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Research & Development driven by Needs (1 / 2)
تدفع البحث والتطوير االحتياجات

▪ Scientific Research is far from being a luxury
• R&D is driven by a particular need (personal, 

communal, national, ethnic, etc.) 
• R&D is required for survival, and societal and 

economic advancement
• For example, today, we know that pathogens can be 

race-dependent
✓ Whatever works for others does not necessarily 

work for you. 
✓ Self-reliance is needed for survival in a 

competitive world –familiar of survival of the 
fittest?

البحث العلمي أبعد ما يكون عن كونه رفاهية▪

ة ، شخصية ، مجتمعي)البحث والتطوير مدفوعان بحاجة معينة •

.(قومية ، عرقية ، إلخ

من أجل البقاء والتقدم المجتمعيمطلوبان البحث والتطوير •

واالقتصادي

كن أن على سبيل المثال ، نحن نعلم اليوم أن مسببات األمراض يم•

تعتمد على العرق

.كل ما يصلح لآلخرين ال يناسبك بالضرورة✓

-االعتماد على الذات ضروري للبقاء في عالم تنافسي ✓
لألصلح؟البقاء مألوف 



Research & Development are driven by needs (2 / 2)
تدفع البحث والتطوير االحتياجات

▪ Does not have to be associated with new inventions

• Can be a Process improvement or optimization

• Can be a new product 

• Can be a new software application

▪ Examples

• A database from which healthcare information can 

be extracted

• A unique defense system, tailored to a particular 

region

• A system that determines when the Month of 

Ramadan  starts 

يرتبط باالختراعات الجديدةأن ليس بالضرورة▪

أفضليةيمكن أن يكون عملية تحسين أو •

أن يكون منتج جديديمكن •
جديديمكن أن يكون تطبيق برمجي •

أمثلة▪

قاعدة بيانات يمكن من خاللها استخراج معلومات الرعاية•

الصحية

نظام دفاع فريد مصمم خصيًصا لمنطقة معينة•
نظام يحدد موعد بدء شهر رمضان•



Research methods       طرق البحث

▪ Listen to your own thoughts and trust them

▪ Avoid noise (especially from social media)

▪ Don’t jump from a topic to another

▪ Write and document immediately is if you are addressing 

an audience

▪ Measure and keep measuring

▪ Countries in North Africa are in need of gathering data

بهااستمع ألفكارك وثق ▪

الضوضاءتجنب ▪

ال تقفز من موضوع إلى آخر▪

اكتب ووثق فوًرا كما لو كنت تخاطب قارئًا▪

واالستمرار في القياسالقياس ▪

تحتاج دول شمال إفريقيا إلى جمع البيانات▪



▪ Choose your topic wisely (area of strength, interest etc.)

▪ Know your area of work and related topics

▪ Know the researchers in your field

▪ Don’t believe in number of publications

▪ Don’t fall victim to spams, extorsions (yes we have them)

