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عة أكسفورد منوذجا  " جام التميز البحثي وتأثريه على ترتيب اجلامعات عامليا  
 ستفادة منها يف اجلامعات املصرية"وإمكانية اال

 يوسف داليا طه حمموددكتورة/ 
 جامعة المنيا –كلية التربية  –المساعد  التربية المقارنة واإلدارة التعليميةأستاذ 
 مستخلص

 اجراءاتوذلك لوضع  أكسفوردلجامعة  يالتميز البحث على هدف البحث الحالي التعرف
 جامعات ترتيبها على مستوى  لرفعالجامعات المصرية العلمي ب البحثلتطوير منظومة مقترحة 
لقاء الضوء على معايير تصنيف الجامعات عالميا ، و  العالم. الوضعية الراهنة للبحث العلمي وا 

التي تواجه  البحث العلمي وتحديد التحديات بجامعات المصرية من خالل تحليل منظومة
لتطوير منظومة وتحول دون التميز البحثي بها، والتوصل إلى إجراءات مقترحة  الجامعات

المنهج الوصفي التحليلي وكذلك أسلوب بالجامعات المصرية، واستخدم البحث البحث العلمي 
، ونتائج حثي لجامعة أكسفوردمن التميز الب ، وتوصل البحث إلى نتائج مستقاهتحليل النظم

ها قلة األبحاث أهمو  ات المصريةجامعالفي  للبحث العلميمستقاه من الوضعية الراهنة 
التطبيقية التي تعالج مشاكل المجتمع، وعدم وجود قاعدة بينات للمشاريع البحثية محلي ا 

لصحة، ودولي ا، وضعف الصلة بين مؤسسات المجتمع في مجاالت الزراعة، والصناعة وا
والبيئة، والتعليم. وفي ضوء تلك النتائج توصل البحث إلى تقديم بعض اإلجراءات المقترحة 

وجود عشرة جامعات ب 2030لتنفيذ رؤية مصر  الجامعات المصريةبالبحثي  التميزلتفعيل 
مؤسسة تعليم عالي في  20أفضل ،  ومن جامعة في العالم 500على االقل في مؤشر أفضل 

 مية المنشورة في الدوريات المعترف بها عالميا .االبحاث العل
 .ترتيب الجامعاتـــ   التميز البحثيالكلمات المفتاحية: 
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Research excellence and its impact on the ranking of 
universities worldwide "Oxford University as a Model" and 

the possibility of using it in Egyptian universities 
Dalia Taha Mahmoud Youssef 

Assistant Professor of Comparative Education and Educational Management, 
Faculty of Education, Minia University 

Abstract 
The aim of the current research is to identify the research 
excellence of the University of Oxford in order to develop 
proposed measures to develop the system of scientific research in 
Egyptian universities to raise their ranking at the level of world 
universities. And shed light on the criteria for the classification of 
universities globally, and the current status of scientific research 
in Egyptian universities by analyzing the scientific research 
system, identifying the challenges facing universities and 
preventing research excellence in them, and coming up with 
proposed measures to develop the scientific research system in 
Egyptian universities, and the research used the descriptive and 
analytical method as well as the method of analysis Systems, and 
the research reached conclusions drawn from the research 
excellence of the University of Oxford, and results derived from the 
current state of scientific research in Egyptian universities, the 
most important of which is the lack of applied research that deals 
with community problems, the absence of a evidence base for 
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research projects locally and internationally, and the weak link 
between community institutions in the fields of agriculture, 
Industry, health, environment, and education. In light of these 
results, the research reached to present some suggested measures 
to activate research excellence in Egyptian universities to 
implement Egypt Vision 2030, with at least ten universities in the 
index of the best 500 universities in the world, It is among the top 
20 higher education institutions in scientific research published in 
internationally recognized journals.  
Keywords: research excellence - university ranking. 
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 دقممة امل
التعليم استثمارا  بشريا  من ضمن غاياته تزويد المجتمع بأفضل المخرجات  إذا كان

حجر الزاوية هو فإن البحث العلمي في أي مجتمع التعليمية التي تسهم في تنميته وتطوره، 
تطورها، سبب و  المتقدمة ساسية القتصاد الدولاأل أيضا القوةفي التقدم العلمي والتنمية؛ وهو 

للمشكالت الـتي تواجـه المجتمع، ويساعد في  المميزة كما أنه يساعد على إيجاد الحلول، 
 تحسين األداء وزيادة اإلنتاج.

د الروح ث فقإال أن البح سابقا   وبالرغم من التميز العلمي والبحثي الذي وصلت إليه امتنا  
و  يومية حاضرا  لا اانعكس ذلك على حياتن ر سموه و تميزه، و قددوالتي هي مص بداعيةاإل

وتشكيله ومكوناته تعيش حالة من  هالبحث العلمي ومخرجاته وآليات ، إذ أن مدخالتمستقبال  
والتخلف العام عن السباق البحثي المعاصر، لذا يتوجب على  الركود التام واالنحسار المعرفي

العاملة في والعلمية والبحثية وجميع المؤسسات  الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية
 وتقتنصواجه التحديات تأن  أنواعها ومهما تعددت أشكال منتجاتها العالم العربي بجميع

عتمد عليها في اتخاذ نظم المعلومات التي ي  لاألول  ، فالبحث العلمي السليم هو المصدرالفرص
تنمية  ة فيهماواألجيال القادمة وبذلك فإن المس القرارات الصائبة لخدمة المؤسسات واألوطان

وظيفي وضرورة حتمية يضمن  الروح اإلبداعية في البحث العلمي واجب وطني وانتماء
 .(2011، الرحيمي، المارديني)المتقدمة  األمم والشعوب النهوض إلى مصاف

المؤسسات المنوط بها إعداد وتجهيز الكوادر البشرية  أهموتعد مؤسسات التعليم الجامعي 
العلمي والتي تتحمل مسؤوليات الحياة العملية وتبعات النهوض القادرة على العمل والتفكير 

 :  (2000، حافظ )بالمجتمع،  وذلك من خالل القيام بوظائفها والتي يمكن إيجازها فيما يلي
إعداد القوة الدافعة لحركة تطوير المجتمع وقيادة هذا التطوير، وذلك عن طريق تربية  -1

 وروحيا . الشباب وتوجيههم فكريا  ووجدانيا  
تأصيل عناصر الهوية الثقافية، بحيث تبقى مكونات حياتية نافعة في مد البنى  -2

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تشكل مستقبل األمة .
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تطوير النماذج المعرفية علي اختالف أشكالها، ألن الجامعة مؤسسة علمية متقدمة  -3
ية وما تتطلبه من شروط معرفية لتطوير البالد في ينبغي أن تسعي إلي تطوير المعرفة العلم

 كافة المجاالت.  
 حمل رسالة البحث العلمي، وما تتطلبه هذه الرسالة من شروط منهجية.  -4
األمر الذي أدى إلى تزايد الدعوات المطالبة للجامعات بضرورة إعادة النظر في طبيعة  

دة تستطيع من خاللها تقديم خدماتها عالقتها بمجتمعاتها، والبحث عن أدوار ووظائف جدي
للمجتمع بمختلف مؤسساته وفئاته لتزويدهم بالمعرفة المتجددة والخبرة الفنية، بحيث تصبح 

ا فعاال  مع المجتمع بقطاعاته المختلفة. فالجامعات في حاجة ماسة إل  دارةالجامعات شريك 
مل من أجل االرتقاء بمستوى أصولها المعرفية مع ضرورة توافر مناخ تنظيمي يساعد على الع

 .(2018،إبراهيم)األداء
وقد شهدت الجامعات خالل العشر سنوات الماضية تطورا  كميا  ونوعيا  واضحا  وجوهريا ؛ 
وذلك لمواكبة التحديات الكبيرة التي تواجهها؛ فالثورة المعرفية والتكنولوجية جعلت من الطالب 

طابه؛ فالمنافسة بين الجامعات لم تعد تقتصر الجامعي محل للتنافس بين الجامعات الستق
على مستوى الدولة ولكن أصبحت على مستوى العالم ككل، ولم يعد هناك حواجز تمنع 
الطالب كما كان من قبل في االلتحاق بالجامعة التي يراها مالئمة لمستوى طموحه الشخصي 

ل مناسب له، مما ألنه يبحث عن التميز في أي جامعة تساعده وتؤهله للحصول على عم
 جعل هناك تسابق بين الجامعات على الحصول على أعلى مراتب الترتيب على مستوى العالم.

الوسائل التي يعتمد عليها الطالب لمعرفة جودة الجامعات من  أهممن  التصنيفات وتعد
لكوادر ابعضها على هذه التصنيفات حيث يعتمد  التي تقييم معايير أهمو ، خالل ترتيبها

المهتمة بالبحث والنشر  للجامعة التابعة والمراكز البحثيالتميز شرية و الب
 .(2014،إبراهيم)العلمي

وبالنظر إلى جامعات الدول المتقدمة تقني ا يتضح أنها تعمل على زيادة مواردها المالية 
ه من خالل الخدمات التي تقدمها لآلخرين مع المحافظة على التزاماتها العلمية والثقافية اتجا

المجتمع في الوقت نفسه، هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن اعتبار الجامعات مصنع 
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للمعرفة تتزود منه المؤسسات اإلنتاجية بصفة مباشرة تبع ا الحتياجاتها، ويظهر ذلك من خالل 
أشكال التعاون المختلفة، كبيوت الخبرة، وحاضنات األعمال، والمعامل المركزية، وحدائق 

كل هذه األشكال من التعاون تساعد في الرفع من القدرة التنافسية للجامعة  المعرفة...الخ،
ولهذه المؤسسات في بيئة لطالما وصفت مؤخر ا بديناميكيتها المتغيرة والتي ال تقبل إال 

 .(2015،سيف الدين، موساوي )األقوى 
ك الجامعات " العديد من الجامعات المتقدمة بدائل للتمويل البحثي ومن أبرز تل وقد ابتكرت

المرتبة األولى في العالم في تصنيفات جامعة تايمز للتعليم  جامعة " أ كسفورد" البريطانية 
   .(2020،  مجلة_تايمز) 2021الي 2017من( THEالعالي )

طالب ا جامعي ا و  11،955طالب في أكسفورد ، بما في ذلك  24000كما يوجد أكثر من 
 23000أكسفورد بأنها تنافسية للغاية: تقدم أكثر من  طالب دراسات عليا. وتتميز 12010

. وهذا يعني أن 2019فرصة جامعية لاللتحاق في عام  3300شخص للحصول على حوالي 
 طلبات لكل مكان متاح. 7، حوالي أكسفورد تتلقى ، في المتوسط 

ة. يأتي غالبية طالب جامعة أكسفورد الجامعية في المملكة المتحدة من مدارس حكومي
من عروض المملكة المتحدة إلى طالب من قطاع  ٪69، ذهب أكثر من  2020لدخول عام 

 برنامج دراسات عليا. 250الدولة.تقدم أكسفورد أكثر من 
 10900حوالي  -من إجمالي الطالب لدينا  ٪45يشكل الطالب الدوليون ما يقرب من 

ا إلطار التميز البحثي دولة ومنط 160طالب. يأتي الطالب إلى أكسفورد من أكثر من  قة.وفق 
، وهو التقييم الرسمي على مستوى المملكة المتحدة لجميع األبحاث الجامعية ،  2014لعام 

تعد الجامعة ، بما ائدة عالمي ا في المملكة المتحدة، تمتلك أكسفورد أكبر حجم من األبحاث الر 
كسفوردشاير ، حيث تدعم في ذلك الكليات ومطبعة جامعة أكسفورد ، أكبر صاحب عمل في أو 

مليار جنيه إسترليني سنوي ا في  2.3وظيفة في المقاطعة وتضخ أكثر من  33700حوالي 
 .(2020، معلومات عن جامعة أكسفورد)االقتصاد اإلقليمي

مميز بين الجامعات على الرغم من قدمها عن فحين لم تنل الجامعات المصرية ترتيب 
وصول بعض الجامعات السعودية الي مرتبة متقدمة على وخاصة بعد  بعض الجامعات العربية
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مستوى العالم مثل جامعة الملك سعود و جامعة فهد للبترول والتعدين وجامعة المللك عبد 
جامعة على مستوى العالم لعام  500العزيز ضمن قائمة تصنيف شنغهاي الفضل 

عالميا ، وتلتها 150: 101 المرتبة األولى عربيا   جامعة الملك عبد العزيز ،حيث احتلت2020
عبد عالميا ، ثم جاءت جامعة الملك  200: 150في المرتبة الثانية عربيا  جامعة الملك سعود 

، اما جامعة القاهرة أقدم الجامعات عالميا  300: 201الثالثة و هللا للعلوم والتكنولوجيا المرتبة
، وباقي الجامعات عالميا   500 :401العربية فال تزال في نفس ترتيبها ككل عام تقريبا  من 

فقد جاء ترتيبهم  المصرية مثل جامعة االسكندرية وجامعة عين شمس و جامعة المنصورة
 .(2020، صنيف شنغهايت)جامعة على مستوى العالم 500ضل أفخارج نطاق 

مما يدل على تراجع الجامعات المصرية عن الصدارة على المستوى العربي والعالمي، 
تبؤ تهو العامل االساسي لهذا التراجع الحاد ل ه ان جودة االبحاث وتميزهاومما الشك في

الجامعات المصرية مكانتها المتوقعة كأقدم حضارة عرفت الكتابة واهتمت بالعلم في كافة 
 المجاالت.

 مشكلة البحث 
يته، إال أن واقعه يشوبه الكثير من أهمعلى الرغم من مكانة التعليم الجامعي المصري و 

ه القصور والضعف في مختلف عناصر المنظومة الجامعية؛ مما أدى إلى ابتعاد التعليم أوج
الجامعي عن سباق المنافسة العالمية إلنتاج المعرفة، وضعف مستوى الجودة فيه ووجود 

 فجوة بين مخرجاته وبين متطلبات سوق العمل ومتطلبات تنمية مجتمعه.
ر من القيود التي تحد من كفاءته وتضعف من فالتعليم العالي بصفة خاصة يواجه بالكثي

مكانية تطوره؛ ولعل أبرز تلك القيود وأشدها تأثيرا  على مسيرة التعليم العالي  جودة مخرجاته وا 
هي محدودية مصادر التمويل وانخفاض كفاءة تخصيصها على مكونات العملية التعليمية 

ن جودة مخرجاته؛ وتعد قضية تمويل األمر الذي يعيق إمكانية تطوير التعليم العالي وتحسي
القضايا التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي وتحد كثيرا  من  أهمالتعليم العالي من 

 .  (2015، شبل ) التنموية له هدافتحقيق األ
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نتائج البحث العلمي المنجز في مراكز البحث أو  يةأهموعلى الرغم من قناعة الجامعات ب
عية ودور ذلك في االبتكارات التقنية، إال أنه ال توجد استراتيجية فاعلة للبحث المختبرات الجام

العلمي أو سياسية بحثية لربط جهود الجامعات في مجال البحث العلمي بقطاع األعمال 
 لتحقيق المتطلبات االقتصادية واالجتماعية.

ات العامة وأن في الموازن %1في حين أن نسبة تمويل البحث العلمي تكاد ال تصل إلى 
 %0.3مليار دوالر فقط بنسبة  1.7الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 

من الناتج القومي اإلجمالي، ويعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في 
من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة  ٪80الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 

من مصادر مختلفة؛ وذلك على عكس الدول المتقدمة حيث  ٪7للقطاع الخاص، و ٪3بـ
في  ٪52في اليابان و ٪70تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي ما بين

 .(2007،ياقوت )أمريكا
ويفسر تدني تمويل البحث العلمي من قبل القطاعات والخدمية في البلدان العربية  

اط االبتكاري لألبحاث العلمية؛ حيث تؤكد المؤشرات الخاصة بعدد براءات بمحدودية النش
ا إلحصائية براءات االختراع  االختراع للبلدان العربية ضعف نشاط البحث والتطوير؛ فطبق 

( 77المسجلة في الواليات المتحدة منذ الثمانينات وحتى بداية األلفية الثانية سجلت مصر )
( براءة اختراع في نفس الفترة، كما تجدر 16328ت كوريا )براءة اختراع في حين سجل

اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من براءات االختراع المسجلة للبلدان العربية مسجلة من قبل 
جهات أجنبية، وأن معظم التمويل الحكومي الموجه للتعليم العالي ي ستهلك في تغطية مرتبات 

األمم المتحدة )المجتمعي بضرورة دعم العلم والعلماء العاملين، هذا باإلضافة إلى غياب الوعي
،2003) . 

 ( على حتمية بذل2030 -2015وقد أكدت إستراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر)
المنافسة الدولية؛ لتحتل  ىلا عهاتر د لتطوير الجامعات المصرية، ورفع قدهالمزيد من الج

  .(2015،وزارة التعليم العالي)العالمفي ترتيب الجامعات على مستوى  كز متقدمةامر 
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من خالل االرتقاء بمؤسسات التعليم العالي  الي تحقيق 2030رؤية مصر  وتهدف
 :(2016،وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري )مؤشرات القياس التالية

  حصول جميع مؤسسات التعليم العالي تكون معتمدة مرتين على االقل قبل حلول عام
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد)محلي وعالمي( من2030

  جامعة في العالم. 500وجود عشرة جامعات على االقل في مؤشر أفضل 
  جامعة مصرية في مؤشر أفضل جامعات أفريقيا. 40وجود 
  رية على االقل في مؤشر أفضل جامعات المنطقة العربية.صجامعة م 15وجود 
 مؤسسة تعليم عالي في االبحاث العلمية المنشورة في  20فضل الجامعات المصرية من أ

 .الدوريات المعترف بها عالميا  
مما سبق يتضح انه من خالل النشر العلمي لالبحاث فان الجامعات المصرية يمكن ان تحقق 

المعوقات التي  أهمما تهدف اليه رؤية مصر ولكن هناك عوائق لتحقيق هذه الرؤية، من 
الجامعات المصرية لترتيب على مستوى جامعات العالم: معوقات تكنولوجية  تحول دون وصول

 .(2016،محمد )ومعوقات بشرية، ومعوقات خاصة بالنشر الدولي للبحوث
( أن الوضع الراهن للجامعات المصرية بصفة عامة، 2012كما أكدت دراسة )السيد، 

التعليم الجامعي يعانى من بعض نواحي القصور منها ضعف التعاون بين مؤسسات 
ومؤسسات اإلنتاج الحكومية والخاصة، وبالتالي انخفاض االرتباط بين البحث والتطوير في 
الوقت الذي ارتبط فيه التطوير بالبحث في غالبية دول العالم حيث لم يعد هناك بحثا  بال 

ية في استخدام، كما لم يعد هناك تطوير ا بال بحث، وانعدام الثقة بين المؤسسات اإلنتاج
المجتمع المصري والتعليم الجامعي؛ مما يجعلها تتجه نحو االستعانة بالخبرات األجنبية من 

   .أساتذة الجامعات وغيرهم من المتخصصين
ا أشارت دراسة )سعيد، ( إلى ضعف مستوى البحث العلمي 2013وفي هذا الصدد أيض 

ب العالقة التكاملية للجامعة وتطبيقاته، وهو المنوط به تطوير المجتمع وحل مشكالته، وغيا
مع القطاعات اإلنتاجية العامة والخاصة، وكذلك االفتقار إلى توافر التسهيالت واإلمكانات 
المادية والتكنولوجية الالزمة إلجراء البحوث العلمية بالجامعات المصرية، وغياب الوعي 
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بالتنمية االقتصادية  التسويقي لمراكز البحوث والجامعات، واالفتقار إلى ارتباط األبحاث
مع الشركات االقتصادية مما أدى إلى االفتقار في تمويل األبحاث  التعاون والمجتمعية، وضعف 

 من القطاع الخاص واالقتصادي، واالعتماد في التمويل بنسبة كبيرة على الحكومة. 
ت ( أنه على الرغم من أن الشراكة البحثية للجامعا2018ما أكدته دراسة )إبراهيم، و 

المصرية هي الوسيلة التي تحقق التنمية في شتى المجاالت فضال  عن القضاء على الكثير 
من المشكالت التي تعاني منها الجامعات المصرية مما يكون ذلك مدخال  لتحقيق الميزة 
التنافسية إال أن هناك ضعف في الترابط بين مؤسسات التعليم العالي في مصر ومؤسسات 

والخدمية والصناعية، وتدني الموائمة بين مخرجات التعليم العالي  المجتمع اإلنتاجية
 واحتياجات التنمية.  

