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هذا الُكتيِّب

ي�شتمل هذا الُكتيِّب على معلومات موجزة عن املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا واأمانته العامه واملراكز التابعة له، ويتوخى من 

اإ�شداره التعريف بهذه املوؤ�ش�شات من حيث الأهداف التي اأن�شئت لتحقيقها واملهام التي ت�شطلع بها. واأود هنا اأن اأوؤكد على عزم 

هذه املوؤ�ش�شات على ال�شتمرار يف تاأدية ر�شالتها، وعلى التطوير مبا ين�شجم والحتياجات الوطنية، ومبا يواكب التغريات العاملية 

والإقليمية.

ومن املعلوم اأن العلوم والتكنولوجيا من العوامل الفعالة، اإذا ما مت ت�شخريها بال�شورة ال�شحيحة، لرفع القدرات الوطنية الأردنية 

يف جميع املجالت لتحقيق التنمية ال�شاملة بتكامل من خمتلف القطاعات. ويت�شح ذلك ب�شكل جلي من الهدف الذي ان�شئ من 

اأجله املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يف عام 1987، والذي ين�س على »بناء القاعدة العلمية والتكنولوجية ورعايتها وتطويرها 

لغايات حتقيق اأهداف التنمية الإقت�شادية والجتماعية والثقافية يف اململكة«.

وتت�شمن الن�شاطات العلمية والتكنولوجية ب�شكل عام عنا�شر رئي�شية هي»البحث والتطوير«، و»اخلدمات العلمية والتكنولوجية«، 

و»التدريب«. ويعمل املجل�س الأعلى واملراكز التابعة له على العنا�شر الثالثة من منطلق تقوية اإمكاناتها وقدراتها خلدمة القطاعات 

التنموية ب�شكل منا�شب. ويقدم املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا دعمًا ماليًا �شنويًا مل�شروعات البحث والتطوير التي تعمل على 

تنفيذها موؤ�ش�شاتنا الوطنية املختلفة، وذلك عن طريق املخ�ش�شات ال�شنوية للبحث والتطوير يف موازنة املجل�س الأعلى للعلوم 

والتكنولوجيا، و�شندوق دعم البحث العلمي والتطوير يف ال�شناعة، وال�شندوق الوطني لدعم املوؤ�ش�شات)ناف�س(. وفيما يخ�س 

اخلدمات العلمية والتكنولوجية، يقدم املجل�س الأعلى دعمًا للمراكز التابعة له لتح�شني وتقوية اإمكاناتها يف هذا املجال لتمكينها 

من تلبية اإحتياجات القطاعات القت�شادية املختلفة.

اأما التدريب فيق�شد به بناء قدرات العاملني يف البحث والتطوير، اإذ يتم ذلك من خالل العمل علىامل�شروعات البحثية املدعومة 

من املجل�س الأعلى، اأو الإ�شهام يف تنظيم املوؤمترات وور�شات العمل العلمية.

اأمني عام املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا  
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مقـّدمــة

الأهداف  حتقيق  يف  ت�شهم  وطنية  وتكنولوجية  علمية  قاعدة  لبناء   ،1987 عام  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى  املجل�س  تاأ�شي�س  مت 

التنموية من خالل زيادة الوعي باأهمية البحث العلمي والتطوير وتقدمي الدعم املايل املنا�شب له وتوجيه الن�شاط العلمي والبحثي 

�شمن اأولويات وطنية تن�شجم مع التوجهات التنموية، واإن�شاء املراكز البحثية املنا�شبة كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ومتثيل اململكة 

يف الن�شاطات العلمية والتكنولوجية عربيًا واقليميًا ودوليًا.

اإقرار ال�شيا�شة العامة للعلوم والتكنولوجيا يف اململكة وحتديد اأولوياتها وو�شع الربامج واخلطط املنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها   •
وتقييمها.

و�شع الإ�شرتاجتية املنا�شبة لتنمية الإمكانات العلمية والتكنولوجية يف اململكة وتهيئة املناخ العلمي املنا�شب لذلك .  •
رعاية موؤ�ش�شات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتاأمني التمويل الالزم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية واخلدمات   •

والن�شاطات العلمية والتكنولوجية يف اململكة.

الإ�شهام يف توفري واإعداد القوى الب�شرية والإمكانات الفنية ملوؤ�ش�شات البحث العلمي والتكنولوجي.  •
حتديد ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها يف املراكز العلمية املعتمدة واملتميزة والعمل على دعم هذه املراكز وتطويرها.  •

اإقرار الأ�ش�س واملعايري التي يقدم املجل�س مبوجبها الدعم املايل للبحوث والربامج واخلدمات والن�شاطات العلمية والتكنولوجية   •
مبا يحقق اأهداف ال�شيا�شة الوطنية يف هذه امليادين.

