الالئحة األساسية لجائزة الجامعة اإلسالمية ألبحاث التخرج
ُمسمى الجائزة:
تُسمى ىذه الجائزة ((جائزة الجامعة اإلسالمية ألبحاث التخرج))
فمسفة الجائزة:

مقياسا لمتقدم والتطور الحضاري ،كما
يعتبر البحث العممي الجاد واألصيل في عصرنا الحاضر
ً
أنو يؤدي إلى التنمية ال شاممة لممجتمع ،وحل مشاكمو  .كذلك يساعد عمى التخطيط الصحيح

لمستقبل األمة آخ ًذا بعين االعتبار متغيرات العصر واآلثار البيئية واالجتماعية والسياسية
واالقتصادية المصاحبة لمتطور.

وانطالقًا من إحساس الجامعة اإلسالمية بغزة بالدور الريادي لمجامعات في صياغة مستقبل األمة
وتنميتيا عمى أسس سميمة ،تأتي ىذه الجائزة لتشجيع البحث العممي عند الطمبة ،ولدفع حركة
البحث العممي بما يخدم المجتمع الفمسطيني واإلنسانية.

أهداف الجائزة:

 )1دعم وتشجيع الطمبة الخريجين في الجامعة اإلسالمية إلجراء أبحاث متميزة تساىم في
تطور العموم وتنمية المجتمع.

 )2نشر ثقافة البحث العممي عند طالب الجامعة اإلسالمية.

محاور الجائزة:

ٍ
بشكل سنوي ،وتمنح جائزتان لكل قسم أساسي من أقسام الجامعة
 )1توزع ىذه الجائزة
ألبحاث البكالوريوس.

 )2تمنح جائزة سنوية ألفضل رسالة ماجستير مقدمة في كل قسم في كل كمية من كميات
الجامعة.

مكونات الجائزة:

تتألف الجائزة مما يمي:

 )1شيادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز.
 )2جائزتان ماليتان مقدارىما  200 ،300دوالر ألبحاث البكالوريوس الفائزة بالترتيب.

 )3جائزة مالية مقدارىا  500دوالر لرسالة الماجستير الفائزة من كل قسم من كل كمية.

اإلشراف عمى الجائزة:
 -تشرف الكمية المعنية عمى الجائزة بالتنسيق مع شئون البحث العممي ،وتقوم كل كمية بالتشاور

مع أقساميا المختمفة باختيار البحثين الفائزين بالجائزة ،وكذلك أفضل رسالة ماجستير ،وال يجوز
قسمة الجوائز.

قانونيا بحضور أكثرية األعض اء ،وتصدر ق ارراتو باألغمبية ،
ويكون اجتماع مجمس الكمية
ً
وق ارراتو نيائية ال يجوز الطعن فييا.

شروط الترشيح:

طالبا في الجامعة اإلسالمية.
 )1أن يكون المرشح ً
 )2يجب أن يمتاز البحث المقدم باألصالة العممية ،واتباع المنيجية البحثية الصحيحة في
العمل وتحرير البحث.

إجراءات التقدم لمجائزة:

 )1يفتح باب التقدم لمجائزة في شير سبتمبر من كل عام من خالل إعالن يتم توزيعو في
الجامعة ألبحاث التخرج التي أنجزت في الفصول األول و الثاني والصيفي السابقة.

 )2يجب أن يقوم المشرف بترشيح بحث تخرج طالبو ،ويوضح في رسالتو مبررات الترشيح،
وأىم نتائج البحث المرشح.

اإلعالن عن الجائزة أو حجبها:

 )1تعمن شئون البحث العممي أسماء الفائزين بالجائزة في شير نوفمبر من كل عام ،ويتم
عمل حفل تكريمي توزع فيو الجوائز برعاية شئون البحث العممي.

 )2لمجمس الكمية الحق في:

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

ب) حجب الجائزة إذا لم ترتق األبحاث المقدمة إلى المستوى العممي المنشود ،أو لم
تحقق أىداف الجائزة.