وبذلك يتضح أن الدعوة إلى توفير التمويل لدعم البحث العلمي في الجامعات، سواء من 
ميزانية الدولة، أو من القطاع الخاص أو من أية مصادر أخرى، لم تجد حتى اآلن االستجابة 

ين أن توفير األموال لدعم أنشطة البحث العلمي بالجامعات أصبحت ضرورة الكافية في ح
ومسؤولية جماعية تبادلية تعاونية بين الجامعات وقطاع األعمال العام والخاص لتبادل 
المنفعة والنهوض بالبحث العلمي بمصر وتطبيقه للنهوض باالقتصاد واإلنتاجية وتطوير 

قامة الشركات المنافسة عالمي ا.  وا 
بالنمو البحثي مما يؤهلها كل عام بتبؤ  أكسفورد بالمملكة المتحدةفحين تتميز جامعة 

مكانة مميزة على مستوى الجامعات عالميا وال يخلو اسمها من اي تصنيف من التصنيفات 
  .ذات الشهرة والمصداقية

ويتضح مما سبق أن سبب تراجع الجامعات المصرية في الترتيب على مستوى الجامعات 
هيئة التدريس مقارنة بعددهم  عضاءالميا  الي ضعف النشر الدولي، و قلة اإلنتاج البحثي ألع

مما يؤثر سلبا على النمو البحثي ، ، فالجامعات المصرية تعاني من ضعف تمويل البحوث
هيئة التدريس بالجامعات والباحثين عموما ويعوق التميز البحثي على مستوى مصر  عضاءأل

لي تفوق بعض الجامعات المنشأة حديثا عن الجامعات المصرية في الترتيب كلها مما ادى ا
االستتفادة من . ومنا هنا جاءت فكرة البحث الحالي كمحاولة العالمي الفضل الجامعات سنويا  
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أكسفورد بالمملكة المتحدة لتميزها البحثي وترتيبها المميز كل عام بالتصنيفات  خبرة جامعة
 .العالمية

ا ع  لى ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:وتأسيس 
تصدر لل اإلستفادة من التميز البحثي بجامعة أكسفورد في الجامعات المصريةكيف يمكن 

  الترتيب العربي واالفريقي ؟
 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 ؟ والمعايير التي تعتمد عليها امعاتلجترتيب االتصنيفات العالمية ل أهمما  .1
 ما القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة؟ .2
 مالمح التميز البحثي في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة؟ أهمما  .3
 ؟الوضعية الراهنة للبحث العلمي في الجامعات المصرية ما  .4
بجامعة أكسفورد في الجامعات  التميز البحثيالمقترحة لالستفادة من  اإلجراءاتما  .5

 المصرية لرفع ترتيبها عالميا  ؟
 البحث  أهماف

أكسفورد وذلك التعرف على التميز البحثي لجامعة للبحث الحالي يتمثل الهدف الرئيس 
وضع اجراءات مقترحة لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعات المصرية لرفع ترتيبها على ب

 ومن ثم  يهدف البحث الحالي إلى: .العالم مستوى جامعات
 .التصيفات المختلفة معايير وذلك من خالل التعرف على كيفية ترتيب الجامعات عالميا   .1
 توضيح القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. .2
 متحدة.إلقاء الضوء على مالمح التميز البحثي في جامعة أكسفورد بالمملكة ال .3
تحليل الوضعية الراهنة للبحث العلمي في الجامعات المصرية من خالل تحليل منظومة  .4

 البحث العلمي بمصر والتحديات التي تواجهها.
بجامعة أكسفورد في الجامعات  التوصل إلى إجراءات مقترحة مستقاه من التميز البحثي .5

 المصرية لرفع ترتيبها عالميا .
 

https://mathj.journals.ekb.eg/


مكانية اال حثي وتأثيره على ترتيب الجامعات عالميا  التميز الب ستفادة منها في " جامعة أكسفورد نموذجا  "وا 
 يوسف داليا طه محمود                                                                   الجامعات المصرية

208 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 البحث  يةأهم
 التطبيقية للبحث الحالي فيما يلي: يةهمالنظرية واأل يةهمتكمن األ

 النظرية: يةهماأل -
ا وثيق الصلة بتفعيل دور الجامعة في خدمة   .1 يتناول مجال البحث الحالي موضوع 

الركائز التي تدفع نحو التقدم التقني  أهمالمجتمع؛ حيث يعد البحث العلمي إحدى 
االقتصادية وذلك ألن معدل تلك التنمية  الذي يمكن بواسطته تحقيق متطلبات التنمية

يتم الحصول عليه من المخزون الكلي لرأس المال البشري الذي يقود إلى االختراعات 
 التقنية الحديثة وتحسين اإلنتاج.

مميزة على  تبؤ الجامعات المصرية لمكانةقد يفتح البحث الحالي آفاق ا أرحب في  .2
ا للدراسات السابقة في هذا المجال، كما ؛ حيث يعد امالمستوى العربي واالفريقي تداد 

ا لدراسات أخرى جديدة.    يعد في ذات الوقت تمهيد 
 . بجامعة أ كسفورد بالمملكة المتحدة البحثي التميزتحليل  .3
لجامعات التي تأخذ ترتيب متميز ا االتي تحظى به يةهمها من األيتأهماسة تستمد الدر  .4

 .التصنيفات العالميةب
دة السياسة في مصر بتقدم تصنيف الجامعات المصرية على المستوى اهتمام القيا .5

 .2030العربي واالفريقي والعالمي لتحقيق رؤية مصر 
 التطبيقية: يةهماأل -

تقديم العديد من البدائل والحلول المحتملة والمتاحة لتوفير مصادر بديلة لتمويل البحـث  .1
 بالمملكة المتحدة.خبرة جامعة أكسفورد  مناالستفادة العلمي من خالل 

تعدد المستفيدين من اإلجراءات المقترحة للبحث وهم الجامعات ومراكزها البحثية  .2
هيئة التدريس بها والباحثين بل المجتمع ككل لما سيعود عليه من تنمية  أعضاءو 

تطبيق االبحاث المختلفة لعالج المشكالت المؤثرة بالسلب على اقتصادية إذا تم 
  المجتمع المصري.
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 عالميا ، تصنيف الجامعاتليها التي يتم عاسة محاولة توضيح المعايير عد الدر ت   .3
 لى كيفية تحسين ترتيب الجامعات المصرية.والوقوف ع

رسالة الجامعات في مجال البحوث العلمية التطبيقية  يةأهمي سهم البحث في توضيح  .4
امعات على مما يؤدي إلى زيادة حرص المسؤولين في الج المجتمع المصري لخدمة 

 دعم البحوث العلمية التطبيقية ماديا  ومعنويا  .
 منهج البحث 

والذي يعتبر أنسب  (Descriptive Method)الوصفي المنهج  ةاستخدمت الباحث
الدراسة، فهو يزيد من نظرا  لمالءمته لطبيعة المناهج المستخدمة وفق طبيعة البحث الحالي، 

وصول الي حقائق عن الظروف القائمة، وكذلك يمكن فهم الظاهرة التربوية، ويساعد في ال
، وذلك  (2002،عبد الحميد، كاظم )استباط عالقات مهمة بين الظواهر وتفسير البيانات

وأخير ا  لتوضيح كيفية ترتيب الجامعات عالميا  ودور التميز البحثي للجامعات لتحسين ترتيبها
البحثي بالجامعات المصرية لرفع ترتيبها آليات المقترحة للتغلب على معوقات التميز صياغة 
 . عالميا  

يعتمد هذا االسلوب  (Systems analysis method)تحليل النظم  أسلوبوكذلك 
على النظرة الكلية باعتبار أن دراسة االجزاء بشكل منفصل عملية مضللة، فالنظام يعتبر 

تي تعمل متعاونة معا ويكون مجموعة من العناصر واالجزاء المترابطة المتناسقة المتفاعلة ال
المحددة، حيث يتكون النظام من مجموعة من المدخالت  هدافهدفها بلوغ مجموعة من األ

يتم التفاعل بينها عن طريق مجموعة من العمليات لتصل الي المخرجات، ويتم تقويمها عن 
 .(2004،فتحي، زيدان طريق التغذية الراجعة وذلك ألفضل المدخالت

 :وجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدةموضوع الدراسة  مبررات اختيار
 الجامعات. وتأثيره على ترتيبالبحثي  للتميزالبالغة  يةهمموضوع الدراسة: األ 
 لتحقيق رؤية زة في المجال البحثي ياالستفادة من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة المتم

جامعة في  500وجود عشرة جامعات على االقل في مؤشر أفضل  يف 2030مصر 
 . العالم
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  أ كسفوردجاء اختيار جامعة University of Oxford  كممثل للجامعات البريطانية؛
واحدة من أقدم الجامعات في العالم ومن المراكز األكاديمية  أ كسفوردحيث تعد جامعة 

تميز والبحثية الرائدة، والجامعة األولى في المملكة المتحدة ذات العراقة واإلرث العلمي الم
المرتبة األولى في العالم في تصنيفات جامعة تايمز للتعليم  أ كسفوردحيث احتّلت جامعة 

الرائدة  األبحاثلديها أكبر حجم من  أ كسفورد حيث أن جامعةالعالي لعدة أعوام متتالية، 
والتعليم  اإلدارةوتحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم باعتبارها مركز ا للتميز في 

 لبحوث المبتكرة.وا
 حمود البحث 

 تمثلت حدود البحث في:
 الحدود المكانية:  .1
 بالمملكة المتحدة. أ كسفوردلجامعة  التميز البحثي على عرض سوف يقتصر البحث 
  تحليل الوضعية الراهنة للبحث العلمي في الجامعات وسوف يقتصر البحث على عرض

في  ر والتحديات التي تواجههاالمصرية من خالل تحليل منظومة البحث العلمي بمص
 .الحصول على ترتيب عالمي مميز

 :حدود المجال .2
  من خاللها وضع التصور المستقبلي للجامعة فال يتم رؤية الجامعة ورسالتها: حيث

دون وجود رؤية مستقبلية واقعية  للتميز البحثي اإلستراتيجية هدافاأليمكن تحقيق 
د تجسيد لواقع الجامعة تبرز فيه مميزاتها وكيفية ، وكذلك الرسالة والتي تعهدافاأللهذه 

 توجيه القرارات فهي بمثابة محرك أساسي لواقع المؤسسة وتوجهاتها.
  السياق الثقافي والبحثي للجامعة: والذي تتحدد فيه واقع الجامعة وتميزها البحثي على

 .تميزها البحثيكافة المستويات وجهودها نحو 
  التميز بالجامعة: والتي يتم من خاللها عرض لتطبيقات حثي التميز الب أشكالتطبيقات و

االبحاث داخل بالجامعة متضمنة اإلدارات والمكاتب والمراكز المسئولة عن البحثي 
 الجامعة.
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 مصطلحات البحث 

  ا  وفيما يلي عرض وترتيب الجامعاتالبحثي  التميزتتحدد مصطلحات البحث في مفهومي 
 لها:

 :مصطلح التميز البحثي 
 تعني انفرد او انفصل او انعزل التميز من ميز:  لغويا  

 .(2001،مجمع اللغة العربية ) امتاز، اختلف عن سواه بعالماٍت فارقة مّيز الّشيء:
يوضح ظاهرة او حل مشكلة، وتختلف أساليبه وتقنياته وفقا   البحث يعني تقص دقيق،

 .(1998،جرجس، حنا هللا )لطبيعة المشكلة والظروف المحيطة بها
: هو انفراد الباحث بعمل علمي متكامل االركان يتصف باالبداع  اجرائيا   التميز البحثي

 واالبتكار في مجاله.
 ترتيب الجامعات عالميا   مصطلح: 
   (2001،مجمع اللغة العربية )بنظام ترتيب من رتب وتعني وضع الشئ: لغويا. 

بأنه   University Ranking عاتيعرف تصنيف الجام:  اجرائيا   ترتيب الجامعات عالميا  
"القوائم التي يتم فيها ترتيب الجامعات والمعاهد بطريقة مقارنة تبعا لمجموعة من المؤشرات 

 .ويتم عرضها في صورة جداول ترتيبا تنازليا العامة
(Usher, Savino,2007 ) . 

 المراسات السابدقة 
مية وترتيب الجامعات والتميز بالتصنيفات العال تعددت الدراسات السابقة ذات العالقة

ا للتسلسل الزمني من البحثي  ويمكن بيانها كالتالي: ،األحدثإلى األقدم ، وتم ترتبها وفق 
 

  (: إلى توضيح مفهوم اإلبداع البحثي في الوطن 2011،الرحيمي،المارديني)هدفت دراسة
الة عليه، والتطرق إلى المسيرة البحثية، والمؤشرات الد العربي، وبيان مظاهره وانعكاساته على

البحوث العربية، وقدراتها اإلبداعية وأثرها على  بعض المبادرات واالستراتيجيات اإلبداعية ومراكز
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البحثي العربي الحالي من خالل  واقع اإلبداع الدراسةاألداء البحثي ومخرجاته. وبينت 
العالقة، والتي أشارت  يمية ذاتاالستدالل العلمي واإلطالع على التقارير المعرفية الدولية واإلقل

عدد األوراق  في مجملها إلى انخفاض مستوى اإلبداع البحثي في العالم العربي وذلك بداللة قلة
ا لبحثية المنشورة و المحكمة علميا ، و قلة عدد براءات االختراع المسجلة عالميا  للعالم 

 العربي.
من خالل فهم بيئة الثقافة المحلية وأوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى اإلبداع البحثي 

وتعديل مناهج الدراسة وأساليب التعليم وطرقه، وتطوير البنية التنظيمية  للبلدان العربية،
شراك القطاع الخاص في صياغة وتطوير االستراتيجيات  للمؤسسات البحثية واإلبداعية، وا 

اإلبداعية، وتوفير المتطلبات وتشجيع األفكار  اإلبداعية، والحفاظ على الموهوبين واستقطابهم
 الكفيلة بخلق األفكار اإلبداعية وتنميتها.

   ( إلى أن تصنيف الجامعات العربية اليوم ال يعكس الريادة 2014،الصديقي  )خلصت دراسة
العلمية التي تبوأتها الحضارة اإلسالمية لقرون، كما أن الفجوة العلمية الحالية ببن الجامعات 

في الدول المتقدمة تستلزم تضافر جهود مختلف المتدخلين الحكوميين  العربية ونظيراتها
والمدنيين لتقليصها، على اعتبار أن إنشاء جامعات بهذا المستوى العالمي هو مشروع أمة 
وليس نخبة معينة من األكاديميين. ويمكن أن تشكل هذه التصنيفات العالمية ومعاييرها منارا  

عادة تشكيله وتحديد لتطوير التعليم العالي العر  ه أهدافه. وهو مشروع يتطلب بلوغ أهدافبي وا 
 جهود أجيال متعاقبة.

النشر الدولي كمعيار لتصنيف  يةأهمإلى توضيح (: 2015،عبد العزيز)دراسة هدفت 
الجامعات عالميا وفقا للمعايير المعروفة لتصنيف الجامعات في العالم وتقدم الدراسة عرضا 

المية للجامعات، وهى على الترتيب تصنيف شانجهاي، تصنيف التايمز، ألشهر التصنيفات الع
ه والمعايير التي أهداف؛ من حيث التعريف بالتصنيف و  QSتصنيف الويبومتركس، تصنيف 

براز الوزن النسبي لكل معيار، باإلضافة إلى ذلك يتم توضيح أوائل  يقوم عليها التصنيف وا 
ف بصفة عامة وتوضيح ترتيب جامعة القاهرة بصفة الجامعات المصنفة عالميا في كل تصني
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خاصة سواء على مستوى الجامعات العالمية أو الجامعات العربية أو الجامعات المصرية في 
 كل تصنيف. 

 على  الي تسليط الضوء على أبرز المراكز بالتركيز (2016، ياقوتة ، سليمان)هدفت دراسة
سنستعرض بالتحليل مدى التزام الجامعات العربية  المعايير التي تتبعها في التصنيف، ومن تم

 بهذه المعايير مع أخذ الجامعات الجزائرية نموذجا. وبالنظر إلى واقع األنظمة التعليمية
في الوطن العربي نجد أنها على الرغم من اإلنجازات التي حققتها إال أنها ال تزال بعيدة عن 

األسباب التي جعلت معظم  هكمن في تناولت هذا البحث يةأهمتحقيق الجودة، وعليه فإن 
على مستوى العالم، مع تحليل  جامعة 500مازالت بعيدة عن أفضل و الجامعات العربية 

لجامعات، وذلك باختيار التصنيف األكثر شيوعا االمعايير التي تم االعتماد عليها في تنصيف 
 ومصداقية.

