برنامج مراكز التميز البحثي

برنامج مراكز التميز البحثي هو مبادرة ترمي وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي من خالله إلى إستنهاض البحث العلمي
النوعي بالجامعات السودانية ،وحثها على إلاطالع بأبحاث رائدة
ومميزة تفيد املصلحة العامة وتحقق إستراتيجية الدولة في أن
تكون املعرفة هي املحرك الرئيس ي للنمو إلاقتصادي وإلازدهار.
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ا
أول :تعريف البرنامج:
برنامج مراكز التميز البحثي هو مبادرة ترمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من
خالله إلى إستنهاض البحث العلمي النوعي بالجامعات السودانية ،وحثها على إلاطالع بأبحاث
رائدة ومميزة تفيد املصلحة العامة وتحقق إستراتيجية الدولة في أن تكون املعرفة هي املحرك
الرئيس ي للنمو إلاقتصادي وإلازدهار.
ا
ثانيا :أهداف البرنامج:
 .1حث الجامعات نحو تحقيق مستويات عليا من النجاح في مضمارالبحث العلمي
املميز ،وإلابتكار ،والتطوير ،والتعلم.
 .2دعم وتمويل توجهات بحثية مميزة ،قائمة أو حديثة النشأة ،وفق مبدأ املنافسة
فيما بينها ،وإلالتزام باملعايير واملواصفات الالزمة لضمان تحقيق ألاهداف املناطة
بها.
 .3إبرازنقاط القوة في هذه املراكز وتعزيز مجاالت تميزها.
 .4توليد املعارف الجديدة في املجاالت املحددة لكل مركز.
 .5زيادة القدرة التنافسية العاملية للجامعات السودانية.
 .6التدرب والتمرس على إجراء البحوث على أعلى املستويات العاملية(Practicing .
)research of highest world standards

 .7تعزيز كفاءة إلاقتصاد الوطني ومواكبة التوجه نحو إقتصاد املعرفة.
 .8تشجيع إلابتكار وإستيعاب ثورة املعرفة وتكيفها مع إلاحتياجات املحلية.
 .9توفير املوارد البشرية ذات املهارة العالية وإلابداعية.
 .11تعزيز الدراسات العليا وخلق فرص للتدريب النوعي.
ا
ثالثا :تعريف مركز التميز البحثي:
مركز التميز البحثي هو كيان معين ،أو مرفق مشترك به ،فريق من الباحثين يقوم على
ريادة بحث علمي متفرد وتتمركز أنشطته في مجال معين.
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"A center of excellence refers to a team, a shared facility or entity that provides
"leadership, best practices, research support and/or training for a focus area
"A center of excellence is an organizational environment that strives and
succeeds in developing high standards to conduct in a field of research,
"innovation and training
ا
رابعا :شروط ومتطلبات دعم مركز تميز بحثي :
ينبغي توفر املتطلبات آلاتية لتؤهل جهة ما للمنافسة على نيل إلاعتماد والتمويل كمركز تميز
بحثي-:
 .1صياغة رسالة املركز وتعريف الغايات املراد تحقيقها بما يتوافق وأهداف املؤسسة
التي ينتمي إليها.
 .2تحديد املجال البحثي ونطاق تطبيق مخرجاته.
 .3تحديد التخصص الدقيق الذي سوف يركز عليه املركز.
 .4تعريف املوضوعات ألاساسية التي سوف ينظم املركز أنشطته وبحوثه حولها.
 .5تعريف التخصصات املرتبطة باملجال البحثي.
 .6توافر التحهيزات ألاساسية والبحثية واملعملية واملعلوماتية التي تمكن منسوبي املركز
من ألاداء القوي.
 .7توافر إلالتزام والدعم القوي من إلادارة العليا للمؤسسة الحاضنة للمركز ،وتبني
رسالة املركز ودوره في خدمة بحث علمي نوعي في مجال حيوي للمجتمع والوطن.
 .8توضيح خبرات املركز في التعاون مع جهات بحثية متميزة ومع أصحاب خبرة أكاديمية
ُ
بحثية محليا وعامليا.
 .9وضع معايير ومؤشرات نجاح ذاتية يمكن إستخدامها كمرشدفي إنشاء املركز أو
إستمراره إذا كان قائما.
 .11تفصيل لتنطيم عالقة املركز باملؤسسة الحاضنة ،وبشركائه من الجامعات و
املؤسسات البحثية ألاخرى ،محليا و عامليا ،و بمؤسسات القطاع العام والقطاع
الخاص.
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ا
خامسا :معايير تقويم العروض وأسس املفاضلة:
يتم تقويم الطلبات من الجامعات إلنشاء مراكز تميز بحثي ،واملفاضلة بيها وفق املعايير
آلاتية:
 .1جودة ووضوح العرض الفني املقدم ،وإستيفائه لجمييع الشروط واملتطلبات.
 .2جدوى وفرص نجاح املركز والتي تدل عليها قوة الشراكة واملشاركة بين التخصصات
البينية ةألاشخاص والجهات.
 .3فعالية املركز وألاثر املتوقع ألنشطته ومدى تأثيرها على خدمة القضايا املحلية
والقومية.
 .4كيفية ومدى مساهمة املركز في تحقيق أهداف املؤسسة التي ينتمي إليها ،وأهداف
الوزارة بوجه عام.
 .5حجم وتنوع التطبيقات البحثية والعملية.
 .6الخطة التفصيلية إلدارة املركز وإلاشراف على أنشطته وبحوثه.
 .7خبرة وكفاءة فريق إلادارة وإلاشراف.
 .8الخبرات وألانشطة السابقة والحالية في مجال التميز البحثي كالجوائز وشهادات
التقدير.
 .9واقعية التكلفة و مبررارتها.
 .11تعدد فرص قنوات دعم املركز وأنشطته لضمان كفائته وإستمراريته.

 .11مدى حجم الدعم الذي ستشارك به املؤسسة الراعية للمركز.
 .12حجم ونوعية النشر العلمي(Bibliometry) .
 .13عددية البرآءات )(Filed patents

 .14عددية الباحثين والباحثين الزائرين.
 .15املساهمة في البرامج التعلمية واملشاريع البحثية ألاخرى.
 .16عدد فرص التدريب ملا بعد الدكتوراة.
 .17عدد وحجم التعاقدات التجارية و الشركات املنشأة )(Spin-off companies
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