متثيل اململكة لدى املوؤ�ش�شات والهيئات العربية والإقليمية والدولية املعنية بالعلوم والتكنولوجيا.  •
التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الإتفاقيات املتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع اجلهات املحلية والعربية والإقليمية   •

والدولية والتن�شيق معها.

ميارس املجلس الصالحيات واملسؤوليات التالية:
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الهدف من إنشاء المجلس

وطنّية  وتكنولوجية  علمية  قاعدة  لبناء 

ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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»أن يحقق األردن قدرات متميزة بالمقاييس العالمية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا المتقدمة 
والواعدة، وتعظيم اإلستفادة من تطبيقاتها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية«.

الرؤية

خالل  من  مستمر،  بشكل  تطويرها  على  والعمل  الوطنية  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  بناء 
العلمية  النشاطات  لدعم  الالزم  التمويل  وتأمين  التطبيقي،  العلمي  البحث  بأهمية  الوعي  زيادة 
والتكنولوجية والتشبيك بين الباحثيين والمؤسسات البحثية واالنتاجية والخدمية محليا وأقليميا ودوليا، 
والعمل على توطين التكنولوجيا وتوظيفها في نواحي الحياة المختلفة بما يسهم في تحقيق 

األهداف الوطنية في هذه المجاالت.

الرسالة

•  زيادة االهتمام بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية ومشاريع البحث والتطوير والتسويق التجاري لنتائجها.
•  القيام بمبادرات فاعلة لدعم نشاطات العلوم والتكنولوجيا الوطنية.

•  بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية متميزة.
•  التشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية والعالمية واإلقليمية.

•  تعزيز حلقة اإلبداع )تحويل االفكار العلمية والتكنولوجية ونتائج البحث والتطوير إلى منتجات وأعمال تجارية(.
•  التركيز على تطبيقات التكنولوجيات المتقدمة في المجاالت المختلفة.

•  تعزيز وتطوير العالقات مع مؤسسات البحث العلمي الوطنية واإلقليمية والدولية.

األهداف
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رئيس وأعضاء املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
�سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم- رئي�س املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وع�شوية كل من: 	•

دولة الدكتور عبد ال�شالم املجايل / نائب الرئي�س  •
رئي�س اجلمعية العلمية امللكية  •

اأمني عام املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا  •
وزير التخطيط والتعاون الدويل  •

وزير ال�شناعة والتجارة  •
وزير املالية  •

وزير الزراعة  •
وزير الرتبية والتعليم  •

وزير التعليم العايل والبحث العلمي  •
وزير الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات  •

وزير الطاقة والرثوة املعدنية  •
رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة  •

رئي�س غرفة �شناعة الأردن  •
رئي�س غرفة جتارة الأردن  •

املهند�س عمر املعاين  •
ال�شيدة رمي بدران  •

المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وأمانته العامة
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الهيكل التنظيمي لألمانة العامة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
)اأقر مبوجب قرار املجل�س رقم 2009/11 يف جل�شته بتاريخ 2009/8/17(

اأع�ساء املجل�سنائب الرئي�س

الأمني العام

الأمني العام امل�شاعد

لل�شوؤون الإدارية واملالية

الأمني العام امل�شاعد

لل�شوؤون الفنية

�شندوق دعم البحث العلميالدائرة الإداريةالدائرة املالية

والتطوير يف ال�شناعة

ال�شندوق الوطني لدعم

املوؤ�ش�شات -ناف�س-

ق�شم املوازنة

ق�شم املحا�شبة

ق�شم الرواتب

ق�شم اللوازم

ق�شم �شوؤون املوظفني

ق�شم الديوان

ق�شم اخلدمات العامة

ق�شم احلركة

دائرة التعاون الدويل

دائرة ال�شيا�شات واإدارة 

امل�شروعات العلمية

دائرة حا�شنات الأعمال

والإبداع العلمي

وحدة جائزة احل�شن بن طالل

للتميز العلمي

ق�شم ال�شيا�شات

والتخطيط ال�شرتاتيجي

ق�شم اإدارة امل�شروعات 

العلمية

اأمني �شر املجل�س

مدير مكتب الأمني العام

�شكرترية الأمني العام

م�شت�شار 

نائب 

الرئي�س 

ل�شوؤون 

املراكز

املراكز 

التابعة 

للمجل�س

وحدة العالقات العامة 

والإعالم

وحدة التدقيق املايل

األمانة العامة للمجلس

14
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أهم نشاطات األمانة العامة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 