ات العربية عموما والجامعات على منهجية علمية تسمح بتحليل واقع الجامع واعتمدت
العلمية التي تع تمد من طرف المركز التي  الجزائرية خاصة وذلك باالعتماد على أبرز المعايير

 في تحقيق أهمتصدر تلك التصنيفات، وصوال لتقديم بعض التوصيات التي من شأنها أن تس
بية والجزائرية بتحسين الجودة في التعليم العالي ومخرجاته، األمر الذي يسمح للجامعات العر 

 الصعيدين اإلقليمي والعالمي. تصنيفها الدولية ضمن أفضل الجامعات على
 التعرف الي مكانة الجامعات العربية من التصنيفات  (2016، الشربيني)هدفت دراسة

الدولية للجامعات، وذلك من خالل دراسة التصنيفات اىلدولية للجامعات من حيث المعايير 
م، 2014وحتى 2011ي تستند اليها، ونتائج هذه التصنيفات خالل الفترة من والمؤشرات الت

وكذلك دراسة التحديات التي تواجه الجامعات العربية، وفي ضوء دراسة الواقع وضعت صيغة 
 مستقبلية لالرتقاء بمكانة الجامعات العربية في سياق التصنيفات الدولية.

 ياس مدى الكفاءة النسبية لمؤسسات الى ق (2016، عز الدين، فراجي)دراسة  سعت
التعليم العالي الجزائرية بإستعمال أسلوب التحليل التطويقي للبيانات الذي يعتبر المناسب 
لذلك، وذلك بإستعمال أربع مدخالت وثالث مخرجات، ومقارنة ترتيب الجامعات على أساس 

 كانت، ف Webometricsالكفاءة مع ترتيب الجامعات حسب الترتيب العالمي 
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في الكفاءة الفنية والحجمية للجامعات الجزائرية محل  ا  نتائج البحث أن هناك اختالف
الدراسة، كما بينت نتائج الدراسة أن هناك عدم ارتباط بين ترتيب الجامعات حسب الكفاءة 

وذلك الختالف المعايير المعتمدة  Webometricsوترتيب الجامعات حسب الترتيب العالمي 
 .في كل ترتيب

  التصنيفات العالمية للجامعات، وقدمت  أهمتصنيفيين من  (2016)ناصف،تناولت دراسة
الدراسة عرضا  موجزا  عن نشأة التصنيفات المحلية للجامعات التي و جدت في الواليات المتحدة 
االمريكية والمملكة المتحدة، وكانت األساس الذي تطورت عنه التصينفات العالمية للجامعات، 

يتها، ودورها في إعادة هيكلة مرحلة أهمالتصينفات العالمية و  أهداف أهمالدراسة وحللت 
التعليم العالي في كثير من الدول، ودعم التوجه الدولي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، 

 منتج للجامعات اليوم. أهموكذلك دعم التوجه الي التركيز على البحث العلمي ك
لتحليل والمقارنة خبرة تايوان ومصرفي تطوير سياسة التعليم تناولت الدراسة بالوصف وا

العالي في ضوء ما أسفرت عنه النتائج التي حققتها جامعاتهما في التصنيفات العالمية 
السياسات واإلجراءات والمشروعات التي طبقتها كل من الدولتين من  أهمللجامعات، وبيان 

 تحقيق ذلك.
 ( هدفت دراسة Anić, 2017)  تسهيل البحوث التعاونية الفعالة بين العلوم إلى

والصناعة بكرواتيا من خالل مراجعة الدراسات السابقة والبحوث الحالية التي تشير إلى أن 
قد يكون مصدر ا قوي ا لالبتكار وعامل مهم في النمو  البحوث العلمية والصناعة التعاونية

ين الجامعة والصناعة، وتحديد االقتصادي، وتوضيح دوافع ومحددات البحث التعاوني ب
العقبات التي تواجه األبحاث العلمية المرتبطة بالصناعة، والشركات مع قطاع األعمال وخاصة 
من وجهه نظر منظمات البحوث العامة وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من عدد 

 ا  انه ال يزال التعاون ضعيفمن مبادرات السياسة العامة بكرواتيا لتعزيز البحوث التعاونية، إال 
وال يتم بشكل كاف، وتوصلت من خالل مراجعة األدبيات إلى تقديم توصيات لسياسات االبتكار 
لدعم األبحاث المرتبطة بالصناعة خاصة أن كرواتيا حالي ا في مرحلة انتقالية نحو النمو، وأن 

 ث العلمية وقطاع الصناعة.هناك حاجة لمزيد من الفهم حول كيفية تعزيز التعاون بين األبحا
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  ،إلى تعرف دور الشراكة البحثية في تحقيق الميزة  (2018هدفت دراسة )إبراهيم
التنافسية للجامعات المصرية بغية تقديم مجموعة من المقترحات بغرض تفعيل ذلك الدور 

منهج لتحسين الميزة التنافسية من خالل تفعيل آليات الشراكة البحثية، واستخدمت الدراسة ال
ها ضعف الترابط بين الجامعة أهمالوصفي وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من 

ومؤسسات المجتمع اإلنتاجية والخدمية، وتدني الموائمة بين مخرجات التعليم العالي 
 واحتياجات التنمية. 

  ( شرح معايير ويبومتريكس ومعرفة ترتيب الجامعات 2018 ،التوم)هدفت دراسة
ة وفقا لهذه المعايير، وسبل تحسين ترتيب موقع الجامعات السودانية، وقد تم اختيار السوداني

تصنيف ويبومتريكس لعدم وجود الجامعات السودانية بالتصنيفات األخرى ووجودها في هذا 
 التصنيف ولكن بمراكز متأخرة.

رتيب جوانب الضعف والقوة في ت برازإلوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
 الجامعات السودانية .

التصنيف رغم  وقد خلصت الدراسة إلى احتالل الجامعات السودانية مراتب متأخرة في هذا
الجهود التي تبذلها هذه الجامعات في العقد األخير لذلك ال بد من زيادة الحضور والرؤية من 

، حسين التصنيفويبومتريكس لت خالل بعض التوصيات التي قام بها الباحث، وتوصيات موقع
هذا التدعيم على  هنالك بعض الفرص للجامعات السودانية لتدعيم مركزها التنافسي، ويعينهاو 

ها كالتعاون مع الجهات البحثية، وتعاونها مع بعضها البعض، وتحفيز الباحثين أهدافتحقيق 
 على النشر الدولي عبر الباحث العلمي .

  الجامعات العربية ضمن أشهر التصنيفات إلى تحليل مكانة  (2020،طارق )دراسة هدف
العالمية للجامعات التي تعتمد على المخرجات العلمية بشكل أساسي )شنغهاي، 
ويبوماتريكس، والكيو أس( . ورصد معوقات حصول الجامعات العربية على مراتب متقدمة 

عربية لجامعات الاوضع نموذج مقترح لتحسين أداء ضمن هذه التصنيفات العالمية. وكذلك 
 العالمية. في هذه التصنيفات
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  مدى مالءمة معايير التصنيف العالمية  التعرف على (2020،الشريف)دراسة هدف
للجامعات لواقع الجامعات العربية، وخلص البحث الي أن هناك معايير لواقع الجامعات 

والتركيز  العربية، ومعايير ال تالئمها. وأظهرت الدراسة ان تحديد الحصول على جوائز نوبل،
على البحوث المنشورة باللغة االنجليزية، حرم الكثير من الجامعات العربية من الدخول في 
التصنيفات العالمية بالرغم من المشكالت التي تواجهها، وبناء على ذلك اقترحت الباحثة 
إضافة معايير خاصة بالجامعات العربية الي المعايير العالمية، واذا تعذر ذلك فالبد من 

 ايجاد تصنيف عالمي جديد يراعي خصوصية الدول العربية واالسالمية.
 التعليق على الدراسات السابقة:

 الجامعات التميز البحثي وتصنيف دراسات سابقة أنها تناولت ال من تحليليتضح 
 :ما يلي وترتيبها عالميا  

  ؤشر التصنيفات العالمية للجامعات كم يةأهمتتفق معظم الدراسات السابقة على
 لقياس اداء الجامعات المختلفة،وكمصدر للبيانات والمعلومات عن كل جامعة.

  ،أشهر التصنيفات تصنيف شنغهاي ، وتصنيف تايمز، وتصنيف ويب متركس
 وتصنيف كيو أس.

  هيئة التدريس والباحثين  أعضاءاالهتمام بالتميز البحثي والنشر الدولي ألبحاث
 . السبيل لتحسين ترتيب الجامعات  هو

في التركيز على الستفادة من خبرة جامعة  الدراسات السابقة عن البحث الحالي فلختي
أكسفورد بالمملكة المتحدة في تميزها البحثي لتحسين ترتيب الجامعات المصرية، وتحليل 

 منظومة البحث بالجامعات المصرية.
لدراسات العربية استفادت الدراسة الحالية من ا أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

ثراء الخلفية النظرية بحث،واألجنبية في بلورة مشكلة ال وتوجيه  ،واختيار المنهج المالئم ،وا 
 إلى كثير من المراجع العربية واألجنبية والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية. بحثال

 خطوات السري يف البحث 
ا أل جابة عن أسئلته، يسير  هدافتحقيق  ا للخطوات التالية:البحث وا   البحث وفق 

https://mathj.journals.ekb.eg/
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طار العام للبحث ويشمل المقدمة ومشكلة البحث واألهمية واألهداف اإلالخطوة األولى:  
 المصطلحات والدراسات السابقة.والحدود والمنهج و 

  .معايير التصنيفات العالمية لترتيب الجامعات كإطار تنظيري الخطوة الثانية:  
ا  الخطوة الثالثة:  وتحليال  وتفسير ا للتميز البحثي في في جامعة أ كسفورد وتتضمن وصف 

 بالمملكة المتحدة، والقوى والعوامل الثقافية المؤثرة فيها.
ا وتحليال  الخطوة الرابعة:   لوضعية الراهنة للبحث العلمي بجامعات المصرية لوتتضمن وصف 

جامعات وتحول من خالل تحليل منظومة البحث العلمي وتحديد التحديات التي تواجه ال
 .دون التميز البحثي بها

بجامعة  من التميز البحثي المستفادة تقديم بعض اإلجراءات المقترحة:  خامسةالخطوة ال  
 .2030وتحقيق رؤية مصر الجامعات المصرية عالميا   أكسفورد لرفع ترتيب

 :معايير التصنيفات العالمية لترتيب الجامعات :القسم االول
م أول تصنيف عالمي للجامعات، ثم 2003بالصين عام  تونج شانغهايجايو أصدرت جامعة 

م لقياس صفحات االنترنت التابعة للجامعات وأدائها 2004تصنيف ويب متركس االسباني عام 
 (QSاون مع مؤسسة كيو اس )عاالكاديمي، وفي نفس العام ظهر في بريطانيا تصنيف التايمز بالت

 .(2011،حميض)مستقلف م تصني2010م اصدت كال منها عام ث
جامعة تكون  500ولعله من المفيد اإلشارة أن التصنيف العالمي للجامعات عادة ما يختار أفضل 

يتها للجهة أهمالمفاضلة بينها حسب معايير محددة قابلة للقياس توزع األوزان بينها حسب 
 المصنفة .

 وهي:البحث الحالي معايير التصنيف لثالث جهات تناول وي
 Shanghai Jiao Tong): تصنيف جامعة جايو تونج شانغهايأوال  

University,2020): 
ويضم كبرى  لجامعة شانغهاي جياو تونغتصنيف من معهد التعليم العالي الصيني التابع    

مؤسسات التعليم العالي م صنفة وفقا  لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل 
مستقل، وكان الهدف األصلي لهذا التصنيف هو تحديد موقع الجامعات  الجامعات في العالم بشكل

https://mathj.journals.ekb.eg/
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA
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الصينية في مجال التعليم العالي ومحاولة تقليص الهوة بينها وبين أفضل الجامعات النخبوية في 
عند الجامعات التي  يةأهمالعالم، والمعايير الموضوعية التي يستند إليها هذا التصنيف جعلته يحتل 

حتالل موقع متميز فيه حتى تضمن سمعة علمية عالمية جيدة، ويقوم هذا أخذت تتنافس ال
التصنيف على فحص ألفي جامعة في العالم من أصل قرابة عشرة آالف جامعة مسجلة في 

تلكت المؤهالت األولية للمنافسة. خالل الخطوة الثانية من الفحص, يتم تصنيف ألف ام اليونسكو
 موقع )جامعة يتم نشرها سنويا   500جامعة منها وتخضع مرة أخرى للمنافسة على مركز في أفضل 

 .(2020, ويكبيديا
جامعة في شهر سبتمبر من كل عام. وتتضمن طريقة  500تنشر هذه الجامعة قائمة بأفضل 

  .لتصنيف أربعة معايير رئيسة يمكن تلخيصها واألوزان لكل منها كما في الجدول التاليا
 النسبة الوصف المعيار

 %10 الخريجين الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات جودة التعليم
هيئة  أعضاءنوعية 
 التدريس

هيئة التدريس الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز  أعضاء
 ياضياتفيلد للر 

20% 

 %20 كثرة الرجوع أو االستشهاد بأبحاثهم
مخرجات البحث 

 العلمي
 %20 األبحاث المنشورة في أفضل مجالت الطبيعة و العلوم

األبحاث المذكورة في كشاف العلوم االجتماعية 
 والكشاف المرجعي للعلوم الموسع

20% 

 %10 أداء الجامعة بالنسبة لحجمها حجم الجامعة
 تصنيف جامعة شانغهاي( يوضح معايير 1م )جدول رق

 : المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات وجودتها في هذا التصنيف هي أربعة
  وأوسمة فيلدز جوائز نوبلجودة التعليم وهو مؤشر لخريجي المؤسسة الذين حصلوا على 

 من المجموع النهائي. %10ويأخذ نسبة 

https://mathj.journals.ekb.eg/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2
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 على جوائز نوبل هيئة التدريس الذين حصلوا  عضاءجودة هيئة التدريس وهو مؤشر أل
، وأيضا  في هذا المعيار مؤشر للباحثين األكثر %20وأوسمة فليدز ويأخذ نسبة 

 .%20تخصصا  علميا  ويأخذ نسبة  21استشهادا  بهم في 
  أيضا  %20مخرجات البحث وهو مؤشر للمقاالت المنشورة في الطبيعة والعلوم ويأخذ ،

ودليل  ودليل النشر للعلوم االجتماعية سعدليل النشر العلمي المو المقاالت الواردة في 
 .%20وتاخذ نسبة  النشر للفنون والعلوم اإلنسانية

 10أخذ نسبة حجم المؤسسة وهو مؤشر لإلنجاز األكاديمي نسبة إلى المعايير أعاله وي%. 
وتدل المعايير السابقة على أن التصنيف الصيني هو األفضل من بين التصنيفات ألنه 

أكاديميا  والهدف من هذا التصنيف ليس  صدر من مركز أبحاث علمي تابع لجامعة معترف بها
الصينية  هو الحال في بعض التصنيفات, بل هو إدراٌك للفجوة بين الجامعات تجاريا  كما

معايير التصنيف الصيني تعد أشمل لألداء  معات العالمية األخرى، إضافة إلى أنوالجا
على اإلنجازات الفردية % 30ولكن هناك اعتماد كبير بنسبة  .المعايير األخرى  من األكاديمي

نوبل وأوسمة فيلدز، كما ال يوجد  هيئة التدريس الذين نالوا جوائز أعضاءأي الخريجين من 
فإن استخدام الفائزين في السنوات  ر الجودة األكاديمية في الجامعة،قياس لمدى انتشا

 .فيه الماضية كمقياس الجودة الفترة الحالية أمر مشكوك
 THES_QS World University Rankings للجامعات العالمية:THES-QS ثانيا : تصنيف 

 (www.topuniversities.com/university-rankings/world-
rankings/2021,2020)                                        

م ولها مكاتب 1990سيموندس التي تأسست عام  يصدر هذا التصنيف من شركة      
وكذلك لها مكاتب فرعية أخرى متفرقة, وتهدف   رئيسية في كل من لندن وباريس وسنغافورة

الحصول على معلومات عن المعايير العالمية للتعليم العالي و  الشركة منه إلى رفع مستوى 
مقارنة ألكبر  والتقنية وعمل الجامعات وخاصة في تخصصات العلوم برامج الدراسة في مختلف

الطالب  ( جامعة الصدار دليل للجامعات يساعد30,000( جامعة من بين أكثر من )500)

https://mathj.journals.ekb.eg/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ر وأولياء األمور وكما يساعد الشركات المهنية . ويوضح الجدول التالي تفاصيل معايي
 التصنيف المتبع ووزن كل منها :

 النسبة الوصف المؤشر المعيار
تعتمد الدرجة المعطاة لهذا المعيار على حكم  تقويم النظير جودة البحث

 المثيل
40% 

 %20 معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس
توظيف 
 الخريجين

تعتمد الدرجة على استطالع آراء جهات  تقويم جهات التوظيف
 خالل االستباناتالتوظيف من 

10% 

النظرة العالمية 
 للجامعة

هيئة التدريس  أعضاء
 األجانب

هيئة التدريس األجانب للعدد  أعضاءنسبة 
 الكلي

5% 

 %5 نسبة الطلبة األجانب لمجموع الطلبة الطلبة األجانب
 %20 يعتمد مجموع النقاط على معدل أستاذ طالب معدل أستاذ لكل طالب جودة التعليم

 THES-QS  يوضح معايير تصنيف (2رقم )جدول 
 : وتتمثل المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات وجودتها في هذا التصنيف على

  40جودة البحث تقويم النظير تعتمد الدرجة المعطاة لهذا المعيار على حكم المثيل% 
  20معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس% 
 تعمد الدرجة على استطالع آراء جهات توظيف الخريجين تقويم جهات التوظيف ت

 %10التوظيف من خالل االستبانات 
  هيئة التدريس  أعضاءهيئة التدريس األجانب نسبة  أعضاءالنظرة العالمية للجامعة

 %5األجانب للعدد الكلي 
  5الطلبة األجانب نسبة الطلبة األجانب لمجموع الطلبة% 
  20النقاط على معدل أستاذ طالب جودة التعليم معدل أستاذ طالب يعتمد مجموع%. 

