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الئحة جائزة سلطانة نهر والربوج رمحان السنوية يف الفوزياء والرياضوات واألحواء
مقدمة

انطالقاً من الدور ادلشهود للوقف يف تاريخ احلضارة اإلسالمية ،حيث قامت على أساسو النهضة العلمية ،حني وفر
موردا ثابتاً ومستدديًا ،مما أتاح لعلماء ادلسلمني نوعاً من حرية البحث،
للعلماء وطلبة العلم مناخاً مستقراً ،وكفل ذلم ً
فعكفوا على اإلنتاج العلمي ،والذي سبخض عنو ىذا الرتاث الزاخر من ادلعارف يف خمتلف اجملاالت .وال خيفى على أحد
أننا أحوج ما نكون اآلن إلحياء ذلك الدور اذلام لتمويل مشروعات بناء احلضارة اإلسالمية من جديد ويف مقدمتها
مشروعات البحث العلمي والتطوير التقين.
وتأيت فكرة ىذه اجلائزة يف إطار التوجو بتوفري وقفيات جلوائز علمية تستهدف أعضاء ىيئة التدريس وطلبة اجلامعة .وربظى
اجلائزة برعاية رئيس اجلامعة .كما وتشرف على اجلائزة شئون البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية بغزة.

أهداف الجائزة

تسعى اجلائزة إىل ادلسامهة يف ربفيز وتقدير أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة وذلك عن أفضل أداء تدريسي يقومون بو
ونشرىم أحباث علمية متميزة .وهتدف اجلائزة أيضاً إىل تشجيع طلبة اجلامعة على التميز العلمي واألكادديي يف رلاالت
الفيزياء والرياضيات واألحياء.

الفئات المشمولة بالجائزة

 أعضاء ىيئة التدريس بأقسام (الفيزياء – الرياضيات – األحياء) يف كلية العلوم باجلامعة اإلسالمية بغزة.
 طلبة ادلاجستري بقسم الفيزياء يف كلية العلوم باجلامعة اإلسالمية بغزة.
 طلبة البكالوريوس بأقسام (الفيزياء – الرياضيات – األحياء) يف كلية العلوم باجلامعة اإلسالمية بغزة.

مكونات الجائزة

 oشهادة تقدير تذيل بتوقيع رئيس اجلامعة ونائب الرئيس لشئون البحث العلمي والدراسات العليا.
 oالقيمة ادلالية للجائزة قدرىا ( )0011دوالر ،توزع حسب التايل:

جهة التقديم
أعضاء ىيئة التدريس
طلبة ادلاجستري
طلبة البكالوريوس

رقم اإلصدار/التعديل1/1 :

الجائزة

المبلغ بالدوالر

جائزة التميز يف تدريس الفيزياء

100

جائزة التميز يف أحباث الفيزياء

100

جائزة التميز يف أحباث الرياضيات

100

جائزة التميز يف أحباث األحياء

100

جائزة أفضل خريج يف برنامج ماجستري الفيزياء

200

جائزة أفضل خريج يف برنامج بكالوريوس الفيزياء

200

جائزة أفضل خريج يف برنامج بكالوريوس الرياضيات

200

جائزة أفضل خريج يف برنامج بكالوريوس األحياء

200
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األحكام والشروط:
أ) جوائز البحث ألعضبء هيئت التدريش

ُسبنح ثالث جوائز سنوية من جائزة سلطانة هنر للتميز يف أحباث الفيزياء والرياضيات واألحياء.
معبيير االختيبر

 %01 للمنشورات البحثية.
 %01 لنائب الرئيس لشئون البحث العلمي والدراسات العليا ،على أن يقررىا بناء على ادلشاركات يف مؤسبرات
علمية ،أو ادلشاركة يف تنظيم مؤسبر أو أي اجناز بإمكانو جعل اجلامعة االسالمية بغزة معروفة يف رلال البحث.
 %01 لتقييم الطلبة والذي ذبريو اجلامعة االسالمية.
 %5 لرئيس القسم بناء على احلكم على األنشطة البحثية للمدرسني ادلرشحني .يف حال كان رئيس القسم قد
قام برتشيح نفسو للجائزة ،فسيتم ازباذ القرار خبصوص ذلك من قبل جلنة اجلائزة واليت تشرف على العملية.
 %5 لتوصية ادلمول ،د .هنر أو من ديثلها .يف حال غياب ادلمول أو من ديثلها ،ستضاف نسبة ال  %5إىل
نقاط ادلنشورات البحثية.