15

األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  تعمل 

على متابعة تنفيذ جميع قرارات المجلس 

والخاصة  والتكنولوجيا  للعلوم  األعلى 

والتكنولوجية.  العلمية  بالنشاطات 

األمانة  نشاطات  أهم  تلخيص  ويمكن 

العامة بما يلي:



16

1. السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا:
اأولوياتها  اإقرار ال�شيا�شة العامة للعلوم والتكنولوجيا يف املمملكة وحتديد  ت�شتمل مهام املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على 

وو�شع الربامج واخلطط املنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وتقوم الأمانة العامة باإعداد وثيقة ال�شيا�شة الوطنية للعلوم 

املجتمع  موؤ�ش�شات  وا�شعة من  �شريحة  فيها  ت�شاهم  الوثيقة ح�شيلة جهد وطني كبري  وت�شكل هذه  وا�شرتاتيجيتها  والتكنولوجيا 

العلمي والتكنولوجي واأفراده، وذلك عن طريق م�شاركتهم يف اأعمال اللجان القطاعية ال�شت�شارية التي تت�شكل من ممثلني عن 

الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية والقطاع اخلا�س واجلامعات ومراكز البحث العلمي.

وقد �شبق للمجل�س الأعلى اإقرار الإ�شرتاتيجية العلمية والتكنولوجية للفرتة)2006-2010( والغاية منها حتقيق مايلي:

اإعتماد العلوم والتكنولوجيا كاأحد املدخالت الرئي�شية يف جميع اخلطط  اإىل  و�شع اخلطط العلمية بعيدة املدى التي توؤدي   

والربامج التنموية الوطنية.

تقوية ال�شراكة والتعاون بني املجتمع العلمي والتكنولوجي واجلهات املعنية الأخرى يف القطاعني العام واخلا�س.  •
حتديد وتوظيف املوارد املالئمة التي متكن من تنفيذ هذه اخلطط والن�شاطات.  •

مع  يتفق  مبا  هيكلتها  واإعادة  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  لعمل  املالئم  الإ�شرتاتيجي  الإطار  و�شع   •
ذلك.
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2. مشروعات البحث والتطوير
�شنويًا  موازنته  يف  العلى  املجل�س  يخ�ش�س 

بندًا لدعم م�شروعات بحثية يتم انتقائها وفقا 

ينفذها  والتطوير،  للبحث  الوطنية  لالأولويات 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  الباحثون 

وتعقد  تنفيذها  مبتابعة  العامة  الأمانة  وتقوم 

نتائج  ملناق�شة  عمل  ور�شات  اإجنازها  بعد 

امل�شروعات املدعومة ت�شارك فيها كافة اجلهات 

اخلا�س  التقرير  ن�شر  يتم  ثم  ومن  املعنية، 

بنتائـج امل�شروع وتوزيعه على املخت�شني وعلى 

املوؤ�ش�شات الوطنية ذات العالقة.

3.  األسبوع العلمي األردني
تاأكيـــدًا ملبـــداأ احلـــوار وامل�شاركـــة يف مناق�شة 

الق�شايـــا التنمويـــة الوطنيـــة، اتخـــذ املجل�س 

الأعلى للعلوم والتكنولوجيـــا عام 1993 قرارًا 

بعقد الأ�شبوع العلمي الأردين �شنويًا مب�شاركة 

�شريحة وا�شعة من القطاعني العام واخلا�س، 

وقـــد تولت مدينـــة احل�شن العلميـــة عقد هذه 

منـــذ  الكـــربى  العلميـــة  ال�شنويـــة  التظاهـــرة 

الأ�شبـــوع العلمـــي الأردين الثالث ع�شر يف عام 

2007 وي�شـــارك املجل�س الأعلـــى يف عقد هذا 

الأ�شبوع.
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الدوائر والوحدات في األمانة العامة

1�

األعلـى  للمجلس  العامة  األمانة  تعمل 

للعلـــــوم والتكنولوجيــــا علـــى متابعة 

النشاطات العلميــــة والتكنولوجية مــــن 

الدولى،  التعاون  دائــرة  تضم  دوائــر  خالل 

العلمي،  واإلبــداع  األعمال  حاضنات  ودائرة 

المشروعات  وإدارة  السياسات  ـــرة  ودائ

طالل  بن  الحسن  جائزة  ووحــدة  العلمية 

والمالية  اإلدارية  والدوائر  العلمي  للتميز 

ووحدة  واإلعــالم  العامة  العالقات  ووحــدة 

التدقيق المالي.
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✓	 دائرة التعاون الدولي

الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  تويل 

لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا اهــتــمــامــًا يف 

الدويل،  والتكنولوجي  العلمي  التعاون 

الــعــلــمــيــة  ـــعـــالقـــات  ال والـــتـــو�ـــشـــع يف 

والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  والتكنولوجية 

والدولية. والإقليمية  العربية 

اإىل  ـــدويل  ال الــتــعــاون  ـــرة  دائ وت�شعى 

تعاون  اتفاقيات  تنفيذ  ومتابعة  اإعداد 

علمي وتكنولوجي ومذكرات تفاهم مع 

املوؤ�ش�شات العربية والدولية العاملة يف 

جمال العلوم والتكنولوجيا، وتهدف هذه التفاقيات ومذكرات التفاهم اإىل تنفيذ م�شروعات م�شرتكة اأو تبادل خربات 

علمية اأو عقد ور�شات عمل ت�شهم يف بناء قدرات العاملني يف جمال العلوم والتكنولوجيا.

1�
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✓ دائرة السياسات وإدارة املشروعات العلمية

مت ا�شتحداث هذه الدائرة عام 2009 بهدف اإعداد ال�شيا�شة والإ�شرتاتيجية العلمية والتكنولوجية الوطنية واخلطة التنفيذية  وتعميمها 

ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وحتديثها. وكل ما يتعلق باإدارة امل�شروعات العلمية وتنمية البيئة البحثية لها من اإ�شتقطاب م�شروعات 

ملناق�شة  العمل  ور�شات  وعقد  بها،  اخلا�شة  النهائية  الفنية  التقارير  وتقييم  تنفيذها،  ومتابعة  ودعمها  وتقييمها  والتطوير  البحث 

نتائجها، ون�شر وتوزيع تقاريرها الفنية لتعميم نتائجها وحتقيق ال�شتفادة منها، والتن�شيق واملتابعة لت�شجيل براءات الخرتاع الناجتة 

عن امل�شروعات املدعومة، وحتديد اأولويات البحث العلمي الوطنية، واإعداد قواعد البيانات الوطنية للم�شروعات والباحثيني والأجهزة 

املتقدمة، وامل�شوحات العلمية والتكنولوجية )الإمكانات والإحتياجات(، ودرا�شة الأثر للم�شروعات املدعومة. وت�شم الدائرة ق�شمني 

هما: “ق�شم ال�شيا�شات والتخطيط ال�شرتاتيجي” و “ ق�شم اإدارة امل�شروعات العلمية” حيث تناط بهما املهام الواردة اأعاله كٍل ح�شب 

اخت�شا�شه.

20



21

✓ دائرة حاضنات األعمال واإلبداع العلمي 

الأعمـــال  حا�شنـــة  اأ�ش�شـــت 

املعلــومــــــــات  لتكنـولـــوجيــــــــــــا 

والت�شـــالت يف املجل�س الأعلى 

عـــام  يف  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم 

حا�شنــــــة  اأول  وهــــــــــي   ،2003

متخ�ش�شة يف جمال تكنولوجيا 

يف  والت�شـــــــالت  املعلومــــــات 

اإىل  احلا�شنـــة  ت�شعـــى  الأردن. 

حتقيـــق بنـــاء ومنـــو القت�شـــاد 

الوطنـــي مـــن خـــالل م�شاعـــدة 

الرياديـــني يف تاأ�شي�ـــس �شركات 

قـــادرة علـــى املناف�شـــة والنمـــو 

لي�س فقـــط يف الأ�شـــواق املحلية 

بـــل يف الأ�شـــواق العامليـــة اأي�شًا، 

وذلـــك باحت�شانهـــم يف املبنـــى 

اأعلـــى  وتوفـــري  بهـــا،  اخلا�ـــس 

م�شتويات اخلدمات اللوج�شتية، 

والت�شغيليــــــة  والإ�شرتاتيجيــــــة، 

لل�شركات.

9
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✓ جائزة احلسن بن طالل للتميز العلمي

للتميز  طالل  بن  احل�شن  جائزة  تاأ�شي�س  مت 

التي  للجهود  تــقــديــرًا   1995 عــام  العلمي 

يبذلها �شمو الأمري احل�شن بن طالل يف دعم 

م�شرية العلوم والتكنولوجيا يف الأردن، ومتنح 

اجلائزة للموؤ�ش�شات الوطنية التي ت�شهم من 

اأو  والعلمية  الأكــادميــيــة  الإجنــــازات  خــالل 

والتدريب  التعليم  تطوير  يف  التكنولوجية، 

وذلك بناء على املعايري التالية:

اأكادميية  موا�شفات  خالل  من  الإ�شهام   •
الإقت�شادية  احلياة  مناحي  يف  متميزة 

والإجتماعية والثقافية.