 وتدل المعايير السابقة على تقييم التايمز للبحوث يحدث من خالل حكم وآراء النظراء        
علمية  آالف شخص من األكاديميين في تخصصات 6000  والذي يبلغ عددهم واألقران

بحوث ال يرجع إلى تقييم التايمز لل البحوث، كما وأكاديمية وهذا ال يدل بمفرده على جودة

https://mathj.journals.ekb.eg/
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 االستشهاد بالبحوث، كما يحدث في تصنيف شنغهاي.
خالل  إن المنهجية في االعتماد على مراجعة النظراء أو آراء النظراء من ويالحظ       

 (، يشكك بشأن موضوعية النتائج.٪40بوزن نسبي )  الردود على االستقصاء
 

  Webometrics :etrics.info,2020)(www.webomثالثا: تصنيف ويبومتركس
التربية والتعليم في مدريد, والهدف منه  هو تشجيع  يصدر من مركز أبحاث تابع لوزارة         

و تم  الجامعة المعلومات وليس ترتيب أو تصنيف الجامعات، بل ترتيب موقع النشر على شبكة
 موقعا الكترونيا. 14000موقع جامعة من بين اكثر  4000 تصنيف

 قياس أداء الجامعات من خالل مواقعها االلكترونية ضمن المعايير التالية :ويعتمد على 
 النسبة الوصف المعيار   

 %20 حجم الموقع الحجم
 %15 الملفات الثرية مخرجات البحث

 %15 علماء جوجل
 %50 الرؤية للرابط األثر

 ويبومتركس يوضح معايير تصنيف (3جدول رقم )
 

قياس أداء الجامعات من خالل مواقعها االلكترونية ضمن  ويعتمد هذا التصنيف على
 المعايير التالية :

 االلكتروني وفق مايصدر من  ويقصد به حجم صفحات موقع الجامعة  معيار الحجم
  .تقارير دورية لمحركات البحث وهي جوجل, ياهو

 كون في حساب عدد الملفات بأنواعها المختلفة والتي ت حيث يتم معيار الملفات الثرية
 .الجامعة محرك البحث وتنتمي لموقع

 الكترونيا تحت نطاق موقع  حيث يتم حساب عدد األبحاث المنشورة معيار علماء جوجل
 الجامعة ومدى توفر التقارير عنها.

https://mathj.journals.ekb.eg/
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 ويقصد به الروابط الخارجية والبحوث العلمية التي لها رابط على موقع الرؤية للرابط 
 لمعلومات من محركات البحث المشهورة.الجامعة ويتم الحصول على هذه ا

ويالحظ من هذا التصنيف انه اليعتمد على الجامعة ومكانتها الن  الترتيب أساسا ليس 
 الموجود في شبكة المعلومات فقط. الجامعة االلكتروني للجامعات وانما هو لموقع

كان للجامعات غير البحثية يمكن القول بشكل قاطع أنه ال م  وباستقراء معايير التصنيف أعاله،       
 . في اي تصنيف في قائمة أفضل خمسمائة جامعة عالمية

التميز البحثي في جامعة أ كسفورد بالمملكة المتحدة، والقوى  القسم الثاني :
 والعوامل الثقافية المؤثرة فيها.

 اوال  : القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في التميز البحثي لجامعة أ كسفورد : 
 امل الجغرافي:الع .1

وأعرق المدن  أهمتقع جامعة أ كسفورد في مدينة أ كسفورد والتي تعد واحدة من 
 2كم 90اإلنجليزية اقتصادي ا وتاريخي ا وثقافي ا وعلمي ا؛ حيث تبعد عن العاصمة لندن بحوالي 

 تقريبا  ناحية الشمال الغربي، ويمر وسطها نهر التايمز الشهير، ويبلغ عدد سكانها حوالي
كيلومتر مربع، وقد نالت شهرتها الواسعة  45.5نسمة، وتبلغ مساحتها نحو  153.900

عام من  800العالمية بسبب جامعتها العمالقة العريقة، التي تعود بتاريخ تأسيسها إلى 
الخبرة والعلوم والمعرفة تحيط بمدينة أ كسفورد الكثير من المساحات الخضراء الخالبة، التابعة 

داتها وبيوتها الريفية البريطانية الطابع، مميزة البناء، التي يمكن استكشافها. لألرياف ببل
وتتمتع المدينة بمناخ بحري معتدل، مقارنة بباقي المدن االنجليزية، فتكون أكثر دفئا  في شهر 

درجة مئوية، أما فصل  7-يوليو ، أما شتاء  فيكون باردا  وتنخفض الحرارة حيث تصل إلى 
 .Wikipedia ,2018))ي بمزيج من الطقس الممطر والمشمس والغائم أحيانا  الربيع فيأت

هذا باإلضافة إلى أن الجامعة تضم حدائق جامعية بلغت مساحتها سبعون فدان ا في شمال 
شرق المدينة حيث تضم الحدائق الوراثية وهي حدائق تجريبية لتوضيح والتحقيق في 

والتي تعد أقدم الحدائق النباتية في بريطانيا كما أنها العمليات التطورية، والحدائق النباتية 
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تحتوي على أكثر من ثمانية آالف نوع من النباتات المعروفة في العالم ، إذا تضم أكثر من 
 .(2018، ابراهيم)من األسر النباتية 90%

وكان لعراقة جامعة أ كسفورد وموقعها الجغرافي أثر كبير في جعلها محط أنظار الشركاء 
صناعيين ومؤسسات قطاع األعمال؛ وذلك لعراقتها العلمية والتاريخية والبحثية على مستوى ال

ها الذي يعود إلى ما قبل القرن الثاني ئالعالم حيث تتميز جامعة أ كسفورد بعراقتها وتاريخ إنشا
 عشر.
 العامل االقتصادي: .2

مليار جنيه إسترليني  59قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة بما ال يقل عن  أهميس
من  الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة من  %2.3في االقتصاد البريطاني بنسبة 

خالل التعاون البحثي مع قطاع األعمال والشركات،  فمدينة أ كسفورد لديها قاعدة اقتصادية 
، والتعليم بكل فيها صناعة السيارات واألبحاث المتعلقة يةهممتنوعة فمن النشاطات ذات األ

مراحله )بجانب جامعتين يتوافد إليها طالب لحضور دورات صيفية لتعلم اإلنجليزية( والنشر 
في مطبعة جامعة أ كسفورد، باإلضافة إلى عدد كبير من الشركات العاملة في قطاعات تقنية 

 .(Baskerville,2013)المعلومات والناشئة من نتائج البحوث العلمية
د على الدوام بأعلى دخل بحثي من الرعاة الخارجيين عن أي جامعة في وتتمتع أ كسفور 

المملكة المتحدة، كما تعد جامعة أ كسفورد رائدة في االستغالل التجاري للبحوث األكاديمية 
براءة اختراع  150واالختراع من خالل جامعة أ كسفورد لالبتكار، حيث سجلت أبحاث الجامعة 

أخرى، ومركز أوكسفورد للنشر هو واحد من المراكز الرائدة في  أكثر من أي جامعة بريطانية
أوروبا في مجال األعمال واالبتكار والمعرفة. ال يزال معدل نمو المقاطعة في مجال توظيف 
التقنية العالية من أعلى المعدالت في المملكة المتحدة، كما أن العديد من شركات التقنية 

 .(Oxford ,2018)روابط مع جامعة أ كسفورد لديها 1500العالية البالغ عددها 
المالية الرئيسة للجامعة في توفير الموارد طويلة األجل لتعزيز مكانتها  هدافوتتمثل األ

كمكان للتعلم والتعليم الرائد واألبحاث المتميزة؛  -البارزة ـــ على الصعيدين الوطني والدولي
اسية، ويأتي أكبر مصدر منفرد للدخل في وتمكينها من توفير دعم إضافي أل ولوياتها األس
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( من تمويل البحوث من هيئات مثل المؤسسات الخيرية، ومجالس األبحاث، ٪26الجامعة )
 وقطاع األعمال من الشركات والمصانع.  

حول األثر االقتصادي لجامعة  BIGGAR Economicsوفي دراسة أجرتها مؤسسة 
قليمي ا وعالمي ا توص لت إلى أن التعاون مع قطاع األعمال والصناعة، بلغت أ كسفورد محلي ا وا 

مليون  320مليون جنيه إسترليني(، وتسويق أبحاث جامعة أ كسفورد بلغت ) 439قيمتها )
مليار جنيه إسترليني في االقتصاد  5.8جامعة أ كسفورد بحوالي  أهمجنيه إسترليني( وتس
نيه إسترليني سنويا  في االقتصاد مليار ج 2.3الجامعة بأكثر من  أهمالبريطاني، كما تس
 .(Oxford ,2018)اإلقليمي والعالمي

يجاد الشركاء التجاريين  وتسعى جامعة أ كسفورد إلى التفوق في تحديد وحماية وا 
شركة جديدة منذ عام  100والمستثمرين لألفكار التي ستحدث فرقا . وتم إنشاء أكثر من 

ا داخل جامعة أ كسفورد وتمتلكها، بمعدل شركة تعتمد على أبحاث أكاديمية تم إنشاؤه 1997
جديدة كل شهرين في المتوسط، وأن إنشاء هذه الشركات الجديدة سيعيد الماليين إلى األبحاث 
يجاد العديد من الوظائف الجديدة في المنطقة؛  الجامعية، ويفيد التنمية االقتصادية المحلية، وا 

األبحاث في المملكة المتحدة، حيث بلغت نفقات  فجامعة أ كسفورد تعد أكبر جامعة قائمة على
 .(Oxford ,2018)م2012مليون جنيه استرليني في عام  542األبحاث 

 العامل السياسي: .3
تمكنت المملكة المتحدة من تكوين إمبراطورية استعمارية واسعة األرجاء في المشرق 

مس بسبب ترامي أطرافها، والمغرب، وظلت لفترة طويلة اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الش
 .(2002،جودة )وأصبحت اللغة اإلنجليزية لغة التخاطب األولى في العالم

ا للنظام البريطاني والذي يعد من أكثر األنظمة   ويعد النظام السياسي أل كسفورد انعكاس 
ا في العالم؛ حيث يتسم بمرونة كبيرة مكنته من التأقلم مع األوضاع  الديمقراطية رسوخ 

تماعية واالقتصادية المتغيرة، يقوم على المنافسة وكفالة حرية المواطن وضمان حريته في االج
التعبير عن رأيه والعمل وتشكيل التنظيمات االجتماعية، كذلك تؤمن انجلترا بالحرية االقتصادية 
ة والتي تنعكس آثارها على الحياة االقتصادية؛ وقد أثرت تلك العوامل على الجامعات اإلنجليزي
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بصورة واضحة فلكل جامعة الحرية في تصريف شئونها األكاديمية مع تمتعها بقدر كبير من 
محمد، )الحيادية والشفافية؛ حيث تمتلك حرية التصرف في مواردها وفي اختيار وتعييين قادتها

 . (2006،نافع 
أثره على  وتعد انجلترا من الدول الرأسمالية التي تقدس الحرية الفردية؛ وكان لهذا المبدأ

التعليمية والجامعية؛ حيث تم منح الفرصة لجهات متعددة باإلشراف على التعليم  اإلدارة
دارته. هذا وتجمع  التعليم في بريطانيا بين المركزية والالمركزية، وهذا أدى بدوره إلى  إدارةوا 

خاص، وتحقيق التنوع المعتدل للنظم التعليمية وتعدد أنواع المؤسسات التعليمية بين العام وال
تكافؤ الفرص لجميع األفراد، ويمثل قانون "بتلر" خالصة إصالحات التعليم في بريطانيا، وقد 
أعطي هذا القانون الطابع النهائي لنظام التعليم حيث قام بتنظيم وتوزيع مسئوليات اإلشراف 

؛ حيث تقوم (Ainley, Bailey,1998)على التعليم بين الحكومة والسلطات المحلية
شؤونها ذاتي ا، كما أن الحكومة ال تمتلكها وال  إدارةجامعات والكليات في المملكة المتحدة بال

تقوم بإدارتها، ومستوى استقاللية الجامعات والكليات مرتفع مقارنة بعديد من الدول األخرى، 
فجميع الجامعات والكليات لها هوية قانونية مستقلة؛ كما أنها تختلف من ناحية الهيكل 

البعض اآلخر بموجب مرسوم ئ نظيمي الخاص بها، كما لبعضها امتياز ملكي، بينما أ نشالت
 برلماني، ولكل جامعة الحق في تحديد أعداد طالبها كل عام

(Casu, Thanassoulis,2006). 
ويقوم نظام التعليم العالي اإلنجليزي في عالقته بالدولة على الجمع بين عناصر السلطة 

المركزية بوضع أسس السياسة العامة ومحاسبة  اإلدارةة؛ حيث تقوم والمسئولية والحري
ا للظروف ءمسئولية تنفيذ هذه السياسة وموا السلطات المحلية على تنفيذها وتحمل متها وفق 

 . (2006،محمد، نافع  )المحلية
في مؤسسات التعليم العالي في إنجلترا يتضح أن قاداتها يتحتم  اإلدارةوبالنسبة إلى 

م العمل في بيئة دينامية ومعقدة بشكل متزايد؛ حيث حدث انخفاض شديد في نصيب عليه
الطالب من الميزانية المخصصة؛ وذلك ألن الحكومات المتعاقبة في المملكة المتحدة كانت 
تسعى إلى تحقيق مكاسب في التعليم العالي، ومع تزايد أعدد الطالب أدى ذلك إلى زيادة 
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إليجاد مصادر جديدة للتمويل مثل االستشارات والتدريب التجاري الضغط على هذه المؤسسات 
؛ ونتيجة لهذا االضطراب في بيئة التعليم العالي (Brown, 2004)وغيرها من المصادر

مطلبا  حيويا  لمواجهة  اإلدارة، والتحول إلى األنظمة اإللكترونية في اإلداريةأصبحت التنمية 
 هذه التعقيدات.

ير العوامل الجغرافية، واالقتصادية، والسياسية، والتاريخية، والثقافية، يتضح مما سبق، تأث
ا على  وتوفر البنية التحتية على نشأة وتطور جامعة أ كسفورد، كما ساعدتها تلك العوامل أيض 
تميزها البحثي والعلمي محلي ا وعالمي ا مما انعكس على تميزها الرائد في مجال التعاون البحثي 

حداث تطور كبير في تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، كذلك مع قطاع األع مال، وا 
تمتعها بالمكانة المرموقة عالمي ا؛ حيث إنها من الجامعات الرائدة في العالم من حيث تطوير 

، وثقافة اإلبداع، والبحث العلمي المكثف والتي تعمل على جذب الطالب اإلدارةتقنيات التعليم و 
ال األعمال والشركات العامة والخاصة من جميع دول العالم كل ذلك جعلها في والباحثين ورج

 سعي دائم باالهتمام بكافة المستجدات العالمية.
 ثانيا  التميز البحثي في جامعة أ كسفورد بالمملكة المتحدة:

اهتمت الدول المتقدمة مبكرا  بالبحث العلمي وتأثيراته اإليجابية على التقدم االقتصادي؛ 
ليابان في تهيئة لذلك بدأت الدول األوروبية كالمملكة المتحدة والمانيا والواليات المتحدة وا

 لتطوير البحث العلمي.  المناخ المالئم 
كممثل للجامعات البريطانية؛  University of Oxfordجاء اختيار جامعة أ كسفورد 

ومن المراكز األكاديمية والبحثية حيث تعد جامعة أ كسفورد واحدة من أقدم الجامعات في العالم 
الرائدة، والجامعة األولى في المملكة المتحدة ذات العراقة واإلرث العلمي المتميز حيث احتّلت 
جامعة أ كسفورد المرتبة األولى في العالم في تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي )العالمية( 

مدينة أ كسفورد في إنجلترا،  ، وتقع الجامعة في2018، 2017، 2012، 2011لألعوام
وتبوأت أ كسفورد المرتبة األولى عالمي ا في اآلداب والعلوم اإلنسانية في تصنيف جامعة قطر 

. وتحتل المرتبة الثالثة في العلوم الحياتية والعلوم االجتماعية، وهي 2017العالمية عام 
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نولوجيا، كما احتلت أ كسفورد الخامسة للعلوم الطبيعية، والتاسعة عالمي ا في الهندسة والتك
 . 2017العالمي عام QSالمرتبة السادسة عالميا  في تصنيف 

 (University of Oxford ,2018) 
رئيس وزراء بريطانى منهم ديفيد  29ألف خريج،  250تمتلك أكسفورد شبكة تضم أكثر من 

لعالمية (، ما ال يقل كاميرون، الرئيس كلينتون، تيم بيرنرز لى ) مخترع الشبكة العنكبوتية ا
ا و 12عن  من الحائزين  120من رؤساء أساقفة كانتربرى، بما في ذلك أكثر من  20قديس 

جائزة نوبل في الكيمياء و خمسة في  11على الميداليات األولمبية. وحازت الجامعة علي 
رنرز لي في الطب. من المفكرين و العلماء البارزين في جامعة أكسفورد تيم بي 16الفيزياء و 

من  ٪95و ستيفن هوكينغ و ريتشارد دوكينز. بعد التخرج من هذه الجامعة، ويتم توظيف 
 ((www.ox.ac.uk/students,2020 .طالب أكسفورد

، والذي تم تطويره في جامعة Oxsed RaViD Directالسريع،  19-اختبار كوفيد
به ايضا في مطار هونغ هيثرو، ويتم تجريمطار اكسفورد يستخدم االن من قبل الركاب في 

 كونغ الدولي.
 Jenner Instituteسارة جيلبرت، استاذة اللقاحات في البروفسير  اختيارتم 

University of Oxfordتقديرا لعملها في لقاح  2020نساء العام أفضل ، واحدة من
مركز ا ولذا فإن الجامعة تحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم باعتبارها ، (55)19-كوفيد

والتعليم والبحوث المبتكرة.  اإلدارةللتميز في 
(www.facebook.com/the.university.of.oxford,2020) 
 رؤية الجامعة ورسالتها: .1

تتمثل رؤية جامعة أ كسفورد في النهوض بالتعلم عن طريق التدريس والبحث ونشره بكل 
تمع على النطاق المحلي الوسائل؛ من خالل تقديم تعليم على مستوى عالمي وخدمة المج

واإلقليمي والوطني والعالمي من خالل الخطة االستراتيجية والحرية األكاديمية مع تعزيز ثقافة 
االبتكار والتعاون حيث يمنح الهيكل التنظيمي لجامعة أ كسفورد جوانب أساسية تزيد من قوتها 
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 University of Oxford)األكاديمية في التعليم واألبحاث وتتمثل رسالة الجامعة في
Strategic plan,2018:). 

  تقديم تعليم عالي الجودة، وتشجيع البحوث العلمية خاصة المرتبطة بحل مشكالت
 المجتمع.

 ة في تلبية احتياجات المجتمع.أهمالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي للمس 
 عالمي من  ، في سياقيةهمالتطلع إلى آليات إضافية للتمويل، فالتمويل أمر بالغ األ

 انخفاض التمويل للتعليم العالي.
  استقطاب أفضل الطالب من مختلف دول العالم للدراسة في الجامعة بغض النظر عن

 جنسياتهم أو ظروفهم من أجل تعزيز التبادل الثقافي.
التعاون مع المؤسسات االقتصادية  يةأهميتضح أن رؤية جامعة أ كسفورد تركز على 

ا مع لخدمة المجتمع ودعم ا لبحوث على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني بل والعالمي أيض 
تأكيدها على الحرية األكاديمية لعلمائها لتعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع في البحوث التطبيقية، 
ا  ا بتطوير المعرفة من خالل جودة التدريس، والبحث، وتولي اهتمام  كما أنها تولى اهتمام 

المعارف إلى واقع عملي من خالل تفاعلها مع المجتمع، ومن ثم يالحظ  ملحوظ ا بترجمة تلك
 أنها تهتم بالثالثية الشهيرة لوظائف الجامعة، وهي نشر المعرفة، وتوليدها، وتطبيقها.