ويتم احتساب نقاط المنشورات البحثية كالتالي:

 عدد ادلنشورات (سواء أحباث منشورة أو أحباث مت قبوذلا) عدد ادلنشورات يف رلالت ذلا عدد كبري من القراء على الصعيد الدويل ،كمجالت غربية مثالً. مسامهة الباحث يف حبث مشرتك.ة) جبئزة أفضل أداء تدريضي لعضو هيئت تدريش

ُسبنح جائزة سنوية واحدة ربت اسم جائزة سلطانة هنر للتميز يف تدريس الفيزياء.
معبيير االختيبر:

 %01 لتقييم الطلبة والذي ذبريو اجلامعة االسالمية.

 %01 لتقييم رئيس قسم الفيزياء .يف حال كان رئيس القسم قد مت ترشحيو ،فسيتم ازباذا القرار بشأن نسبة الـ
 %01من قبل جلنة اجلائزة.

 %01 لتقييم عميد الكلية.
 %01 لتوصية ادلمول ،د .هنر أو من ديثلها .يف حال غياب ادلمول أو من ديثلها ،ستضاف نسبة ال  %01إىل
تقييم الطلبة.
ج) جبئزة أفضل خريج مه طلبت مبجضتير الفيزيبء

ُسبنح جائزة سنوية واحدة ربت اسم جائزة الربوج رمحان ألفضل خريج بربنامج ماجستري الفيزياء.
معبيير االختيبر:

 %01 دلعدل الطالب الرتاكمي حسب كشف الدرجات.
 %01 لألحباث ادلنشورة من رسالة ادلاجستري.
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د) جبئزة أفضل خريج مه طلبت البكبلوريوس لبرامج الفيزيبء والريبضيبث واألحيبء

ُسبنح ثالث جوائز سنوية من جائزة الربوج رمحان ألفضل خريج دبرحلة البكالوريوس ألقسام الفيزياء والرياضيات واألحياء.
معبيير االختيبر

 %011 دلعدل الطالب الرتاكمي حسب كشف الدرجات.
 %01 إضافية للخربات البحثية.

إجراءات اختيار الفائزين بالجوائز
أوالً :إجراءات اختيار الفائزين بجوائز التميز في األبحاث العلمية في أقسام الفيزياء والرياضيات واألحياء.
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)

يقوم رللس القسم بتشكيل جلنة للجائزة تتكون من ثالثة إىل مخسة أعضاء من ىيئة التدريس .وبإمكان
مجيع أعضاء ىيئة التدريس ،دبن فيهم رئيس القسم الرتشح للجائزة.
يطلب من مجيع أعضاء ىيئة التدريس تسليم منشوراهتم البحثية السابقة وسرية ذاتية دلكتب رئيس القسم.
تُرفع الطلبات لعميد كلية العلوم.
تُرسل ادللفات إىل شئون البحث العلمي والدراسات العليا.
تقوم جلنة اجلائزة بتقومي ملفات ادلرشحني وفق معايري وأحكام الالئحة ادلنصوص عليها.
إعداد تقرير بنتائج التقومي.

ثانياً :إجراءات اختيار الفائز بجائزة التميز في التدريس بقسم الفيزياء .
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

يقوم رللس القسم جبمع تقييمات الطلبة ألعضاء ىيئة التدريس.
تُرفع التقييمات لعميد كلية العلوم.
تُرسل ادللفات إىل شئون البحث العلمي والدراسات العليا.
تقوم جلنة اجلائزة بتقومي ملفات ادلرشحني وفق معايري وأحكام الالئحة ادلنصوص عليها.
إعداد تقرير بنتائج التقومي.