منهجية(  ول  )منهجية  برامج  تطوير   •
نــاجــحــة وهــامــة لــغــايــات مــنــح اجلــائــزة 

ثالثة  مــدتــهــا  دورة  و�ــشــمــن  بــالــتــنــاوب 

اأعوام اإىل الفئات الثالث التالية:

با�شتثناء  العـــام  التعليـــم  موؤ�ش�شـــات   •
التعليم املهني.

با�شتثناء  العـــايل  التعليم  موؤ�ش�شـــات   •
التعليم التقني.

والتقني. املهني  التعليم  موؤ�ش�شات   •
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المشاريع المنفذة في المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

(SRTD) مشروع دعم مبادرات واستراتيجيات البحث والتطوير التكنولوجي واالبداع ✓

)www.srtd-eugo.org(      

ني�شان  �شهر  يف  املــ�ــشــروع  ـــداأ  ب

تعزيز  بــهــدف   2007 عـــام  مــن 

والتكنولوجية  العلمية  القدرات 

الأردنية من خالل رفد ن�شاطات 

نحو  وتوجيهها  والإبــداع  البحث 

ــقــطــاع اخلــا�ــس  ــاجــات ال ــي احــت

وت�شريع دمج الأردن �شمن نطاق 

والنتائج  الأوروبـــيـــة.  الــبــحــوث 

املتوقعة من هذا امل�شروع: تاأ�شي�س 

املجل�س  يف  امل�شروع  اإدارة  وحدة 

والتكنولوجيا  لــلــعــلــوم  الأعـــلـــى 

على  الباحثني  بــني  والت�شبيك 

املــ�ــشــتــوى املــحــلــي والـــــدويل من 

يف  ات�شال  نقاط  اإن�شاء  خــالل 

اجلامعات واملراكز البحثية واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وتوعية الباحثني بربامج البحث والتطوير املدعومة من املفو�شية 

60 منحة  الأوروبية والربط بني املجتمع البحثي وقطاع ال�شناعة بهدف تتجري البحوث العلمية. يقدم من خالل هذا امل�شروع 

ن�شفها للباحثني والن�شف الأخر للرياديني املبدعني. هذا وي�شاعد امل�شروع يف تاأ�شي�س حا�شنتي اأعمال جديدتني احداهما يف 

للعلوم  الأعلى  املجل�س  وميول  تكنولوجيا.  نقل  وحدات  ع�شر  تاأ�شي�س  اإىل  بالإ�شافة  للن�شاء،  خم�ش�شة  والأخرى  اململكة  جنوب 

والتكنولوجيا واملوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية هذه املنح.
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✓ مشروع »حتديد أولويات البحث العلمي في األردن لألعوام العشر القادمة«

حتــقــيــقــًا ملــ�ــشــمــون »الــ�ــشــيــا�ــشــيــة 

العلميــــــــــــــــة  وال�شتــراتيجيـــــــــــة 

واخلطة  الوطنية،  والتكنولوجية 

التي  ــة)2010-2006(«  ــذي ــف ــن ــت ال

للعلوم  الأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس  اأعـــدهـــا 

وان�شجامًا  وتنفيذًا  والتكنولوجيا، 

مع ال�شرتاتيجية الوطنية ل�شندوق 

دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي يف حمورها 

مع  التعاون  وتن�شيق  »توثيق  الرابع 

املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 

للتعاون  وتعزيزًا  عمله«،  جمال  يف 

البحث  جمــال  يف  بينهما  القائم 

ــد  الــعــلــمــي جــــاء مــ�ــشــروع »حتــدي

الأردن  يف  العلمي  البحث  اأولويات 

لري�شم  القادمة«  الع�شر  لــالأعــوام 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  اأمــام  الطريق 

الأردنية  اجلامعات  يف  والباحثني 

ومراكز البحث والتطوير م�شاهمة 

يف حتقيق التنمية الوطنية ال�شاملة 

وامل�شتدامة ملواكبة التطوير العلمي 

والتقني والتكنولوجي.

القطاعات  كافة  امل�شروع  يتناول 
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البحثية حيث مت ت�شكيل اأربع ع�شرة جلنة قطاعية لهذا الغر�س ت�شم كٍل منها جمموعة من اخلرباء والباحثني واملتخ�ش�شني يف معظم 

املجالت ميثلون خمتلف املوؤ�ش�شات الوطنية من اجلامعات احلكومية واخلا�شة، واملراكز العلمية، والوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية 

والقطاع اخلا�س وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، ومبا جمموعة 136 خبريًا وباحثًا وخمت�شًا مبا يف ذلك اللجنة التوجيهية العليا، واللجنة 

الفنية للم�شروع. 