 السياق الثقافي والبحثي لجامعة أ كسفورد: .2
نية؛ بل جامعة أ كسفورد مؤسسة نظامية مستقلة ال تديرها وال تملكها الحكومة البريطا

ا االستراتيجي وتراقب سالمة أوضاعها المالية، للتأكد هتشترك مع هيئات حكومية تحدد اتجاه
من فاعلية أدائها؛ لذلك فهي تتميز باستقاللها وسمعتها الواسعة، لما تتمتع به من حرية 
 فكرية وأكاديمية وحرصها على استقطاب العقول المميزة، مما جعلها مقصد الكثير من الطلبة

 .(2017المنقاش،حماد)الدوليين
وتعد جامعة أ كسفورد أقدم جامعة في العالم ناطقة باللغة اإلنجليزية؛ فجامعتا أ كسفورد 
وكامبردج هما األقدم في انجلترا وتتميزا بأنهما أعرق الجامعات في العالم إذا مثلتا اللبنة 

نتهما من التطور لمواكبة األساسية للتعليم الجامعي وقد اكتسبتا سمعة علمية عالمية مك
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تطورات العصر. وأ كسفورد هي جامعة بحثية ال يوجد تاريخ واضح لتأسيسها، لكن التدريس 
ا في جامعة أ كسفورد بشكل ما في عام  ، 1167وتطور بسرعة من عام  1096كان موجود 

ياتها عندما منع هنري الثاني طالب اللغة اإلنجليزية من االلتحاق بجامعة باريس وأولى كل
كلية، وهي  38كانت في علم الالهوت، والقانون والطب والفنون، وتتكون الجامعة من 

مستقلة ماليا  وذاتية الحكم، ولكنها تتعلق بالجامعة المركزية في نوع من النظام الفيدرالي، 
قسم أكاديمي تشرف عليهم األقسام األكاديمية األربعة الرئيسة  100وهناك ما يقرب من 

م اإلنسانية، والعلوم وهي: العلوم الطبية، العلوم الرياضية والفيزيائية والحياة؛ العلو  بالجامعة
 (University of Oxford ,2018)االجتماعية

وتعد مطبعة جامعة أ كسفورد أكبر مطبعة جامعية في العالم وثاني أقدم مطبعة بعد مطبعة 
تقوم بنشر المواد  ةافة التعليميجامعة كامبريدج وهي عبارة عن قسم في الجامعة يشمل الصح

من النشاطات الثقافية ية في جميع أنحاء العالم وغيرها والخدمات األكاديمية والتعليم
 .(2018،المنقاش، السالم )للمطبعة

 التميز البحثي لجامعة أ كسفورد: 
 Russellجامعة أ كسفورد هي أحد جامعات األبحاث البريطانية فهي عضو في مجموعة 

Group بة الجامعات البريطانية التي تهتم باإلنتاج البحثي، خجامعة من ن 20لتي تجمع وا
وفي مجموعة كومبرا وهي شبكة من الجامعات األوروبية المتقدمة، وفي رابطة جامعات 

(، كما أنها عضو أساسي في منظمة اليوربيوم؛ تتميز جامعة LERUاألبحاث األوروبية )
( قسم في الكليات 70ي، إذ تضم الجامعة أكثر من )أ كسفورد بكبر حجم نشاطها البحث

المختلفة بالجامعة، وتتلقى الجامعة أكبر قدر من تمويل البحوث من مجلس تمويل التعليم 
( باإلضافة إلى المنح، والعقود الممولة خارجي ا سواء عن طريق HEFCEالعالي في إنجلترا )

 Research UK The Commissionمجالس البحوث والمفوضية األوروبية 
European the and Councils  أو عن طريق التعاون مع المؤسسات المجتمعية، ولكي

يتم رفع مستوى البحث العلمي فالجامعة تسعى جاهدة لتوفير ظروف وبيئات عمل جاذبة 
للباحثين بما في ذلك المختبرات، والمكتبات واالهتمام بإعداد الباحثين الجدد في كل مراحل 
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لمهنية، ومساعدة الباحثين في توفير التمويل الالزم لهذه البحوث من خالل مساعدة حياتهم ا
الباحثين في تحديد الجهات المستفيدة في تطبيق نتائج أبحاثهم، وتسعير المشروعات البحثية 
وهذه الترتيبات التنظيمية تلجأ إليها الجامعات لتسويق األبحاث العلمية لتشجيع القطاع 

ل البحث العلمي للخروج بنتائج األبحاث لحيز التطبيق إيمان ا بدور البحوث الخاص على تموي
 . (2017،بدروس)العلمية في إحداث التنمية

ا لتقرير التميز البحثي لعام  ، وهو التقييم الرسمي لجميع األبحاث الجامعية 2014ووفق 
الرائدة، يقوم مركز على مستوى المملكة المتحدة، فإن أ كسفورد لديها أكبر حجم من األبحاث 

أ كسفورد االستوائي بإجراء أبحاث متطورة في مختبراته في كينيا وفيتنام وتايالند، وكذلك 
ندونيسيا ونيبال  .الوس وتنزانيا وا 

( (University of Oxford, facts and figures, 2018 
ا من المشورة  المهنية وصوال  وتوفر جامعة أ كسفورد نطاق ا كبير ا من الدعم للباحثين، بدء 

للمساعدة في العثور على التمويل، وعقد التعاون مع القطاع الخاص بالبحث، وتعد المنح 
، جاء 2017إلى  2016والعقود البحثية الخارجية أكبر مصدر دخل للجامعة؛ ففي الفترة من 

 University)مليون جنيه إسترليني( من الدخل من رعاة األبحاث الخارجيين 537.4) 40٪
of Oxford ,version,2018). 

ا في قدراتها البحثية  ا وعمق  ا فريد  يتضح مما سبق أن جامعة أ كسفورد تمتلك اتساع 
وتحرص على العمل بشكل تعاوني مع المؤسسات األخرى لصالح جميع المعنيين والمجتمع 

ا؛ حيث تشجع الجامعة  ال، هيئة التدريس والباحثين على التعاون مع قطاع األعم أعضاءأيض 
وتوفر لهم الدعم والمساعدة الالزمة لذلك داخل الجامعة من قبل فريق متخصص لتسهيل تلك 

جراء مفاوضات تعاقدية بطريقة عملية وفعالة.  العالقات، وا 
 التعاون البحثي بين جامعة أ كسفورد وقطاع األعمال: أهداف .3

يم واتباع الطرق تهدف جامعة أ كسفورد لقيادة جامعات العالم في مجال البحوث والتعل
التي تعود بالفائدة على المستوى الوطني والمستوى العالمي من خالل تعزيز ثقافة االبتكار 
البحثي؛ حيث تشتهر جامعة أوكسفورد على مستوى العالم بتميزها البحثي وأنها موطن لبعض 
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بحثي لدفع العلماء الموهوبين من جميع أنحاء العالم لحل مشكالت العالم من خالل التعاون ال
 عجلة التقدم في المعرفة والفهم واالبتكار واإلبداع.

لتعاون البحثي بين جامعة أ كسفورد وقطاع األعمال لاإلستراتيجية  هدافوتتحدد األ
 :(University of Oxford , Strategic plan,2018)في
ح الحفاظ على مكانة أ كسفورد كجامعة رائدة على مستوى العالم في األبحاث والمن .أ

الدراسية في العلوم الفيزيائية والرياضية والطبية واإلنسانية واالجتماعية، وجذب أفضل 
 الباحثين في جميع المراحل المهنية وخلق بيئة بحث محفزة وداعمة للعمل.

زيادة تأثير أبحاث العلوم الفيزيائية والرياضية والطبية واإلنسانية واالجتماعية في  .ب
ات االقتصادية االجتماعية الرئيسة وتنمية المجتمع، وتعزيز أ كسفورد في التصدي للتحدي

 التعاون مع الشركاء الخارجيين، من خالل نقاط القوة والتأثيرات البحثية للجامعة.
اإلستراتيجية الفرعية  هدافومن أجل تحقيق هذين الهدفين الرئيسين، يتطلب تحقيق األ

 اآلتية:
 نة أحدث المرافق والبنى التحتية، وكذلك تقديم توفير بيئة مواتية إلجراء البحوث، متضم

الدعم المناسب للعلماء والباحثين واالستثمار في التدريب مع ضمان وجود تدابير 
 مناسبة لجذب أقوى العقول من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البحوث التطبيقية.

 جم وقيمة البحوث االنخراط مع قطاع األعمال والمنظمات غير الحكومية وغيرها لزيادة ح
 الممولة من غير القطاع العام على أساس مستدام.

  إنشاء نظام إقليمي لالبتكار على المستوى العالمي من خالل زيادة النشاط البحثي
 التعاوني مع قطاع األعمال والصناعة والمؤسسات الخارجية األخرى. 

  مل جامعة أ كسفورد تقديم الدعم للمبادرات المستمدة من أبحاث الجامعة من خالل ع
 لالبتكار. 

 .تحديد وتوضيح مجاالت االهتمام المشتركة بين الباحثين والمنظمات الشريكة الخارجية 
  تعزيز القدرة البحثية التعاونية أل كسفورد كمصدر لالبتكار ووسيلة لتحسين جودة ونجاح

 تطبيقات المنح الكبيرة.
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 لبحثي، بما في ذلك تحديد أ ولويات تنويع مصادر التمويل لدعم جميع أشكال النشاط ا
 تطوير البحث.

  توسيع تأثير أبحاث العلوم االجتماعية في أ كسفورد خارج المجتمعات األكاديمية من
 خالل التواصل واالتصاالت األكثر فعالية.

  تدريب ودعم الباحثين في بداية حياتهم المهنية ليصبحوا الجيل القادم من قادة
 األبحاث.

 كل كبير في بيئة البحث، البشرية والمادية على حد سواء بما في ذلك االستثمار بش
 العقارات والمكتبات والمجموعات والمعدات وتكنولوجيا المعلومات.

  االستمرار في التوسع واالستثمار في أنشطة االبتكار وتعزيز بيئة ريادة األعمال
 بالجامعة.

 مع الشركات والمؤسسات العالمية. توسيع التعاون االستراتيجي للبحوث الدولية 
 .دعم اإلدارات في تعزيز التخطيط البحثي االستراتيجي 

ا استراتيجية للتعاون البحثي مع أهدافمن خالل ما سبق يتضح أن جامعة أ كسفورد تضع 
 هدافقطاع األعمال العام والخاص لضمان استمراريته على المدى البعيد، كما تتسم تلك األ

وقابليتها للتنفيذ في ضوء إمكانيات أ كسفورد البشرية والمادية العالية  بالدقة والوضوح
بالشمولية حيث تتناول كافة الجوانب الالزمة للتعاون البحثي  هدافوالمتميزة كما تتسم تلك األ

مع قطاع األعمال من توفير بيئة مواتية إلجراء البحوث، متضمنة أحدث المرافق والبنى 
الباحثين، وتعزيز القدرة البحثية التعاونية أل كسفورد كمصدر لالبتكار  التحتية، وتدريب ودعم

 وغيرها.
ها توسيع تأثير أبحاث أ كسفورد في العلوم االجتماعية أهدافكما يتضح أن ضمن 

واإلنسانية مما يدل على تنوع مجاالت التعاون وعدم اقتصارها على العلوم الطبيعية والطبية 
العوامل االجتماعية أل كسفورد والتي تهتم بتنمية الحياة والعلوم بالجامعة ويرجع ذلك إلى 

 االجتماعية واإلنسانية. 
 تطبيقات وأشكال التعاون البحثي داخل جامعة أ كسفورد:.4
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 تتعد وتتنوع صور وتطبيقات وأشكال التعاون البحثي داخل جامعة أ كسفورد وهي :
 شبكة أ كسفورد للصناعة واألعمال: .أ

 االت مع المشاركين في جميع مراحلكسفورد لالبتكار شبكات وتقيم اتصجامعة أ   ىبنتت
التسويق عبر بروتوكول اإلنترنت في مجموعة واسعة من مجموعات الشبكات الخارجية؛ ومن 
خالل مجموعات التواصل طويلة األمد بجمعية أ كسفورد لالبتكار، وشبكة أ كسفورد أنجلز، التي 

، وتشكيل شركات  IP إدارةلفوائد التجارية من خالل تعمل على تحقيق أقصى قدر من ا
مشتركة، وتتكون شبكة أ كسفورد للصناعة واألعمال من جمعية أ كسفورد لالبتكار، وشبكة 

 أ كسفورد أنجلز وفيما يلي توضيح لهما:
 (جمعية أ كسفورد لالبتكارOIS) 

حيث تجمع بين  ( منتدى رائد لالبتكار المفتوح،OISتعد جمعية أ كسفورد لالبتكار )
الباحثين والمخترعين، ومنافذ أ كسفورد، ومحترفي نقل التكنولوجيا، والشركات المحلية، 
ومجموعات شركات رأس المال االستثماري وبعض الشركات متعددة الجنسيات األكثر ابتكارا  

للشركات بامتالك نافذة على أبحاث أ كسفورد لتعزيز  OISفي العالم، ويسمح مكتب خدمات 
 University of Oxford)الروابط بين قطاع األعمال والمجتمع األكاديمي بالجامعة

,Oxford Innovation Society,2018). 
 العضوية في جمعية أ كسفورد لالبتكار متوفرة على شكلين:

الشكل األول: عضوية شركة التقنية الصغيرة للشركات الصغيرة التي يقل عدد  -
ا. 30أعضائها عن   موظف 

ل الثاني: عضوية الشركات بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى تكوين روابط الشك -
 .OISقوية مع الجامعة والموظفين واألكاديميين و

 عضاءجنيه إسترليني أل 6800والرسوم السنوية لعضوية جمعية أ كسفورد لالبتكار هي 
 جنيه إسترليني للشركات الصغيرة. 1000الشركات، و

 ( عدة فوائد منها:OISع جمعية أ كسفورد لالبتكار)ويحقق التعاون البحثي م
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  حضور فعاليات التواصل االبتكاري المفتوح ومقابلة المؤثرين الرئيسيين وصانعي القرار
من األكاديميين، والصناعيين، ورجال األعمال ثالث مرات سنوي ا، والتي يتم استضافتها 

 في إحدى كليات جامعة أ كسفورد.
 شعارات  .OIS عضاءحول التكنولوجيا الجديدة المتاحة للترخيص أل تلقي إعالم وا 
  حلقات البحث مع المتخصصين األكاديميين والصناعيين والتجاريين المشاركة في

 لتحقيق المنفعة المتبادلة.
 .تقديم الندوات وورش العمل حول االبتكارات الجديدة حول العالم في كافة المجاالت 
 أ كسفورد لالبتكار المتطورة في تطوير الشركات  االستفادة من نتائج بحوث جمعية

 بالجمعية.  عضاءاأل
 توفير الدعم المادي الالزم ألجراء البحوث المبتكرة من خالل علماء وباحثي OIS 

 والتعاون مع خبراء قطاع األعمال . 
  تصدر الجمعية نشرة إخبارية بعنوان "رؤى االبتكار" تحوي أمثلة لالبتكار من الجامعة

ي ذلك تقنيات جامعة أ كسفورد لالبتكار التي أدخلت حديث ا وآفاق االستثمار بما ف
 واألخبار عن المشاركات التي أجراها فريق الخدمات االستشارية.

 

 (شبكة أ كسفورد أنجلزOAN)( University of Oxford, Oxford Angels 
Network,2018) 

هيل االستثمار من جميع ؛ لتس1999( في عام OANأ نشئت شبكة أ كسفورد أنجلز )
المستثمرين، واألسهم الخاصة، والمستثمرين المؤسسيين، وأصحاب رؤوس األموال في العالم 

 من خالل جامعة أ كسفورد للمملكة المتحدة .
( وسيلة إلدخال األفراد والشركات الخاصة التي تكون OANتوفر شبكة أ كسفورد أنجلز )

مجانية  OANبثقة من جامعة أ كسفورد، وعضوية مهتمة في االستثمار في الشركات المن
 OAN أعضاءومفتوحة لكل من خبراء االستثمار والمستثمرين من القطاع الخاص. يتلقى 

مقترحات األعمال التي توزعها جامعة أ كسفورد لالبتكار نيابة عن الشركات التي تبحث عن 
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يث تقدم كل من شركات التداول التمويل، والدعوات إلى االجتماعات االستثمارية المنتظمة، ح
 في مرحلة مبكرة فرص التمويل الخاصة بها.

عضوية شبكة أوكسفورد أنجلز تؤهل الشركاء لتلقي المقترحات التجارية المنبثقة من 
طالع الشركات على إنجازات جامعة أ كسفورد لالبتكار )شبكة أ كسفورد  أبحاث أ كسفورد، وا 

من الممكن تحقيقها من خالل االنضمام إلى جمعية االبتكار،  للصناعة واألعمال( والفوائد التي
 وكذلك تقديم دعوات إلى حضور االجتماعات االستثمارية المنتظمة.

 (OUIشركة جامعة أ كسفورد لالبتكار وتسويق األبحاث ) .ب
( هي شركة التكنولوجيا واألبحاث التسويقية التابعة OUIشركة جامعة أ كسفورد لالبتكار )

كسفورد، وتدير فرق الشركة الملكية الفكرية للجامعة، وتعمل مع أكاديميين جامعيين لجامعة أ  
 وباحثين يرغبون في تسويق أعمالهم واستخدام خبراتهم للتأثير في المجتمع األوسع.

( على تسويق البحوث وحفظ الملكية OUIوتعمل شركة جامعة أ كسفورد لالبتكار ) 
اءات االختراع والتكاليف القانونية المرتبطة بها، والتفاوض الفكرية من خالل تمويل طلبات بر 

مكانية الوصول إلى صناديق االستثمار  برام عقود الشركات، وا  على اتفاقيات الترخيص، وا 
نشاء ودعم الشركات الناشئة وتقديم االستشارات لها، وعرض  المتعددة لتطوير التقنيات، وا 

 مقاييس النتائج والتمويل االنتقالي.
 Oxford( بمنح التراخيص التكنولوجية OUIا تقوم شركة جامعة أ كسفورد لالبتكار )كم

From Technology License  إذ تحدد الجهات المستفيدة من التكنولوجيا التي تنتجها
الجامعة، بهدف مساعدة الباحثين في البحث عن منافذ تجارية للمعرفة للخروج بأفكارهم لحيز 

قد اتفاقات مع هؤالء الشركاء، وهذا يحقق النفع للجامعة، ويساعد التطبيق، ومن ثم يتم ع
 المؤسسة على تحسين وتطوير منتجاتها ويعود بالنفع على المجتمع.

