الالئحة األساسية لجائزة الجامعة اإلسالمية لمبحث العممي
ُمسمى الجائزة:
تُسمى ىذه الجائزة جائزة الجامعة اإلسالمية لمبحث العممي
فمسفة الجائزة:
مقياسا لمتقدم والتطور الحضاري ،كما
يعتبر البحث العممي الجاد واألصيل في عصرنا الحاضر
ً
أنو يؤدي إلى تنمية المجتمع ،وحل مشاكمو .كذلك يساعد عمى التخطيط الصحيح لمستقبل األمة

آخ ًذا بعين االعتبار أصول الدين ،وعناصر الثقافة ،ومالمح العصر ،ومكونات الواقع من بيئة
وسياسة واقتصاد.

وانطالقًا من إحساس إدارة الجامعة اإلسالمية بغزة ومجمس أمنائيا بالدور الريادي لمجامعات في
صياغة مستقبل األمة وتنميتيا عمى أسس سميمة ،تأتي ىذه الجائزة لدعم وتشجيع الباحثين
والخبراء المتميزين في الجامعة اإلسالمية ،ولدفع حركة البحث العممي بما يخدم المجتمع

الفمسطيني والعربي واإلسالمي ،وبما يساىم في دفع حركة التقدم اإلنساني.
أهداف الجائزة:

 )1تشجيع و دعم الباحثين في الجامعة اإلسالمية إلجراء أبحاث أصيمة ومتخصصة ومتميزة.

 )2تفعيل التقصي والمعالجة المباشرة لإلشكاليات التنموية التي تواجو المجتمع.
 )3تعزيز ثقافة البحث العممي في كافة عناصر العممية التعميمية.

محاور الجائزة:

ٍ
بشكل سنوي وتتضمن المحاور الثالثة التالية:
توزع ىذه الجائزة

 )1جائزة الجامعة اإلسالمية لمبحث العممي لمدراسات اإلسالمية.
 )2جائزة الجامعة اإلسالمية لمبحث العممي لمدراسات اإلنسانية.

 )3جائزة الجامعة اإلسالمية لمبحث العممي لمعلوم الطبيعية واليندسية والصحية.
مكونات الجائزة:
تتألف الجائزة مما يمي:
 )1شيادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز.

 )2مكافأة مالية مقدارىا  1500دوالر بحد أدنى.
 )3درع يحمل اسم الجائزة وشعارىا.

اإلشراف عمى الجائزة:
تشرف عمى الجائزة لجنة عميا مكونة من خمسة أساتذة من بينيم

نائب رئيس الجامعة

لشئون البحث العممي بحكم موقعو اإلداري ،ويتم اختيار ىذه المجنة بق ار ر من مجمس الجامعة،
وتتولى ىذه المجنة تقييم األبحاث المقدمة من خالل االستعانة بأساتذة متخصصين ،ويكون التقييم

مبنيا عمى السيرة األكاديمية لمباحث واإلنتاج العممي المقوم ،والخدمات التي تقدم بيا الباحث
ً
لمجامعة.

قانونيا بحضور أكثرية أعضائيا  ،وتصدر ق ارراتيا باإلجماع أو بأكثرية
ويكون اجتماع المجنة
ً
األعضاء ،وق ارراتيا نيائية ال يجوز الطعن فييا.

شروط الترشيح:

 )1أن يكون المرشح موظفًا في الجامعة اإلسالمية ٍ
بعقد دائم.
 )2أن يكون قد قدم لمعمم والمجتمع خدمات ذات قيمة عممية خالل السنوات الثالث السابقة
عل األقل ،وأن يكون قد قا م بذلك العمل في الجامعة اإلسالمية ،أو أثناء إجازات التفرغ
العممي والزيارات البحثية التي قام بيا لمخارج أثناء عممو في الجامعة اإلسالمية.

 )3يشمل اإلنتاج العممي المقدم لمجائزة األبحاث المفردة أو المشتركة المنشورة أو المقبولة

لمنشر في مجالت عممية محكمة ،وكذلك األبحاث المقدمة لممؤتمرات والندوات العممية

المتخصصة ،وورش العمل المتخصصة التي شارك فييا الباحث كمحاضر ،وبراءات

االختراعات ،والكتب المنشورة التي تحوي إضافة لمعمم والمعرفة ،وكذلك الكتب المترجمة،
وتحقيق المخطوطات النادرة ،والتقارير الفنية المقدمة لجيات رسمية أو لمنظمات أىمية.

 )4في جميع األحوال يجب أن ال يقل عدد األعمال المقدمة لمحصول عمى الجائزة عن
ثالثة أعمال قام بيا في السنوات الثالث األخيرة.

 )5يجب أن ال يكون اإلنتاج قد قدم لمحصول عمى درجة عممية

(ماجستير أو دكتوراه )

لمباحث ،ويجوز لألساتذة المذين أشرفوا عمى رسائل جامعية التقدم باألبحاث المستخمصة
ٍ
مجالت عممية
من ىذه الرسائل إذا نشرت بشكل مشترك مع صاحب الرسالة في
محكمة.

 )6ال يجوز لمفائزين بإحدى ىذه الج وائز إعادة التقدم مرة أخرى لمجائزة إال بعد مرور خمس

سنوات عمى تاريخ حصوليم عمى الجائزة ،ويجب أن يتقدموا بأعمال بحثية جديدة  .أما

المذين لم يحالفيم الحظ في المرات السابقة فيسمح ليم بإعادة التقدم بشرط أن يقدموا بحثًا
جديدا أو أكثر  .ويجوز لمن حصل عمى جائزة عل مية أخرى التقدم لجائزة الجامعة
ً
اإلسالمية بمجموعة جديدة من األبحاث.

إجراءات التقدم لمجائزة:
 )1يفتح باب التقدم لمجائزة في شير يناير من كل عام من خالل إعالن يتم توزيعو في
الجامعة.

 )2يتقدم الباحث بثالث نسخ من طمب الترشيح شامال إنتاجو العممي خالل السنوات الثالث
السابقة لمترشيح ،باإلضافة إلى نسخ من سيرتو الذاتية وصورة شخصية حديثة لمباحث،
ومن الضروري التقيد بتعميمات تعبئة النموذج المخصص لتسييل عمل المحكمين.

اإلعالن عن الجائزة أو حجبها:
 )1تعمن المجنة العميا أسماء الفائزين في شير مايو من كل عام ،ويتم عمل حفل تكريمي
توزع فيو الجوائز برعاية شئون البحث العممي.
 )2إذا استحق الجائزة الواحدة فائزان يمنح ٍ
كل منيما شيادة تقديرية مع درع إضافة إلى
المكافأة المالية التي تقسم بالتساوي بينيما.

 )3لمجنة العميا لمجائزة الحق في:

أ) إيقاف أو سحب أي جائزة في حال تبين مخالفة صاحبيا لمقواعد المنصوص
عمييا في ىذه الالئحة.

ب) حجب الجائزة إذا لم ترتق األبحاث المقدمة إلى المستوى العممي المنشود ،أو لم
تحقق أىداف الجائزة ،أو لم يتقدم العدد الكافي من األبحاث في كل محور من

المحاور المعتمدة من المجنة العميا لمجائزة.