الع�شر  العلوم والتنمية والتكنولوجيا لالأعوام  العلمي يف الأردن يف خمتلف جمالت  اأولويات البحث  اإىل حتديد  يهدف امل�شروع 

القادمة. كما �شيحدد احلقول البحثية التي ت�شاهم يف حتقيق التنمية الإقت�شادية والإجتماعية والثقافية يف الأردن، وما ينتج 

عن ذلك من تعديالت منا�شبة يف الن�شاطات البحثية واجلهود الوطنية بحيث ت�شاهم جميعها يف و�شع اأ�ش�س التخطيط ال�شليم 

والفاعل مل�شرية البحث العلمي يف اململكة.

لقد مت اختيار طريقة دلفاي لتنفيذ هذا امل�شروع كونها واحدة من اأكرث الطرق مالئمة للح�شول على اإجماع يف م�شاألة وطنية 

ولكونها من اأ�شهر الطرق الإ�شت�شرافية يف الدرا�شات امل�شتقبلية للو�شول اإىل ر�شم ال�شيا�شات وحتديد البدائل. و�شيتم التو�شل اإىل 

الأولويات البحثية من خالل تعبئة اأربع اإ�شتبيانات من قبل اخلرباء والباحثني واملخت�شني �شمن جولت اأربع على التوايل يتم بها 

حتديد املحاور لكل قطاع بحثي، واملوا�شيع البحثية الرئي�شة لكل حمور، واملوا�شيع البحثية الفرعية لكل مو�شوع رئي�س.

2010، ويقوم املجل�س الأعلى بتنفيذه و�شندوق دعم  اأيلول لعام  املدة الزمنية للم�شروع �شتة ع�شر �شهرًا تنتهي مبنت�شف �شهر 

البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدعمه.

✓ مشروع ورش التدريب على كتابة مقترحات مشروعات البحث العلمي

ح�شل املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على متويل من �شندوق دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل لعقد ور�س تدريب 

على كيفية كتابة مقرتحات م�شروعات البحث العلمي.

واإن�شاء مراكز متيز يف اجلامعات  العلمي  البحث  لدعم قاعدة  املتميزين  الباحثني  اإيجاد جيل جديد من  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

ومراكز البحث الأردنية وتدريب جمموعة من الباحثني على كيفية اإعداد اخلطط وامل�شروعات واملقرتحات البحثية وفق الإجراءات 

املتبعة يف املنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ونقل اخلربات البحثية التي �شيكت�شبها امل�شاركون اىل زمالئهم يف املوؤ�ش�شات التي 

يعملون بها وتدريبهم على كيفية اإعداد مقرتحات م�شروعات البحوث العلمية وتوفري قاعدة بيانات عن اجلهات املتاحة حمليا 

ودوليا من اأجل احل�شول على املنح البحثية.

ويت�شمن امل�شروع �شل�شلة من ور�س العمل التدريبية يقدمها خرباء متخ�ش�شون من )12( موؤ�ش�شة وطنية واإقليمية ودولية، لتعريف 
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املتدربني على العوامل التي تقرر يف قبول املقرتحات البحثية ومهارة اإقناع �شاحب القرار بتمويل املقرتح البحثي، ومهارة البحث والتعامل 

مع اجلهات املمولة، ومهارة اإعداد املقرتح البحثي باأنواعه ابتداء من اإعداد الت�شميم الأويل  وجتميع بيانات اإعداد املقرتح مرورا بكيفية 

البحث ب�شبكة املعلومات عن اجلهات املانحة وكيفية الت�شال بها وانتهاًء بكيفية اإعداد التقارير الدورية والنهائية، والتقييم الذاتي للمقرتح 

وكيفية تقييم النتائج. كما �شيتم تعريف معد املقرتح البحثي على اأهم الأخطاء التي يجب جتنبها اأثناء اإعداده للمقرتح مع تقدمي مواقف 

عملية مل�شروعات فعلية يطلب من املتدربني القيام بها، وكتابة املقرتحات وفق املعايري واملوا�شفات الفنية واملالية املطلوبة.