 مكتب الشراكة وتطوير األعمال: .ج
ي دعم المكتب إنشاء واستدامة التحالفات البحثية اإلستراتيجية طويلة األجل بين الصناعة 

عمل المكتب على توفير الموارد الالزمة لتطوير وتقديم ودعم الشراكات واألوساط األكاديمية، وي
طويلة األجل، ولعب دور ا أساسي ا في تأسيس عدد من الشراكات اإلستراتيجية، وبناء عالقات 
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دارةمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، و  من خطط المنح الدراسية المدعومة في  دعد ا 
دارةالصناعة، و  للخبراء، والمساعدة في  عاليات التوفيق، واستضافة مخططفشبكات التواصل و  ا 

تنفيذ القبول المؤسسي للجامعة وأبحاثها. ويهدف المكتب إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين 
 University of Oxford , Business Development and)كليات الجامعة والشركاء الخارجيين

Partnering,2018) : 
  من خالل شبكته  هيئة التدريس والباحثين في الجامعة عضاءالمنفعة ألحيث تتحقق

المتنامية من االتصاالت الخارجية والعمل لتحديد الشريك الصناعي المثالي لمجال 
البحث، وتوفير الدعم المادي المالئم، وتقديم مجموعة واسعة من الدعم لألبحاث 

شراكة والكفاءة في األبحاث التعاونية، والدعم المستمر بعد االتفاق لضمان طول فترة ال
 المنتجة.

   من خالل العمل معهم لفهم احتياجاتهم البحثية  المنفعة للشركاء الخارجيينبينما تتحقق
هم في التعاون مع أ كسفورد لتسهيل التعريف بالمجموعة األكاديمية والبحثية أهدافو 

ديم نقطة اتصال المناسبة. وتسهيل االتصال بجميع اإلدارات الداخلية ذات الصلة لتق
واحدة خالل المناقشات المبكرة من خالل المفاوضات التعاقدية. وأخير ا تقديم الدعم 

 للوصول إلى تحالفات إستراتيجية كبيرة وطويلة األجل.   دارةالمستمر لإل
ومن أمثلة ذلك في مجال العلوم الطبية تم إطالق مركز أبحاث نوفو نورديسك أ كسفورد 

(NNRCO في عام )كتحالف استراتيجي بين جامعة أ كسفورد، وهي شركة رائدة  2017
عالميا  في أبحاث األيض، وشركة نوفو نورديسك الشركة الرائدة في مجال عالج مرضى 
السكر، وأدى االهتمام المشترك في األمراض النادرة بين شركة فايزر وجامعة أ كسفورد إلى 

 .التعاون مع هذا الشريك الصيدلي
(University of Oxford , Research Alliances,2018) 

 مكتب خدمات البحوث: .د
يعمل فريق خدمات األبحاث مع الباحثين واألقسام واإلدارات والمتعاونين والممولين في  

جامعة أ كسفورد لتسهيل األبحاث ذات المستوى العالمي وتوفير الدعم الشامل عبر دورة حياة 
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دارةالبحث، ودعم تطبيقات التمويل و  الملكية الفكرية والتفاعل مع  دارةالمنح والتعاقد إل ا 
المنظمات اإلقليمية والوطنية، ويمكن لخدمات األبحاث تقديم المساعدة في: طلبات المنح 
والجوائز المرتبطة بها، وعقود البحوث، وتحديد الملكية الفكرية، والتعاون في مجال البحث 

 .وتقييم تأثير البحوث واالبتكار، وتقديم معلومات عن فرص التمويل
(University of Oxford , Research Services Office,2018) 

 : TORCH مركز أبحاث أ كسفورد في العلوم اإلنسانية .ه
ويدعم ويعزز النشاط البحثي  TORCHيحفز مركز أبحاث أ كسفورد في العلوم اإلنسانية 

تفاعل مع جمهور أوسع. وتم من أعلى مستويات الجودة التي تتجاوز الحدود المؤسسية، وي
، وهو يوفر فرصة مهمة 2013إطالق المركز أبحاث أ كسفورد في العلوم اإلنسانية في مايو 

لعلماء العلوم اإلنسانية في أ كسفورد للتعاون مع الباحثين في مختلف التخصصات 
راكات مع والمؤسسات؛ والعمل مع األكاديميين في جميع مراحل حياتهم األكاديمية؛ وتطوير الش

المؤسسات العامة والخاصة؛ وجميع البحوث األكاديمية والصناعات المتنوعة والفنون األدائية، 
وتعد نواة للطاقة الفكرية لإلنسانيات ومكان ا لتطوير أفكار وتعاون داخل وخارج األكاديمية، 

مليون جنيه إسترليني من التعاون مع القطاعات الخاصة  1.2بجمع  TORCHوقامت 
مجموعة من المشاريع  TORCHمنح الخيرية لتطوير المشاريع البحثية، واستضافت وال

متعددة التخصصات، بالتعاون مع جميع كليات العلوم اإلنسانية التسعة واألقسام في العلوم 
 .والمنظمات الثقافية حول العالم

(University of Oxford , The Oxford Research Centre in the Humanities,2018) 
 إلى: TORCHويهدف مركز أبحاث أ كسفورد في العلوم اإلنسانية 

 .جودة األبحاث، وتسهل أفضل المقترحات على أساس تنافسي 
  .تعزيز التعاون متعدد التخصصات عبر الجامعة وخارجها 
  .تشجيع المخاطرة الفكرية واحتضان األفكار الجديدة 
 اص خارج نطاق األكاديميات . التواصل مع العالم خارج أ كسفورد والقطاع الخ 
  .أن يشارك العلماء البارزين والباحثين في مشاريع بحثية رائدة 
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  توسيع نطاق قضايا العلوم اإلنسانية، من خالل المنظمات الشريكة في المملكة المتحدة
 وحول العالم.

 قات تمنح األ ولوية لدعم المشاريع التي ستترك إرث ا بحثي ا من حيث المنشورات، وتطبي
 المنح الناجحة، واألثر العام، وتبادل المعرفة، وتوظيف طالب الدراسات العليا.

 

 :(University of Oxford,consulting services,2018)الخدمات االستشارات .و
 أهمالخدمات االستشارات عبارة عن فريق مكون خبراء جامعة أ كسفورد، وهي واحدة من 

جامعة أ كسفورد عرض معارفهم األكاديمية وخبراتهم  ءأعضاالوسائل التي يتمكن من خاللها 
البحثية للمنظمات الخارجية، بما في ذلك الحكومة وهيئات القطاع العام والخاص والشركات. 
وتستند الخدمات االستشارية إلى عمق واتساع قاعدة األبحاث العالمية متعددة التخصصات 

التي تواجهها المنظمات اليوم. ويستطيع  في أ كسفورد لتقديم إجابات للعديد من التحديات
عالم أكاديمي وبحوثي، في كافة  5000فريق الخدمات االستشارية الوصول إلى أكثر من 

المجاالت واألقسام في العلوم الفيزيائية والحياة والطب والعلوم االجتماعية وكذلك من العلوم 
 اإلنسانية.

عة أ كسفورد حيث تمنح الجامعة الحرية وتشغل الخدمات االستشارية مكانة متميزة بجام
هيئة التدريس للعمل كمستشارين بالشركات، وتقوم بتصميم بيان مفصل للسيرة  عضاءأل

هيئة التدريس بها، وهذا يساعد في رفع مستوى  أعضاءالذاتية للباحثين تتضمن خبرات 
زدهار االقتصادي تفاعل األساتذة مع القطاعات المختلفة وتحسين اإلنتاج وتحقيق النمو واال 

هيئة التدريس على  أعضاء( OUCللمجتمع. كما يشجع مركز الخدمات االستشارية )
، وتهدف هذه  Boards Advisory Scienceاالنضمام إلى المجالس االستشارية للعلوم 

المجاالت إلى مساعدة المؤسسات في تقييم خططها التنموية عن طريق تزويدها بآخر 
عملها، كما تقدم رؤى موضوعية للباحثين حول خططهم البحثية للتأكيد التطورات في مجاالت 

 عليها أو تغييرها.
 :(University of Oxford, Industry Experts in Residence,2018) برنامج خبراء الصناعة .ز
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يدار برنامج "خبراء الصناعة" من قبل مكتب تطوير األعمال وجامعة أ كسفورد لالبتكار. 
مجتمع األبحاث في أ كسفورد إمكانية الوصول إلى الخبرات والمشورة الرائدة ويهدف إلى منح 

على مستوى العالم عبر قطاعات الصناعة المتعددة من خالل ترتيب اجتماعات مع خبراء 
الصناعة بجامعة أ كسفورد لمناقشة أفكارهم ومشاريعهم؛ لدعم الشركاء على تطوير استراتيجية 

ضافة إلى ذلك فإن هؤالء الخبراء يعقدون حلقات دراسية وحلقات الترجمة لمشروعاتهم، باإل
عمل موجهة إلى الباحثين وطالب الدراسات العليا تهدف إلى تحسين فهم حقائق التطور 

 التكنولوجي والتجاري من خالل البحوث.
 حاضنات األعمال بجامعة أ كسفورد .ح

 عضاءحتاجه األيالذي د المساعدة في تخصيص الدعم تقدم الحاضنات بجامعة أ كسفور 
في جامعة أ كسفورد ممن يرغبون في بدء أو تنمية المشاريع الجديدة التي يقودها  ون السابق

شركة ناشئة في كافة المجاالت اإلنسانية  80رواد األعمال، وتقديم الدعم ألكثر من 
ثر واالجتماعية والطبية وغيرها، واستطاعت الحاضنات من خالل دعم المشاريع من جذب أك

مليون دوالر من مجموعة من المصادر العامة والخاصة، وتدعم الحاضنة المؤسسين  70من 
ا،  منذ مرحلة الفكرة ورعايتها عبر المراحل التطويرية المختلفة وصوال  لمشاريع أكثر نضج 
وتقدم الحاضنة العديد من الخدمات مثل: المشورة والنصائح والتوجيهات المخصصة لكل 

يقودها رواد األعمال والمشورة التجارية واإلستراتيجية العامة وخبرة محددة في المشاريع التي 
مجال االبتكار والملكية الفكرية والتسويق التجاري، وتعمل على إقامة ورش العمل والعروض 
التقديمية المتنوعة على مدار العام تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من المشورة التجارية 

والتكنولوجيا والجوانب القانونية، باإلضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية.  العامة والتمويل
إلى دعم رواد األعمال في مشاريعهم  Startupatorفعلى سبيل المثال تسعى حاضنة 
 :الجديدة أو القائمة عبر الطرق التالية

(University of Oxford , startup incubator,2018) 
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  يعمل فريق حاضنةStartupator  التابع لشركةOxford University Innovation 
شركات، والتي تهدف إلى توفير التمويل  6بالتعاون مع "لجنة المستثمر" المؤلفة من 

 والخدمات للمشاريع الناشئة التي تدعمها الحاضنة.
 .الوصول إلى شبكة استثمارية أوسع لجامعة أ كسفورد على أساس كل حالة على حدة 
  تمويل المنح، وتسويق العالمة التجارية، وتوثيق الشركات.الدعم في طلبات 
 Parks Science Oxfordالحدائق العلمية  .ط

من المباني، والمختبرات التي يمكن للشركات الصناعية، والتجارية  ا  هي كيان يضم عدد
استئجارها، وهدفها إنشاء، واحتضان بيئة عمل محفزة للصناعة، والخدمات القائمة على 

إذ تقوم بتوفير بيئة عمل متميزة ترتكز على قدرات، وخبرات الجامعة، وقد تم  افتتاح المعرفة 
، 1993، تلي ذلك افتتاح مختبرات أبحاث شارب1991أول مبنى على تلك الحديقة عام 

 شركة مقامة على تلك الحدائق بجامعة أ كسفورد في مجاالت عديدة 60وهناك أكثر من 
 .(2017 ،بدروس)

الدولة األثر الكبير في نجاح هذه الحاضنة والتي جذبت العديد من الشركات وكان لدعم   
إلى مدينة أ كسفورد وصممت للتزاوج بين العلم والتكنولوجيا واألعمال بحيث أصبحت مركز ا 
ا للمؤسسات المتطورة تكنولوجيا في بريطانيا وعنصر جذب للمشاريع الصغيرة وعنصر  مهم 

 المهارات اإلبداعية في مدينة أ كسفورد .لتطوير الكفاءات العلمية و 
 :Oxford boxesصناديق أ كسفورد  .ي

تحتفظ الجامعة بثالثة صناديق لمساعدة الباحثين الجامعيين على تحويل البحوث إلى  
تلك الصناديق شركة  إدارةأعمال لتحقيق فائدة تجارية لتأمين المزيد من االستثمارات، ويقوم ب

مي بالتعاون مع جامعة أ كسفورد، كما توفر جامعة أ كسفورد التكنولوجيا والبحث العل
للمستثمرين من القطاع الخاص فرصة لالستثمار في شركات التكنولوجيا كما أنها توفر 
التمويل لضمان حصول الشركات الناشئة على الموارد الكافية للمراحل األولية لتطوير 

 .(2018،قاش،السالم المن)المنتجات التجارية باعتبارها حاضنة لألعمال
 مجاالت التميز البحثي في جامعة أ كسفورد : .5
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ا في العالم  ا من المكتبات  -تعد جامعة أ كسفورد موطن ا للتعاون البحثي األكثر تنوع  بدء 
ودور المحفوظات والفن وعلم اآلثار واألثنوجرافيا وتاريخ العلوم والحدائق النباتية والعلوم 

 ماعية وغيرها. ويتضح ذلك في المجاالت اآلتية:الطبية والهندسية واالجت
 

 مركز أبحاث أ كسفورد في العلوم اإلنسانية: .أ
تم تطوير التعاون مع مؤسسات مقرها أوكسفورد وكذلك األرشيفات والمتاحف في لندن 

، TORCHوبقية المملكة المتحدة من خالل مركز أبحاث أ كسفورد في العلوم اإلنسانية 
ما يميز  أهمالتعاون مع مجموعات في أ كسفورد وخارجها. ويعد ذلك بهدف تشجيع وتسهيل 

 جامعة أ كسفورد هو اهتمامها بالتعاون في العلوم اإلنسانية .
إلى تبادل المعرفة هو تبادل  TORCHيسعى مركز أبحاث أ كسفورد في العلوم اإلنسانية 

الباحثين والمنظمات الخارجية  مفيد لألفكار والبيانات ي كسب الخبرة، وينطوي على التعاون بين
أو الجمهور لتعزيز البحوث األكاديمية والفوائد التي تعود على المجتمع واالقتصاد سواء العمل 
مع مسرح أو جمعية خيرية، أو مجتمع محلي أو إقليمي أو وطني، أو مجتمع صغير أو 

نشاء ورشة عمل تجاري أو مشروع ، أو عقد رسمي مع متحف، أو المشاركة في إ أومتوسط 
مع منظمة خارجية، فتبادل المعرفة هو عمل متبادل يساعد الطرفين، وله نتائج ملموسة وغير 

 .(,2018University of Oxford , Knowledge Exchange)ملموسة على حد سواء
 :مستشفى جامعة أ كسفورد .ب

ن مشاريع تعمل جامعة أ كسفورد مع العلماء والشركاء الصناعيين لتعزيز وتسهيل كل م
البحوث التعاونية السريرية وما قبل السريرية. فمجال أبحاثها الطبية المتميزة واسعة النطاق 
وتشمل البيولوجيا األساسية، اكتشاف العقاقير وتطويرها، واألجهزة الطبية، وعلم الجينوم 

 .والتشخيص، وتطوير التكنولوجيا، والدراسات السريرية ومشاريع الصحة العامة
 (University of Oxford, Strategic Alliances with Medical Sciences departments,2018) 

 كليات العلوم الرياضية والفيزيائية والحياة: .ج
تتعاون كليات العلوم الرياضية والفيزيائية والحياة مع العديد من الشركات في جميع أنحاء 

شئة المحلية. إن المشاريع التعاونية العالم، من الشركات متعددة الجنسيات إلى الشركات النا
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في جامعة أ كسفورد ليست تعاونية فقط، بل تساعد على  إثراء البحث العلمي وتعظيم القيمة 
برعاية عام واحد، أو من  MSCلكال الطرفين. وتتراوح عمليات التعاون عادة  ما بين مشاريع 

طويلة المدى تشمل  سنوات، وصوال  لمشاريع 4-3لمدة  DPHILخالل مشاريع مستوى 
باحثين ما بعد الدكتوراه. في جميع المجاالت، يتم إجراء األبحاث تحت إشراف خبير من أحد 

 هيئة التدريس في الكلية والمشاركة النشطة من قبل الشركة الراعية. أعضاء
(University of Oxford Strategic Alliances with the Mathematical, Physical 

and Life Sciences departments,2018) 
 العلوم االجتماعية:أقسام  .د

ا أكبر لجميع جوانب  جميع أقسام العلوم االجتماعية تقوم بالبحث الذي يطور فهم 
المجتمع، ودراسة تأثير األنظمة السياسية والقانونية واالقتصادية التي تؤثر على الرفاهية 

م ميسرون لتبادل المعارف ومساعدو االجتماعية واالقتصادية وحقوق اإلنسان وأمنه، ويقو 
الدعم بتقديم المشورة والدعم للمؤسسات االجتماعية العامة والخاصة الراغبة في التعاون مع 
جامعة أ كسفورد في مشاريع تبادل المعرفة واالستفادة من نتائج البحوث في العلوم 

 االجتماعية.
لتربية بدور مهم في تقديم المشورة ويقوم العديد من األكاديميين والطالب البارزين بقسم ا

لإلدارات الحكومية والوزراء والمنظمات الدولية. من خالل االعتماد على األبحاث التجريبية 
والدقيقة المبتكرة ذات الروابط العميقة. وكمثال لذلك التعاون بين قسم التربية بجامعة أ كسفورد 

القسم لديهم الفرصة للشروع في  مع قطاع األعمال فإن الباحثون وطالب الدكتوراه من
"إعارات الصناعة" كل عام دراسي، والتي توفر لألفراد الفرصة لتبادل المعرفة، وتبادل الخبرات 
حول المسائل المتعلقة بأبحاثهم، وتكون هذه اإلعارات البحثية مدعومة بتمويل من إحدى 

دريب التابع لشراكة الشركات حيث حصلت باحثة دكتوراه على تمويل من برنامج دعم الت
ESRC  لتدريب الدكتوراه من أجل إجراء عملية تبادل المعرفة لمدة ثالثة أشهر ، في الفترة ما

( في EYARU، في وحدة تحليل وبحوث السنوات المبكرة )2017بين سبتمبر وديسمبر 
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(. بهدف دعم تطوير وصقل الملف الحالي لمرحلة التأسيس في مرحلة DFEوزارة التعليم )
 لطفولة المبكرة، استجابة للتقييم األولي في استشارة إنجلترا.ا

(University of Oxford ,Strategic Alliances with Social Sciences,2018) 
باإلضافة إلى ذلك فإن جامعة أ كسفورد تحرص على التغطية اإلعالمية لخدماتها في 

 Information & Newsومات وسائل اإلعالم، ويتم ذلك من خالل مكتب األخبار، والمعل
Office  ويقوم فريق العمل في هذا المكتب بعقد اللقاءات اإلعالمية، ونشر نتائج البحوث

عبر النشرات اإلخبارية، كذلك يقوم المكتب بمتابعة األخبار، والمعلومات في وسائل اإلعالم، 
لى رد فعل ويقوم بإرسال ملخصات لها إلى جميع الكليات، ورؤساء األقسام للتعرف ع

مؤسسات المجتمع المختلفة، بهدف االستجابة الحتياجات الفئات المستفيدة، والعمل على 
إرضائهم، ويقتصر دور هذا المكتب على التعامل مع العمالء من خالل وسائل اإلعالم فقط ، 

 أهمبل يمكن للمستفيدين التعامل مع هذا المكتب بصورة مباشرة للرد على استفساراتهم مما يس
 .  (2017،بدروس )في فتح قنوات اتصال بين الفئات المستهدفة والجامعة

يتضح مما سبق أن التميز البحثي لجامعة أ كسفورد قد حقق المنفعة لجميع أطراف 
 المجتمع حيث:

  األكاديميون والباحثون: يتمكنوا من خالل تلك االتفاقات من الوصول األسرع إلى الدعم
 البحث والتطوير.المال المناسب طوال عملية 

  يجاد جامعة أ كسفورد: تحقق ريادتها العالمية ودعمها االقتصادي على المستويات كافة وا 
 نظام مجتمعي قوي ومزدهر.