▪ Don’t jump around –stay the course

▪ Seek continuity in what you do 

▪ People will brand your efforts

.(مجال القوة ، االهتمام ، إلخ)اختر موضوعك بحكمة ▪

كن على دراية بمجال عملك والموضوعات ذات الصلة▪

تعرف على الباحثين في مجالك▪

جًحاال تؤمن بالحاجة إلى عدد كبير من المنشورات لتكون نا▪

الم نعم لدينا البعض منهم في ع)ال تقعوا ضحية ابتزازات ▪

(المنشورات العلمية

ال تقفز ، ابق على المسار▪

ابحث عن االستمرارية في ما تفعله▪

ال تهتم بما يفعلونه-سيصنف البعض جهودك ▪

Research subject selection   اختيار موضوع البحث



Character of a Researcher   (1 / 2)
شخصية الباحث

▪ Not easily available –researchers are often busy

▪ They are alone, in the lab, field or office for long hours  

▪ Ensure to control your own workspace 

▪ Don’t over commit

▪ Loved ones ultimately get used to your way of life. Inform 

them  ahead of time and include them in what you do

الباحثون مشغولون غالبًا-ال يسهل الوصول إليه ▪

هم وحدهم ، في المختبر أو الميدان أو المكتب لساعات طويلة▪

تأكد من التحكم في مساحة العمل الخاصة بك▪

ال تفرط في االلتزام▪

قموأبلغهم مسبقًا . يعتاد أحباؤك في النهاية على أسلوب حياتك▪

بإدراجهم في ما تفعله



Character of a Researcher   (2 / 2)
شخصية الباحث

▪ You don’t have to be right all the time

▪ Keep an open mind

▪ Don’t be limited by a belief system

▪ Respect other opinions when disagreeing

▪ Do not state that your colleague is wrong even 

if you are 100 % sure of your opposite opinion

▪ Freedom of thought is essential for all

تليس عليك أن تكون على صواب في كل وق▪

حافظ على ذهن منفتح▪

ال تكن مقيًدا بنظام معتقدات▪

احترم اآلراء األخرى عند االختالف▪

ًدا ال تذكر أن زميلك مخطئ حتى لو كنت متأك▪

٪ من رأيك المعارض100بنسبة 

حرية الفكر ضروري للجميع▪



Gathering research funding  جمع تمويل البحث

▪ Funds are scarce

▪ Don’t blame Government, companies, organizations and 

private donors

▪ We often do a good spart of the work before applying 

for grants and other forms of support

▪ Put together thorough applications for funding

▪ Start your application early way before deadlines

▪ Spend wisely and plan ahead within budget.

األموال شحيحة▪

ة ال تلوم الحكومة والشركات والمؤسسات والجهات المانح▪

الخاصة

ول على غالبًا ما نقوم بجزء جيد من العمل قبل التقدم للحص▪

المنح وأشكال الدعم األخرى

للتمويل مطالب شاملةقم بتجميع ▪

طلبك مبكًرا قبل المواعيد النهائيةابدأ ▪

.أنفق بحكمة وخطط مسبقًا في حدود الميزانية▪



Promote your work         رّوج لعملك

▪ Researchers must train, teach and educate future generations   

▪ Publish as you work and do not wait until finish your work

o Do not worry that it is not perfect or there may be an error 

(hard)

o Readers and audiences will judge you anyway

o Learn to accept criticism

▪ Associate, network and connect with other researchers through 

emails, meetings , and conferences

لقادمةيجب على الباحثين تدريب وتعليم وتثقيف األجيال ا▪

وال تنتظر حتى تنتهي من عملك.…انشر مع العمل▪

oعملك ليس مثالي أو قد يكون هناك خطأ ال تقلق من أن

(صعب)

oسيحكم عليك القراء والجماهير على أي حال

oتعلم قبول النقد

سائل قم بالمشاركة والتواصل مع الباحثين اآلخرين من خالل ر▪

البريد اإللكتروني واالجتماعات والمؤتمرات



Time is of the essence الوقت هو جوهر المسألة

▪ Live by a timetable

• Pre-plan  a schedule for the different milestones  

• Sign up for conferences or meetings to present 

your work

• Customer/employer/Government requires work 

by a deadline

• When not externally required, try to self-impose 

deadlines

• Meet deadlines no matter what the obstacles are! 

No blames.

العيش بجدول زمني▪

ةقم بالتخطيط المسبق لجدول زمني للمعالم المختلف•

اشترك في المؤتمرات أو االجتماعات لتقديم عملك•

الحكومة تتطلب العمل بحلول/ صاحب العمل / العميل •

موعد نهائي

يد عندما ال يكون مطلوبًا خارجيًا ، حاول أن تفرض مواع•

نهائية بنفسك

.ال لوم! الوفاء بالمواعيد مهما كانت العقبات•



Avoid Conflicts       تجنب التعارض

▪ Avoid being side-tracked by workplace politics and own ego getting 
in the way of achievement

▪ Your work is not your own –it will always be your employer’s (or the 
funding agency’s).