ويوؤمل اأن يحقق امل�شروع الهدف املرجو منه وي�شاهم يف ا�شتقطاب الأموال الالزمة لإجراء البحوث والعمل على تهيئة البيئة البحثية 

احلقيقية املتمثلة يف روح العمل اجلماعي وتكوين الفرق البحثية وماأ�ش�شة البحث العلمي عرب خلق قيادات بحثية اأ�شيلة نحن باأم�س 

احلاجة اإليها، وتوفري م�شاحة تناف�شية متهد جليل جديد من قادة البحث العلمي ت�شهم يف �شنع اأردن القرن احلادي والع�شرين.
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الصناديق

)www.irdf.gov.jo( صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ✓

مت تاأ�شي�س ال�شندوق عام 1994 بهدف دعم ال�شناعات الأردنية يف ا�شتثمار العلوم والتكنولوجيا مبا يحقق تطويرًا نوعيًا من 

حيث عمليات الإنتاج والإدارة ال�شناعية وجودة املنتجات وتطويرها وحت�شني القدرات التناف�شية لل�شناعات الأردنية، وت�شجيع 

ال�شناعات الأردنية على دعم البحث والتطوير والإ�شتفادة من نتائجه، واإيجاد فر�س مواتية للجامعات ومراكز البحث العلمي 

وال�شركات واملكاتب الإ�شت�شارية لربط ن�شاطاتها البحثية والإ�شت�شارية باحتياجات قطاع ال�شناعة ب�شكل خا�س وعملية التنمية 

ب�شكل عام والتعرف اىل امل�شكالت التي تواجهها ال�شناعات املختلفة واإر�شادها اىل كيفية حلها.

)www.nafes.org.jo( )NAFES( الصندوق الوطني لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ✓

مت تاأ�شي�س هذا ال�شندوق عام 2001 وهو عبارة عن اأحد خمرجات برنامج التعاون الأردين الياباين يف جمال التنمية ال�شناعية 

بهدف دعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف اإ�شتغالل اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحثية مبا يحقق تطورًا نوعيًا يف اأعمالها 

مما ميكنها من حت�شني م�شتويات تناف�شيتها وزيادة اإنتاجيتها، وتوعية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة حول اأهمية الإعتماد على 

الأ�شاليب العلمية ال�شحيحة لإتخاذ القرارات املتعلقة بتطوير الأعمال وزيادة م�شتويات التناف�شية، وحت�شني وتطوير القدرات 

الإ�شت�شارية )الفنية والإدارية( لدى اجلهات التي تقدم مثل هذه اخلدمات للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.

منتجاتها. وتناف�شية  جودة  لرفع  القت�شادية  القطاعات  كل  يف  التكنولوجيا  ونقل  ا�شتغالل  ت�شجيع   •
يف  خا�شة  احلياة  مناحي  �شتى  يف  ال�شيا�شات  ور�شم  املختلفة  القرارات  اتخاذ  يف  والتكنولوجيا  العلوم  اعتماد  حتفيز   •

جمالت ال�شناعة والزراعة لرفع م�شتوى املنتجات املحلية وزيادة قدرتها التناف�شية.

�شتى  يف  وامل�شتجدات  املتغريات  لتواكب  بالتكنولوجيا  العالقة  ذات  الت�شريعات  تطوير  على  املعنية  اجلهات  مع  العمل   •
املجالت.

ت�شجيع الإبداع والريادية يف �شتى القطاعات العلمية والتكنولوجية للو�شول اإىل وتطبيق اأعلى قدر ممكن من الخرتاعات   •
والبتكارات التي حت�شن من نوعية احلياة.

املجالت. �شتى  يف  الباحثني  تدريب  دعم   •

2�
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)www.emarcu.gov.jo( الوحدة املركزية للرصد والبحث البيئي ✓

الدويل  التعاون  وكالة  بالتعاون مع  الوحدة  اإن�شاء هذه  مت 

على  املركزية  الوحدة  وتعمل   ،2004 عام  يف  اليابانية 

املياه عن  الوطني ملراقبة نوعية  ت�شغيل و�شيانة »امل�شروع 

البيانات اخلا�شة بنوعية املياه  بعد«، وذلك بهدف توفري 

الو�شول  بيئية، ميكن  بيانات  الأردن من خالل قاعدة  يف 

اإليها من خالل �شبكة الإنرتنت لتي�شري وتعظيم ال�شتفادة 

من تلك البيانات ب�شكل �شريع وذا م�شداقية، وذلك من 

البيئية  والأنظمة  القوانني  بتطبيق  املعنية  اجلهات  قبل 

و�شانعي القرار.

مواقع حمطات الر�شد
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المراكز التابعة للمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا*

املوقع  مراجعة  يرجى  الأعلى  للمجل�س  التابعة  املراكز  عن  التفا�شيل  من  للمزيد   *
الإلكرتوين اخلا�س بكل مركز

2�

المجلس على صالحيته في  ينص قانون 

وتكنولوجي  علمي  بحث  مراكز  تأسيس 

تابعة له، حيث يتبعه اآلن كل من المراكز 

التالية:



30

)www.ncd.org.jo( املركز الوطني للسكري والغدد الصم واألمراض الوراثية

مت تاأ�شي�س املركز الوطني لل�شكري والغدد ال�شم والأمرا�س الوراثية بقرار من املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 

ال�شم  والغدد  ال�شكري  والبحث يف جمالت  والتطوير  والتاأهيل  التدريب  باأعمال  القيام  بهدف  عام1996،  يف 

واأمرا�س الوراثة.