  رجال األعمال :االستثمار المالي حيث يتمكن الرؤساء من االستمرار في العمل وتطوير
 فسية لمنتجاتهم.المنتجات والصمود بقوة في األسواق العالمية وتحقيق ميزة تنا

  المستثمرون: بإمكانهم الوصول إلى قاعدة بيانات متطورة من العلوم والتكنولوجيا وتحديد
 أوجه االستثمار الصحيحة.

  الطالب: توفير الفرص الوظيفية والتجارية في وقت مبكر من حياتهم المهنية على النحو
 المطلوب.
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 الجامعات المصرية:الوضعية الراهنة للبحث العلمي في  القسم الثالث:
 ( تحليل منظومة البحث العلمي بالجامعات المصرية: 1

تطور نظام التعليم العالي في مصر على مدى السنوات الخمسين الماضية من جامعة 
جامعة  ١١واحدة حكومية )جامعة القاهرة( وجامعة خاصة واحدة )الجامعة األمريكية( إلى 

جامعة  ٤٣وقد وصل إجمالي عدد الجامعات إلى حكومية إضافية حتى أواخر الثمانينات، 
جامعة خاصة، وبتحليل تخصص الكليات بالجامعات  ١٩جامعة حكومية و ٢٤تتكون من 

في حين أن الكليات  ٪٥٣الحكومية تبين أن الكليات العلمية )العلوم والتكنولوجيا( تمثل 
ميع الكليات. وبدراسة إحدى من ج٪ ٤٧األدبية )العلوم االجتماعية والدراسات اإلنسانية( تمثل 

المؤشرات الهامة لمؤشر االبتكار العالمي وهو مؤشر البحث والتطوير الذي يقيس مستوى 
وكفاءة أنشطة البحث والتطوير من خالل مؤشرات عدد الباحثين )العدد الكلي(، واإلنفاق على 

ثالث  البحث والتطوير، وجودة المؤسسات البحثية من خالل قياس متوسط درجة أفضل
وبدرجة  ٥٠اتضح أن ترتيب مصر  ٢٠١٣التصنيف العالمي للجامعات عام QS جامعات في 

وهي  27.5. وقد وجد أن قيمة مؤشر التعاون بين القطاع الخاص والجامعة لمصر  16.2
نسبة منخفضة نسبيا ، من ناحية أخرى بلغت نسبة عدد التعاقدات على المشروعات المشتركة 

وترتيب مصر  0.1تيجية لكل تريليون دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي والتحالفات اإلسترا
، في حين أن ترتيب مصر في مؤشر تسجيل براءات االختراع لكل مليار دوالر من ٣٥فيه 

دولة. وكانت نسبة اإلنفاق على البحث  ١٤٣من إجمالي  ٩٩الناتج المحلي اإلجمالي هو 
ثم زادت  %0.43( ٢٠٠٩،٢٠١٠ابتة خالل عامي )والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي ث

. ومن المتوقع أن تزيد النسبة في الفترة ٢٠١٣في عام  % 0.68النسبة حتى أصبحت 
ا للدستور الجديد لتصل إلى   .على األقل ٪ ١القادمة تطبيق 

 . (2015،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )
في  ٢٠٥٧مكتب براءات االختراع المصري وبلغ إجمالي عدد طلبات براءات االختراع من 

وكانت غالبية طلبات براءات االختراع للمتقدمين لغير  ٪ ٧بمعدل نمو يمثل  ٢٠١٣عام 
، في حين تمثل نسبة  ٢٠١٣من جميع الطلبات في عام  ٪ 68.8المقيمين بمصر تمثل 
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االختراع .٪، أما بالنسبة إلى طلبات براءات  31.2طلبات براءات االختراع للمصريين 
ا لنوع المتقدمين ففي عام كانت معظم الطلبات في  ٢٠١٣المسجلة في المكتب المصري طبق 

مكتب براءات االختراع المصري هي من الشركات تليها األفراد، ثم نسب قليلة للطلبات المقدمة 
 ٪ ٢٩تليها  ٪0.67من مراكز البحوث والجامعات، وجاءت النسب للمتقدمين من الشركات

فقط لطلبات براءات االختراع من ٪ 0.34لمراكز البحوث و ٪ 3.7د، بنسبة لألفرا
 . (2015،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ))الجامعات
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح منظومة البحث العلمي1شكل )
ظومة من الشكل السابق يمكن تحليل منظومة البحث العلمي من خالل المكونات االساسية للمن

والمتمثلة في المدخالت، والعمليات، والمخرجات، والتغذية الراجعة، وفيما يلي تحليل المنظومة 
 من خالل مكوناتها االساسية:

 المدخالت:  (1
مكون في المنظومة البحثية ويتمثل في الموارد البشرية، واالمكانات  أهمتعد المدخالت 

 المادية، والقوانين والتشريعات.

 المدخالت
 

 * الموارد البشرية
 

 *االمكانات المادية
 

 * القوانين والتشريعات

 

 العمليات

 المخرجات
 

 

 االبحاث المنشورة 
 

 

 براءات االختراع 

 

 التغذية الراجعة

 منظومة البحث العلمي
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 ة:الموارد البشري 
تعد الموارد البشرية أساس نجاح اي منظومة سواء كبرت أم صغرت، فالباحث المؤهل ومتمتع 

 بدرجة عالية من الكفاءة واالمانة العلمية هو أساس المنظومة البحثية.
فالعالقة بين كفاءة التعليم الجامعي ومعدل انتاج االبحاث طرديا ، حيث تعد مرحلى التعليم 

ومؤثرة في إعداد الباحثين المدربين على درجة عالية من الجامعي مرحلة اساسية 
 .(2007، ياقوت )الكفاءة

ويالحظ أن عدد الباحثين بمصر قليل جدا بالنسبة لعدد السكان فقد أعلن المرصد المصرى 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمي لشهر 

ألف باحث مصري فى البحث والتطوير خالل عام  138صول عدد الباحثين إلى و 2019أبريل 
الشركات الخاصة  –المراكز والمعاهد البحثية  –في جميع القطاعات )التعليم العالي  2018

 .والمنظمات غير الهادفة للربح
 .   (2019، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا )

وهي نسبة ضيئلة مقارنة بالدول المتقدمة مثل المملكة أي نسبتهم الف لكل مليون تقريبا 
من عدد  %25المتحدة حيث يبلغ عدد الباحثين فقط في مدينة أكسفورد 

 .(/https://ar.wikipedia.org/wiki)السكان

 
 نسمة ن مليو  لكل بالنسبة دولة بكل الباحثين عدد يوضح( 2) رقم شكل

وفيها يالحظ أن لكل  ويوضح الشكل السابق عدد الباحثين لكل دولة بالنسبة لكل مليون نسمة
مليون نسمة بمصر لها الف باحث فقط بينما دولة مثل كوريا لكل مليون نسمة يوجد لديها 

 .ثمانية الف من الباحثين

https://mathj.journals.ekb.eg/
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(Egyptian Science Technology and Innovation Observatory ,2015) 
 :االمكانات المادية 

 تنقسم االمكانات المادية الي التجهيزات واالدوات البحثية، والموارد المالية
 *التجهيزات واالدوات البحثية:

تؤثر قلة االداوات البحثية والبنية التحتية والتجهيزات بالجامعات على انتاج االبحاث وجودتها، 
لكميائية والحيوية الالزمة للتجارب او انتهاء فمعامل الكليات العملية تعاني من قلة المواد ا

صالحيتها، مع قلة التجهيزات البرمجية لتحليل اإلحصائيات المختلفة، ضعف تمويل المكتبات 
 الجامعية في ظل ارتفاع اسعار الكتب والمجلدات وخاصة باللغة االجنبية.   

 *الموارد المالية: 
على منظومة البحث العلمي فكلما زاد االنفاق على  تعد الموارد المالية اكثر المدخالت تأثيرا  

 البحث العلمي في أي دولة تزيد التنمية االقتصادية مما يؤثر بااليجاب على المجتمع ككل.
يالحظ  بمصر غياب أغلب المؤسسات االقتصادية في دعم حركة البحث والتطوير، مع ضالة 

الدولة، مع وجود ضعف في ايجاد فرص نسبة االنفاق على البحث العلمي بالنسبة لميزانية 
 لتمويل االبحاث بصورة دورية بالجامعات .

 

 .القوانين والتشريعات 
عناصر منظومة البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحوث حيث  أهمتعد القوانين والتشريعات 

تها المؤسسات البحثية وتنظيم عمليا أهدافأنها مسئولة عن توجية الموارد البشرية، وتحديد 
ياقوت ) وتوجيهها نحو التقدم والتطور المستمر في إطار من القواعد الملزمة للجميع

،2007). 
التشريعات التي صدرت بمصر قانون حماية الملكية الفكرية، وتوفر مكتب براءات  أهمومن 

االختراع المصري مع وجود صفحة ممثلة للمكتب على موقع االنترنت لسهولة االستفسار عن 
جمهورية مصر العربية )سجيل براءة االختراع والقوانين التشريعات الملزمة للباحثكيفية ت

،2002). 
 العمليات (2

https://mathj.journals.ekb.eg/
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 تتفاعل مدخالت المنظومة البحثية بالجامعات ومراكز البحوث من الموارد البشرية
فهي المسئولة عن نجاح  اإلدارةواالمكانات المادية والقوانين والتشريعات،  من خالل 

 الملزمة بها. هدافوظيفها داخل المنظومة بطريقة تعمل على تحقيق األالمدخالت وت
هيئة التدريس  أعضاءالجامعات لمساعدة  إدارةوتتضح عمليات المنظومة البحثية في كيفية 

والباحثين في انتاج وتسويق االبحاث الخاصة بهم من خالل توفير الموارد البشرية المتمثلة 
لتي الماجستير والدكتوراه  لتوجيهم أثناء إعداد الرسائل شراف على طالب مرحإفي تعيين 

العلمية الخاصة بهم، وتوفير االمكانات المادية المتمثلة في التجهيزات المعملية والتكنولوجية 
 والمكتبات، والموارد المالية المتمثلة بالمنح المالية والمكافات وخاصة للنشر الدولي لالبحاث .

 المخرجات: (3
هي الهدف المهم في أي منظومة حيث يتم الحكم على نجاح او فشل  تعد المخرجات

المنظومات من خالل الحكم على مخرجتها، وتتضح مخرجات منظومة البحث العلمي في كل 
 من : االبحاث العلمية المنششورة، وبراءة االختراع.

  :االبحاث العلمية المنشورة 
ات المصرية زيادة عدد األبحاث تشير االحصائيات الخاصة بنشر االبحاث عن الجامع

، حيث تحتل مصر %29بزيادة قدرها  18876إلى  14564المنشورة دوليًّا للمصريين من 
دولة على مستوى  231عالميًّا في مجال األبحاث العلمية المنشورة ضمن  36حالي ا المرتبة 

 .32في المرتبة  العالم، متفوقة على مصر العديد من الدول منها المملكة العربية السعودية
 ( 2017 – 2014،بين عامي  البحث العلمى فى أرقام)

 :براءة االختراع 
ضعف عدد البراءات المسجلة سنويا للمصريين وكذلك ضعف عدد البراءات المسجلة من 

وزارة التعليم )سنويا من إجمالي البراءات % 0.5الجامعات والمراكز البحثية حيث ال تتعدى 
 .(2015،ي العالي والبحث العلم

 التغذية الراجعة : (4

https://mathj.journals.ekb.eg/
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تهدف التغذية الراجعة إلى المقارنة بين النتائج التي تم الحصول عليها وبين المعايير 
الموضوعة في تمثل الرقابة على النظام والتي يمكن بواسطتها تصحيح االختالفات بين النتائج 

 المحققة والمعايير الموضوعة.
معدل إدخال المدخالت إلى النظام ، ومعدل إخراج  تعد التغذية الراجعة نظام تحكم ينظم

المخرجات من النظام ، وكذلك معدل إجراء العمليات داخل النظام ، حيث تستخدم المدخالت 
بعض أو كل المخرجات القادمة عبر جهاز التحكم في نظام التعليم ، ويسمى الجزء العائد من 

تائج بالتغذية الراجعة، وهي بذلك تعد المخرجات إلى المدخالت في حالة عدم الرضا عن الن
 هدافالمطلوبة، إذ تعطى مؤشر ا عن مدى تحقق األ هدافآلية ت ستخدم للتأكد من تحقق األ

نجازها وتوضيح مراكز القوة والضعف في مدخالت النظام وعملياته ومخرجاته، وفى ضوء  وا 
مستوى أعلى من  هذه النتائج يمكن إجراء تعديالت على المدخالت والعمليات لتحقيق

 .هدافاأل
وعادة يتم االستفادة من التغذية الراجعة في منظومة البحث العلمي من خالل استفادة 
 الباحثين الجدد باالبحاث العلمية التي نشرها وذلك لالستفادة والتعديل والتجديد لما تم نشره.

 ( التحديات التي تواجه منظومة البحث العلمي بالجامعات المصرية: 2
واجه قطاع البحث العلمي في مصر العديد من المشكالت والتحديات التي تستلزم إعادة وي

الرؤية اإلستراتيجية الواضحة لدور الجامعات كمخطط  هيكلته ومن أبرز هذه التحديات غياب
معرفي للمجتمع، وعدم القيام بدورها في إنتاج العلم والمعرفة لخدمة التنمية، وهو الشيء 

شرة في تزايد الفجوة المعرفية بين مصر والدول المتقدمة، وتجدر اإلشارة في الذى ينعكس مبا
هذا السياق إلى ضعف اإلنفاق على البحث والتطوير بقطاع التعليم العالي كنسبة من الناتج 

إسماعيل ) القومي اإلجمالي، وهو ما يظهر بوضوح في ضعف الموارد الموجهة لهذا القطاع
 . (2009،سراج الدين 
واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي في مصر ضعيف في مجمله، إن 

ومن أبرز المجاالت التي يمكن أن يسهم القطاع الخاص في تمويلها: تدريب الطالب، تقديم 
الهبات النقدية، وتقديم الجوائز التشجيعية للطالب، ولكن هناك الكثير من التحديات التي تحد 
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لخاص في تمويل التعليم العالي، مثل، عدم كفاية النظم واللوائح التي من  إسهام القطاع ا
تنظم إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي، وعدم توضيح الدور المطلوب من 
القطاع الخاص في ضوء خطط التنمية، إلي جانب ضعف العالقة بين إدارات التعليم والقطاع 

طاعين معا . وبالتالي فإن تمويل التعليم العالي مازال الخاص؛ أي عدم وجود تنظيم يربط الق
معتمدا  على مصدر أساسي للتمويل، غالبا  ما يكون الموازنة العامة للدولة دون االستعانة 

 .(2015،بلتاجي )بالموارد الخاصة األخرى 
ومن أبرز التهديدات ونقاط الضعف التي تعاني منها الجامعات المصرية وكان لها تأثير 

وزارة التعليم العالي ) ضعف التعاون البحثي بين الجامعات وقطاع األعمال العام والخاص على
 :(2015،والبحث العلمي 

 .عدم وجود آليات فعالة لربط البحث العلمي بالصناعة 
 .اعتماد الصناعة الوطنية على الخبرات األجنبية وغياب الثقة في البحوث المصرية 
  نسانية.تهميش البحوث االجتماعية واإل 
 .عدم التعاون والتنسيق بين الفاعلين في منظومة العلوم والتكنولوجيا 
  من إجمالي ٩٩تدني ترتيب الجامعات المصرية في مؤشر االبتكار العالمي )المركز

 دولة(. ١٤٣
 .ضعف المردود االقتصادي والعائد الملموس )الذي يمكن قياسه( من البحث العلمي 
 نويا للمصريين وكذلك ضعف عدد البراءات المسجلة ضعف عدد البراءات المسجلة س

 سنويا من إجمالي البراءات. % 0.5من الجامعات والمراكز البحثية حيث ال تتعدى 
  تدني ثقافة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وحقوق الملكية الفكرية ووجود بعض اللوائح

 المعوقة ألصحاب الملكيات الفكرية.
 صة نحو التعليم فقط وعدم تنمية الجدارات البحثية واالبتكارية توجه أغلب الجامعات الخا

 هيئة التدريس. عضاءأل
  عدم وجود آلية ملزمة لمتابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ومتابعة األداء البحثي

 للجامعات والمراكز البحثية.
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مي وبذلك فالجامعات المصرية بحاجة لمزيد من االرتقاء بالبيئة المحفزة للبحث العل
واالبتكار والتكنولوجيا، والخروج من دائرة القوالب النمطية والبيروقراطية والبحث عن سبل 
جديدة لمواكبة التقدم العلمي وتوفير أسس تحقيق التنمية المستدامة. إن إعادة النظر في 
ا للغاية على  منظومة التعليم المصري بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص أصبح أمرا مهم 

ذا كانت الجامعات المصرية باعتبارها الحاضن الرئيس للبحث المست ويين الرسمي والشعبي، وا 
العلمي مستعدة الستثمار مكانتها المتميزة، فإنها بحاجة لتعزيز استثمار ما تمتلكه من خبرات 
أكاديمية لها نجاحات علمية مرموقة، وتسهيالت بحثية تتمثل في التجهيزات والمعامل وهياكل 

ة تستطيع قيادة منظومة البحث العلمي بكفاءة األمر الذى يستلزم ضرورة التعاون داريا  فنية و 
البحثي بين الجامعات وقطاع األعمال، لحصول الجامعات المصرية على ترتيب مميز على 

 .2030المستوى العربي واالفريقي والعالمي ولتحقيق رؤية مصر 
 نتائج البحث 

نتائج مستقاه من التميز البحثي لجامعة أكسفورد، ظيري، النتائج المستقاه من اإلطار التن .1
 ومنها ما يلي: ونتائج مستقاه من الوضعية الراهنة للبحث العلمي في الجامعات المصرية

  البحث العلمي هو المعيار الرئيس الذي يتم من خالله ترتيب الجامعات على مستوى
 العالم.

