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تنتج " جامعات حبثية"إن السمة البارزة للجامعات املتميزة دوليا أنها أصبحت 

بدال من أن يقتصر دورها على نقل املعرفة لطالبها؛ ومن هذا املنطلق  املعرفة وتعلمها،

فإن جامعة بين سويف تسعى ألن تكون جامعة حبثية لكي تأخذ مكانها بني 

وبطبيعة احلال فإن هذا اهلدف الطموح لن يتسنى بلوغه إال إذا . اجلامعات املرموقة

 :توفر للجامعة جمموعة من العناصر املرتابطة قوامها

أن يكون لدى اجلامعة خطة حبثية تتضمن املشكالت اليت تواجه املؤسسات : أوال

وبهذا تنبع املشكالت املبحوثة . اإلنتاجية واخلدمية والتطوعية والقومية والعلمية

من االحتياجات اجملتمعية الفعلية، وهو ما يعين توظيف نتائج البحوث العلمية 

 .تواجههلالرتقاء باجملتمع وحل املشكالت اليت 

وجود جمموعة من الباحثني املتميزين، وهو ما تقوم اجلامعة بالفعل بأدائه، : ثانيا

حيث أنها بصدد إنشاء مراكز متيز حبثي توفر البيئة املواتية لدعم الباحثني 

الواعدين، باإلضافة إىل تبنيها جملموعة من برامج التنمية املعرفية للباحثني وفق 

 .دوليا املعايري املتعارف عليها

إنشاء وقف حبثي يوفر متويال دائما للبحوث العلمية اليت تقوم بها اجلامعة  :ثالثا

ملواجهة املشكالت اليت تعاني منها املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية والتطوعية 

 .والقومية

ومما يعكس أهمية وجود وقف حبثي للجامعة أن هناك ارتباط قوي بني موقع 

: لي للجامعات، وحجم وقفها البحثي، فعلى سبيل املثالأي جامعة يف التصنيف الدو

الصدارة يف التصنيف الدولي باجلامعات ولديها يف  Harvardحتتل جامعة هارفارد 

يف  Stanfordنفس الوقت أكرب وقف حبثي يف العامل، وتتلوها جامعة ستانفورد 

من جتارب وهو ما حيثنا على االستفادة . التصنيف  وكذلك يف حجم الوقف البحثي

تلك املؤسسات العلمية الرائدة لكي نصبح يف مصاف اجلامعات املتميزة، وال يفوتنا 

 .يف هذا املقام اإلشارة إىل دور الوقف البحثي يف دعم وتقدم احلضارة اإلنسانية



 

 

 

 

واجلدير بالذكر أن هناك أربعة جماالت حبثية أساسية ميكن للواقفني 

:وهي كالتالي ختصيص ودائعهم الوقفية للبحث فيها،
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