▪ Ensure no last-minute surprises among stakeholders
➢ Properly define everyone’s tasks 
➢ Clearly define overlapping duties 
➢ Define milestones and due dates
➢ Mitigate obstacles (e.g. in case of delays add manpower and/or 

resources right on time) 
▪ Document agreements, circulate and ensure that everyone buys into 

written agreements.
▪ Treat team members as task owners
▪ Avoid disappointments with subcontractors by properly managing 

external procurements
▪ Plan properly for required rounds of meetings, travel and 

documentation

تي الواألناتجنب الوقوع في فخ سياسات مكان العمل ▪

تقف في طريق اإلنجاز

أو )عملك ليس ملكك ، بل سيكون دائًما صاحب عملك ▪

(.ملك لوكالة التمويل

تأكد من عدم حدوث مفاجآت في اللحظة األخيرة بين▪

أصحاب المصلحة

تحديد مهام الجميع بشكل صحيح▪

تحديد المهام المتداخلة بوضوح▪

تحديد المعالم وتواريخ االستحقاق▪

تأخير، على سبيل المثال في حالة ال)تخفيف العقبات ▪

(بأو الموارد في الوقت المناس/ أضف القوى العاملة و 

ع توثيق االتفاقيات وتعميمها والتأكد من أن الجمي▪

.يشتريها في اتفاقيات مكتوبة

عامل أعضاء الفريق كمالكين للمهام▪

تجنب خيبات األمل مع المقاولين من خالل إدارة ▪

المشتريات الخارجية بشكل صحيح

ات خطط بشكل صحيح للجوالت المطلوبة من االجتماع▪

والسفر والوثائق



It is about hard work   األمر يتعلق بالعمل الجاد

▪ Novel IDEAS form 1% of the total EFFORT while 

EXECUTION is the remaining 99% of the EFFORT

▪ Don’t believe in quick schemes and short cuts

▪ Hard work, methodical, honest and genuine efforts 

will pay off with patience

▪ Think of long-term relation and future projects with 

the same funding source

▪ Integrity, honesty, diligence and transparency are 

qualities of genuine researchers

▪ Inform your customer of possible failures even if they 

are not going to happen again 

٪ من إجمالي الجهد بينما 1تشكل العبقرية واألفكار الجديدة ▪

توماس أديسون…٪ المتبقية من الجهد99يمثل التنفيذ نسبة 

ال تؤمن بالمخططات السريعة والطرق المختصرة▪

العمل الجاد والجهود المنهجية والصادقة ستؤتي ثمارها▪

فس مصدر فكر في عالقة طويلة األمد ومشاريع مستقبلية بن▪

التمويل

حثين النزاهة والصدق واالجتهاد والشفافية هي صفات البا▪

الحقيقيين

ة أخرىأبلغ عميلك بالفشل المحتمل حتى لو لم يتكرر مر▪



▪ Be fair and respectful to employees, workers, 

customers and subcontractor in your team

▪ Acknowledging all contributors adds to how you are 

perceived in the community 

▪ Engage minorities, all genders, small businesses, 

people with disabilities, elders, etc.

▪ Give back to the community when you succeed

فريقكي فكن عادالً ومحترًما للموظفين والعاملين والعمالء والمقاولين ▪

نظر بها يضيف إلى الطريقة التي ي  المساهمين لجميع الشكر والتقدير ▪

إليك في المجتمع

اص إشراك األقليات ، وجميع األجناس ، والشركات الصغيرة ، واألشخ▪

.ذوي اإلعاقة ، وكبار السن ، وما إلى ذلك

رد الجميل للمجتمع عندما تنجح▪

Small things make a difference     األشياء الصغيرة تحدث فرقا



Final remarks                       المالحظات الختامية

▪ The doubling of funding from the Government is not small

▪ The commitment is clear from the policy makers and leaders.

▪ Researchers and inventors can focus more on what they do best

▪ Researchers shall align their focus with that of policy makers to 

ensure success

▪ There is/will be support in editing works, art development, 

reviews, etc. Take advantage of such support

▪ You are about to make history –

Congratulations!

مضاعفة التمويل من الحكومة ليست صغيرة•

.االلتزام واضح من صانعي السياسات والقادة•

فعلونه يمكن للباحثين والمخترعين التركيز أكثر على ما ي•

بشكل أفضل

ي يجب على الباحثين مواءمة تركيزهم مع تركيز صانع•

السياسات لضمان النجاح

فن سيكون هناك دعم في تحرير األعمال وتطوير ال/ يوجد •

استفد من هذا الدعم. والمراجعات وما إلى ذلك

!تهانينا-على وشك أن تصنع التاريخ أنتم •