 لمية ترفع من ترتيب الجامعات. البحث العلمي هو السبيل للحصول على جوائز عا 
  البحث العلمي واالقتصاد القومي ركيزتان أساسيتان للنهضة والتنمية، وبقدر ترابطهما

تكون فعاليتها في االرتقاء بالمجتمع والتصدي للتحديات المجتمعية؛ فإذا لم يرتبط البحث 
له. فربط البحث ه و تطويره و تمويأهدافالعلمي بالتنمية، فال يمكن تحقيق الكثير من 

العلمي باالقتصاد هو الذي يفتح المجال أمام مشاريع تنموية تستخدم العلم و نتائجه 
لالرتقاء باالقتصاد الوطني ومن ثم زيادة دخل الفرد والمؤسسات الوطنية و بالتالي زيادة 

 تمويل البحث العلمي.
 ،يحدد مستوى التقدم الذي  مستوي اإلنفاق واالستثمار في البحث العلمي والتنمية واالبتكار

 تحرزه الدول في اقتصادياتها.
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 البحث العلمي وتأثيره على التنمية االقتصادية،  يةهمتتميز جامعة أ كسفورد في رؤيتها أل
 ودعم البحوث على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني بل والعالمي. يةأهمو 
 لى البحث العلمي.تتميز جامعة أ كسفورد بتميزها البحثي وزيادة إنفاقها ع 
  تتميز جامعة أ كسفورد بتلقيها أكبر قدر من تمويل البحوث من مجلس تمويل التعليم العالي

( باإلضافة إلى المنح والعقود الممولة خارجي ا سواء عن طريق HEFCEفي إنجلترا )
 مجالس البحوث والمفوضية األوروبية أو عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص.

 إستراتيجية للشراكة البحثية مع قطاع األعمال  هدافأ كسفورد في وضعها أل تتميز جامعة
 تتسم بالوضوح والدقة، وواقعية .

  تتميز جامعة أ كسفورد في وجود مراكز لريادة األعمال ودعم االبتكار والتي تعد المراكز
 الرئيسة المسئولة عن عقد الشراكات مع قطاع األعمال.

 ود حاضنات األعمال القائمة على األبحاث تدعم المبتكرين في تتميز جامعة أ كسفورد بوج
المراحل المبكرة، وتعمل على توفير الخدمات لمساعدة الشركات الناشئة في بناء قيمة 

 ألعمالها وبالتالي توفير جسر للتمويل.
 .تتميز جامعة أ كسفورد بوجود الحدائق العلمية كإحدى تطبيقات الشراكة البحثية 
 أ كسفورد بوجود صناديق أ كسفورد لدعم البحوث حيث تحتفظ الجامعة بثالثة  تتميز جامعة

صناديق لمساعدة الباحثين الجامعيين على تحويل البحوث إلى أعمال لتحقيق فائدة تجارية 
 لتأمين المزيد من االستثمارات.

  تتميز جامعة أ كسفورد بوجود مركز للخدمات االستشارية لتقديم المشورة للباحثين
عداد المقترحات والتطبيقات لتمويل األبحاث من مصادر و يساعدهم على التخطيط وا 

خارجية؛ حيث تشغل الخدمات االستشارية مكانة متميزة بجامعة أ كسفورد حيث تمنح 
 هيئة التدريس للعمل كمستشارين بالشركات. عضاءالجامعة الحرية أل

 في مصر: للبحث العلميالنتائج المستقاه من الوضعية الراهنة  .2
  عدم وجود آليات فعالة لربط البحث العلمي بالصناعة. واعتماد قطاعات الصناعة الوطنية

 على الخبرات األجنبية وغياب الثقة في البحوث المصرية.
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  ضعف عدد البراءات المسجلة سنوي ا للمصريين وكذلك ضعف عدد البراءات المسجلة من
 سنويا من إجمالي البراءات. % 0.5الجامعات والمراكز البحثية حيث ال تتعدى 

  ١٤٣من إجمالي ٩٩تدني ترتيب الجامعات المصرية في مؤشر االبتكار العالمي )المركز 
 دولة(.

  قلة األبحاث التطبيقية التي تعالج مشاكل المجتمع، وضعف االستغالل األمثل للثروات
 الطبيعية بالمحافظة.

  الجامعة.ندرة عقود الشراكة البحثية بين القطاع الخاص و 
  ضعف تمويل شراء األجهزة العلمية والبحثية وعدم توفر متخصصين في صيانة أجهزة

 المعامل البحثية.
  عدم وجود آليه لتسويق البحث العلمي، وعدم وجود قاعدة بينات للمشاريع البحثية

 محلي ا، ودولي ا.
 ثية التي يمكن ضعف ثقافة المشاركة لدى رجال األعمال والصناعة في تمويل البرامج البح

 أن تطور صناعتهم ومشروعاتهم اإلنتاجية وتمكنهم من حل مشكالتهم.
 .ضعف ثقة المؤسسات االستثمارية في قدرة األبحاث الجامعية على معالجة مشكالتها 
  دارات للبحوث وخدمات تمويل البحوث بالجامعة إال أنها ال على الرغم من وجود مراكز وا 

 ثية بين الجامعة وقطاع األعمال.تختص بإجراءات الشراكة البح
لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعات القسم الرابع ـ اإلجراءات المقترحة 

 :المصرية لرفع ترتيبها على مستوى جامعات العالم
 اإلدارةإن تقدم البحث العلمي يستلزم تطوير التشريعات المصرية التي تحكم التنظيم و 

بحث العلمي والتنسيق بين الجهات المتعددة وكذلك إصدار واألداء في الجامعات ومراكز ال
تشريعات جديدة في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين الدولية. فتطوير 

لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، يسهم في تعزيز  اإلداريةالتشريعات واألنظمة 
 والجودة.استقالليتها وحياديتها وكذلك يعزز الشفافية 
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ا أل ا لنتائجه، يمكن التوصل لبعض اإلجراءات المقترحة لتطوير  هدافوتحقيق  البحث، ووفق 
ا  منظومة البحث العلمي بالجامعات المصرية لرفع ترتيبها على مستوى جامعات العالم وفق 

 للمحاور التالية:
 رؤية الجامعة ورسالتها: .1
 ن احتياجات المجتمع المحلي وملبية أن تكون رؤية ورسالة الجامعات المصرية نابعة م

 لرغباته .
   إعداد قادة لديهم القدرات اإلبداعية واالبتكارية لوضع رؤية ورسالة تمكنهم من البحث عن

سبل ومصادر تمويل للبحث العلمي للتغلب على ضعف التمويل الحكومي للبحث العلمي 
 عمال.بالجامعات وذلك من خالل تعزيز التعاون البحثي مع قطاع األ

  أن تبرز رؤية الجامعات المصرية الصلة بين البحث العلمي والتنمية االقتصادية القائمة
 على اقتصاد المعرفة فضال  عن دور البحوث العلمية في معالجة مشكالت المجتمع.

  أن تسعى رسالة الجامعات إلى تعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع في البحوث التطبيقية وتعزيز
 فسية للجامعات المصرية، لزيادة ترتيبها عالميا .القدرة التنا

  أن تكون رسالة الجامعات المصرية فيما يتعلق بالبحث العلمي مبنية على االكتشاف
واإلبداع والتعرف على مشكالت المجتمع ومن ثم محاولة التغلب عليها من خالل تطبيق 

معرفة البحثية وتحويلها إلى البحوث النظرية ودعم المبادرات والجهود الداعمة الستثمار ال
 منتجات وسلع ت سهم في التنمية االقتصادية للمجتمع المصري.

  تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز واالبتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية
نتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية.  شاملة وا 

 السياق الثقافي والبحثي للجامعات: .2
 التعاون البحثي بين الجامعات وقطاع األعمال وأن تضع الحكومة  ةيأهمنشر الوعي ب

ضمن أ ولوياتها دعم تلك االتفقيات لما لها من تأثير إيجابي اجتماعي ا واقتصادي ا على كافة 
ا وتحقيق ميزة تنافسية في أهمالقطاعات المشاركة بل والمس ة في النهوض بالمجتمع أيض 

 العالمية. مجال البحوث التطبيقية واألسواق
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  وضع الشروط واألحكام الخاصة باتفاقيات بين الجامعة والمؤسسات االقتصادية  بما يحقق
 النفع للطرفين ويضمن االلتزام بالعقود المبرمة.

  البحث عن تطوير العالقات مع الشركات وليس مجرد البحث عن التمويل البحثي من خالل
ا مع الجامعة والباحثين لضمان استمرارية مناقشة توقعاتهم وما قد يعتبرونه تعاون ا نا جح 

 واستدامة التعاون.
  هيئة التدريس، لكي يتمكنوا من عمل أبحاث  أعضاءعن كاهل  اإلداريةتخفيف األعباء

 متميزة.
  هيئة التدريس والباحثين بالنشر الدولي البحاثهم ورصد مكافأت للتميز  أعضاءتشجيع

 البحثي. 
 ألبحاث تخدم  ا  أفكار  ون هيئة التدريس والباحث أعضاءيها إنشاء موقع إلكتروني يعرض ف

 المجتمع ويسهل تطبيقها.
  يته في أهمربط الموضوعات البحثية بالواقع المجتمعي بحيث يدرك الجميع قيمة البحث و

 مجاالت الحياة المختلفة وخاصة االقتصادية.
  يم المتميزين من العلماء تنظيم العديد من المسابقات ومنح الجوائز لبراءات االختراع، وتكر

 والباحثين.
 بالجامعة المهارة في عرض وتسويق أبحاثهم وشرح األبحاث وفوائدها  ون أن يمتلك الباحث

عطائها الصيغة التطبيقية التي تجذب المستثمرين ورجال  على مستويات تقنية متعددة وا 
 األعمال.

 لتعاون البحثي من خالل أن يهتم ويدعم السياق الثقافي والبحثي للجامعات المصرية ا
 العديد من الممارسات والمبادرات وقوانين االختراع.

  هيئة التدريس والباحثين المتميزين والموهوبين وتسهيل إجراءات تسجيل  أعضاءدعم
 براءات االختراع.

 . البحث عن مصادر بديلة لتمويل البحث العلمي بالجامعات المصرية 
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  هيئة التدريس للقطاع الخاص حلوال  إبداعية  ءأعضاأن تقدم األبحاث التي يجريها
لمشكالتهم، ومساعدتهم في توضيح كيفية تطبيق تلك األبحاث للحصول على النتيجة 

 المرضية لهم.
  إنشاء برنامج للبحث في مخرجات البحث العلمي بالجامعات المصرية واحتضان الواعد

 ريك الصناعي المناسب.منها ودعمها للوصول الى مرحلة التطبيق بالتعاون مع الش
  توجيه الرسائل العلمية واألبحاث الجامعية إلى بحوث تطبيقية متخصصة مقابل دعمها

 وتمويلها من قبل مؤسسات قطاع األعمال.
 تطبيقات وأشكال التميز البحثي:  .3
  إنشاء مراكز للتعاون البحثي بين الجامعات المصرية وقطاع األعمال تضم مكاتب

برام اال   تفاقيات وعقود الشراكة وتسجيل براءات االختراع والملكية الفكرية.التراخيص وا 
  إنشاء مراكز لالبتكار وريادة األعمال واستغالل األراضي والمساحات الزراعية المملوكة

للجامعات في إنشاء حدائق علمية وتكنولوجية تكون بمثابة مختبرات بحثية للشركات قطاع 
 األعمال.

  ث لمساعدة الباحثين الجامعيين على تحويل البحوث إلى أعمال إنشاء صناديق لدعم البحو
 لتحقيق فائدة تجارية لتأمين المزيد من االستثمارات.

 .وضع قوانين حماية الملكية الفكرية لحماية االكتشافات وبراءات االختراع 
 وبناء العالقات مع العديد  ل متعددة مع مؤسسات قطاع األعمالبناء جهات اتصال وتواص

 ممثلي الشركات .من 
  المحافظة على االتصاالت المنتظمة والمتكررة مع ممثلي تلك القطاعات والشركات وعدم

 االعتماد فقط على التقارير الفنية أو الكتابية السنوية أو النصف سنوية.
  البحث عن وسائل للتسويق البحثي من خالل وسائل التواصل واإلعالم يتم من خاللها

معية تكون مركز اهتمامات قطاع األعمال، مع تحديد كيفية عرض أفكار وبحوث جا
 التواصل واالتصال من خالل مراكز التعاون البحثي . 
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  إنشاء مكاتب ومراكز استشارية علمية بالجامعات يتم من خاللها تقديم االستشارات لحل
ا إثراء األبحاث نتيجة االحتكاك المباشر بواقع تلك  بعض مشكالت قطاع األعمال بل أيض 

 الشركات ومشكالتها.
  االهتمام بإنشاء حاضنات األعمال لرعاية الجامعة للشركات الناشئة ومساندتها باألبحاث

واالستشارات حتى تصل إلى مكانة اقتصادية متميزة ومن ثم يعود مردود ذلك وتسهم تلك 
 الشركات في التمويل البحثي للجامعة.

 ئولة عن: عقد اتفاقات مع قطاع األعمال إنشاء وحدة للبحوث داخل الجامعة تكون مس
لتطبيق البحوث، وكتابة العقود مع الشركات المختلفة، وتسويق األبحاث، وتعهد براءات 
االختراع، ومنح التراخيص، واستفادة قطاع األعمال والمجتمع من الحرم الجامعي، وأن 

 تتصف هذه الوحدة بالوضوح، واألمانة، والصدق، والشفافية.
 دة متخصصة لتسويق نتائج البحوث والتعريف بها.إنشاء وح 
 .أن تشترك الجامعة مع المؤسسات اإلنتاجية بإنشاء وتمويل مراكز بحثية مشتركة 
  إنشاء شبكات اتصال دولية عبر شبكة اإلنترنت للتعاون الدولي مع الشركات العربية

 والعالمية. 
  واالستفادة من خبرة الجامعات  الكراسي البحثية بالجامعات المصرية إدارةتطبيق برامج

 السعودية في تلك التجربة.
 مجاالت التميز البحثي: .4
  أال تقتصر مجاالت التعاون البحثي في الجامعات المصرية على الكليات العملية مثل كليات

الهندسة والطب والزراعة والصيدلة فقط بل من المفترض أن تتنوع لتشمل العلوم 
 ليات النظرية بالجامعة فتلك الجوانب مهمة ال يجب إغفالها.االجتماعية واإلنسانية والك

  تنظيم ورش عمل تفاعلية والتحضير للقاءات مختلفة مع ممثلي قطاع األعمال يتم خاللها
استعراض دراسات الحالة واالتفقيات البحثية الناجحة التي تمت بين الجامعات المتقدمة 

عطاء الفرصة للرجال األعما  ل لعرض احتياجاتهم ومجاالتهم .وقطاع األعمال وا 
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  التعرف على احتياجات قطاع األعمال في البيئة المحيطة بالجامعات لتحديد مجاالت
الجامعة أو الكلية إلى شركة ذات مشروع بحثي  والممكن أن يتوجه ممثلالتعاون؛ فمن 

حثية محدد، ومناقشة احتياجات الشركة لتكوين شراكة من شأنها أن يثير االهتمامات الب
 للجامعة والشركة على حد سواء.

 تجارية أو صحية أو منافع  يةأهمتوسيع نطاق مجاالت األبحاث التي تحظى حالي ا ب
 اجتماعية عالية.

  عقد ندوات وملتقيات ومؤتمرات علمية تعاونية مع قطاعات اإلنتاج ورجال األعمال
 ادة من نتائجها.لمناقشة المجاالت المرغوبة والمستجدات ودراسة البحوث واالستف

  البحث عن مجاالت جديدة للتعاون البحثي بين الجامعات وقطاع األعمال تلبي احتياجات
ة في تحقيق ميزة تنافسية للجامعات وقطاع األعمال المصري أهمومتطلبات العصر للمس

 على مستوى العالم، وتزيد من ترتيب الجامعات على مستوى العالم.
  هيئة التدريس بالجامعات المصرية بحيث  عضاءالعلمية ألتحديث أسس الترقية لألبحاث

 تتضمن مجاالت البحوث التطبيقية واحتساب ذلك في نظام الترقيات العلمية.
 . انشاء مراكز تميز بحثي بجميع الجامعات المصرية 

 تحقيقاالهتمام بنشر االبحاث دوليا  ومتابعة الترتيب العالمي للجامعات المصرية والعمل على 
وجود عشرة ، بجامعة مصرية في مؤشر أفضل جامعات أفريقي 40بتصدر 2030ة مصر رؤي

مؤسسة تعليم  20أفضل ، ومن جامعة في العالم 500جامعات على االقل في مؤشر أفضل 
 عالي في االبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عالميا .

 التوصيات:
 -حثة باألتي :استنادا  على نتائج البحث توصى البا 

على كافة الكليات ومراكز البحوث من خالل عقد  2030تعميم رؤية مصر ضرورة  -1
 ندوات ومؤتمرات لتوضيح اهذاف الرؤية وكيفية تطبيقها على كافة المستويات.

 انشاء مراكز تميز بحثي بجميع جامعات مصر وتطوير الموجود بالفعل . -2
 يز البحثي لكل كلية.انشاء وحدة تسويق البحوث تابعة لمركز التم -3
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 انشاء حدائق البحوث على غرار جامعة اكسفورد. -4
 تفعيل التعاون مع المؤسسات الصناعية لتمويل االبحاث بالجامعات. -5
 تطوير المكتبات العلمية بالكليات ومراكز البحوث. -6
 تفعيل حاضنات االعمال الموجودة بجميع الجامعات المصرية. -7
 .دوليا  لنشر االبحاث  ت مميزة أرصد مكاف -8
 دفع الجامعات تكاليف النشر الدولي لرفع ترتيبها على مستوى العالم. -9

 انشاء برامج خاصة بمصروفات لدعم االبحاث العلمية لكافة الكليات. -10
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