)www.nchrd.gov.jo( املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية

مت تاأ�شي�س هذا املركز عام 1998 بقرار من املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بهدف الإ�شهام يف تنمية املوارد 

الب�شرية الأردنية من خالل تطوير اأداء النظم التعليمية والتدريبية ملواكبة متطلبات التنمية.

 )www.nerc.gov.jo( املركز الوطني لبحوث الطاقة

مت تاأ�شي�س هذا املركز عام 1998 بقرار من املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بهدف النهو�س مب�شوؤولية القيام 

كلفة  تقليل  اإىل  توؤدي مبجملها  والتي  واإدارتها  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة  ورفع  والتطوير  العلمي  البحث  باأعمال 

الذاتي  الكتفاء  اإىل  للو�شول  الطاقة  وتنويع م�شادر  التلوث  البيئة من  الوطني وحماية  القت�شاد  الطاقة على 

والأمن الوطني من م�شادر الطاقة.

 )www.rhsc.org.jo( املركز اإلقليمي لألمن اإلنساني

اأ�ش�س املركز يف عام2000 وهو موؤ�ش�شة م�شتقلة غري ربحية ت�شعى اىل تعزيز الوعي بق�شايا المن الن�شاين من 

خالل البحاث التطبيقية والتدريب وتي�شري عملية احلوار حول تو�شيات �شيا�شية عملية يف بلدان ال�شرق الو�شط 

اأفغان�شتان والباك�شتان، بهدف رفع م�شتوى الوعي بق�شايا المن الن�شاين لدى  و�شمال افريقيا بال�شافة اىل 

املتخ�ش�شني و�شناع القرار على امل�شتوى املحلي والقليمي والدويل.
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 )www.ncb.gov.jo( املركز الوطني للتكنولوجيا احليوية ✓ 

بهدف   ،2003 عام  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى  املجل�س  من  بقرار  احليوية  للتكنولوجيا  الوطني  املركز  اأ�ش�س 

اإدخال تقنيات حيوية اقت�شادية لالأردن والبلدان املجاورة بالإ�شافة اإىل ربط العاملني يف هذا املجال يف بنك 

معلومات على الإنرتنت قابل للتحديث.

)www.badia.gov.jo( مركز بحوث وتطوير البادية األردنية ✓ 

والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  يف  عام1992  تاأ�شي�شه  مت  كربنامج  عمله  املركز  هذا  بداأ 

ومت حتويله اإىل مركز يف عام 2004، بهدف تنمية اإقليم البادية الأردنية �شمن اطار التنمية امل�شتدامة بربط 

احلياة  نوعية  وحت�شني  املن�شوده،  التنمية  تعزيز  �شبل  وبيان  الوطني،  بالقت�شاد  الأردنية  البادية  اقت�شاديات 

ل�شكان البادية دون امل�شا�س بنمط احلياة التقليدي لديهم.

)www.jcpprd.org( املركز األردني ألبحاث وحوار السياسات الوطنية ✓ 

اأ�ش�س املركز الأردين لأبحاث وحوار ال�شيا�شات مبوجب قرار من املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يف عام2004، 

بهدف تعزيز م�شاركة املجتمع املدين يف ال�شاأن العام وخدمة الق�شايا العامة من خالل القيام بالتحليل العلمي 

الر�شني لتلك الق�شايا ولل�شيا�شات املتعلقة بها.  

  ✓ املركز الوطني للتكنولوجيا النانوية )حتت التأسيس(

الربط  بهدف  عام2009،  النانوية  للتكنولوجيا  وطني  مركز  تاأ�شي�س  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى  املجل�س  قرر 

والتن�شيق بني الباحثني ون�شاطاتهم يف اجلامعات واملراكز العلمية واملختربات املتخ�ش�شة يف القطاعني العام 

ن من  واخلا�س يف جمال التكنولوجيا النانوية وبني نظرائهم يف مراكز البحث يف الدول العربية والأجنبية، ومُيَكّ

اأولويات البحث العلمي والتطوير يف هذا املجال، وح�شانة مبادرت وم�شروعات  الو�شول اإىل توافق وطني على 

ا�شتثمارية لت�شنيع منتجات نانوتكنولوجية تلبي حاجات الأ�شواق الوطنية والإقليمية والدولية.
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الت�صميم والطباعة


