تطوير مهارات البحث العلمي :نحو تبادل الخبرات والتشبيك
عقد مكتب عمادة البحث العلمي أولى حلقات النقاش من سلسلة ورشات تطوير مهارات البحث العلمي يوم الخميس
الموافق  9شباط  ،7102وقد أكد أ.د .جميل خضر ،عميد البحث العلمي ،أن هدف هذه الورشات هو إنشاء خلية ونواة
بحثية دائمة في جامعة بيت لحم تلتقي بشكل منتظم لمناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بتطوير البحث العلمي والنهوض به

في الجامعة .حيث توفر هذه الورشات منب ار يشارك به مجتمع الباحثين في الجامعة ابحاثهم وخاصة تلك االبحاث التي ما
زالت قيد البحث ويستفيدون بها من خالل االستماع الى باحثين اخرين ومن مالحظات المشاركين حول ما نقدمه من
مواضيع مختلفة.
وقد شارك في هذه الحلقة خمسة عشر عضوا من الهيئة التدريسية من مختلف البرامج والكليات ،وقام المشاركون بطرح
ومناقشة توقعاتهم حول هذه الورشات واتفق الجميع على أهمية تطوير هذا المنتدى لتبادل المعلومات والخبرات والمهارات
البحثية واالهتمام بخلق جو أكاديمي في الجامعة يعتمد على المشاركة والتبادل بين الباحثين .كما وأشار العديد من

المشاركين الى أهمية التشبيك بين الباحثين من مختلف البرامج والكليات لتطوير ابحاث تعاونية بين باحثين من مختلف

البرامج والمجاال ت .وعبر المشاركون عن ضرورة المشاركة الفعالة في هذه الحلقات واهمية تططية المواضيع المطروحة في
برنامج تطوير مهارات البحث العلمي.
وشكر د .جميل المشاركين على مداخالتهم واقتراحاتهم واضاف ان كله امل ان يشكل هذا المنتدى قاعدة ألطالق قفزة

نوعية وكمية في األبحاث التي نقدمها في جامعة بيت لحم من خالل انتاج معرفة خالقة وابداعية لها تأثير ايجابي على
المجتمع المحلي والعالمي  .وستعقد الحلقة القادمة من هذه الورشات يوم الخميس الموافق  72شباط 7102 ،في مبنى
األلفية  712الساعة  00:21صباحا حيث سيقوم المشاركون بعرض نبذة عن ابحاثهم التي يرغبون المشاركة بها في هذه
الحلقات مركزين بها على مشكلة البحث واهميته وافاقه.

Developing Research Skills: Towards Sharing Expertise and Collaboration
The Office of the Dean of Research held the first meeting in the new series of Research Skills
Development workshops on Thursday, February 9, 2017. Prof Jamil Khader, Dean of Research, stated
that these workshops aim at establishing a permanent core research group at Bethlehem University
that meets regularly to discuss different issues related to the development of research at the university.
These workshops will provide a platform for the research community at Bethlehem University to
'share their research projects especially, ongoing projects, and benefit from other participants
presentations and from the participants' comments about the various topics that will be discussed in
these workshops.
This meeting was attended by fifteen faculty members from different departments and programs. The
participants shared their expectations about these workshops and all agreed that establishing such a
platform is vital for developing opportunities for researchers to exchange and share research skills,
expertise, and knowledge. They also noted the value of this platform to network and develop
collaborative interdisciplinary research projects at Bethlehem University. Moreover, various

participants emphasized the need for proactive engagement in these workshops and the need to cover
the topics that were suggested in the program.
On his part, Dr. Khader expressed his gratitude to the participants for their valuable comments and
suggestions, adding that he was hopeful that this platform would form the basis for affecting a
qualitative and quantitative change in the research conducted at Bethlehem University through the
production of transformative knowledge that can have wider ramifications on local Palestinian society
and the global community. The next workshop will be held at 11:30 am, on Thursday, February

23, 2017, in M 203. Participants will present an overview of their research projects, focusing
on introducing the research problem, the importance of the research project, and future action
plans.