ثالثاً :إجراءات اختيار الفائز بجائزة أفضل خريج ببرنامج ماجستير الفيزياء .
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

يقوم رللس القسم جبمع السجل األكادديي للطلبة ادلرشحني ،باإلضافة إىل تقدمي الطلبة ادلرشحني
للمستندات الثبوتية لألحباث ادلنشورة أو ادلشاركة دبؤسبرات علمية ،والسرية العلمية.
تُرفع الطلبات لعميد كلية العلوم.
تُرسل ادللفات إىل شئون البحث العلمي والدراسات العليا.
تقوم جلنة اجلائزة بتقومي ملفات ادلرشحني وفق معايري وأحكام الالئحة ادلنصوص عليها.
إعداد تقرير بنتائج التقومي.
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رابعاً :إجراءات اختيار الفائز بجائزة أفضل خريج ببرنامج البكالوريوس في أقسام الفيزياء والرياضيات واألحياء .
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

يقوم رللس القسم جبمع السجل األكادديي للطلبة ادلرشحني.
تُرفع الطلبات لعميد كلية العلوم.
تُرسل ادللفات إىل شئون البحث العلمي والدراسات العليا.
تقوم جلنة اجلائزة بتقومي ملفات ادلرشحني وفق معايري وأحكام الالئحة ادلنصوص عليها.
إعداد تقرير بنتائج التقومي.

خامساً :ترفع لجنة الجائزة التقرير إلى رئيس الجامعة إلقراره واعتماده.
سادساَ :تعلن شئون البحث العلمي والدراسات العليا نتائج الفائزين.
سابعاَ :يتم تكريم الفائزين في حفل خاص.

أحكام عامة

.0
.0
.3
.0
.5
.0
.0

االلتزام بادلوعد احملدد لتسليم طلبات الرتشيح ،ولن ينظر يف الطلبات ادلتأخرة.
حيق دلن سبق لو الفوز باجلائزة من أعضاء ىيئة التدريس الرتشح للجائزة مرة أخرى بعد مضي عام دراسي.
سيتم استبعاد ادللفات اليت مل تستوف ادلتطلبات ادلنصوص عليها يف الالئحة.
تقوم جلنة اجلائزة باختيار الفائزين.
تكون عملية ادلفاضلة بني ادلرشحني بناء على ما ربويو ادللفات ادلقدمة ومدى ربقيقها دلعايري وأحكام الالئحة
ادلنصوص عليها.
حيق للجنة اجلائزة حجب أياً من اجلوائز يف حال عدم توفر الكفاءة ادلطلوبة.
حيق للجنة اجلائزة سحب أياً من اجلوائز يف حال اكتشاف خمالفات يف ملف الفائز.

لجنة الجائزة

تتشكل جلنة جائزة سلطانة هنر والربوج رمحان السنوية يف الفيزياء والرياضيات واألحياء من:
.0
.0
.3
.0
.5
.0
.0

رئيس اجلامعة اإلسالمية أو من ينوب عنو
نائب رئيس اجلامعة لشئون البحث العلمي والدراسات العليا
عميد كلية العلوم
رئيس قسم الفيزياء
رئيس قسم الرياضيات
رئيس قسم األحياء
ممول اجلائزة :د .سلطانة هنر
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وتكون مهام اللجنة على النحو التالي:
أ)
ب)
ج)
د)
ىـ)
و)

ربديد معايري اختيار الفائزين يف ظل األىداف والعناصر احملددة للجائزة.
ربديد شروط وإجراءات منح اجلائزة.
اإلشراف على سري عملية ربديد الفائزين باجلائزة وفق الوقت احملدد.
مراجعة األمساء ادلرشحة للجائزة وفق معايري وإجراءات وأحكام اجلائزة.
التوصية بأمساء الفائزين باجلائزة حسب مستوياهتا ادلختلفة ورفعها إىل رئيس اجلامعة إلقرارىا.
دراسة وإبداء الرأي يف كل ما حيال للجنة من ادلواضيع ذات العالقة باجلائزة.

أحكام خاصة بلجنة الجائزة

.0
.0
.3
.0

تتعهد اللجنة ادلكلفة بالنظر يف الرتشيحات اخلاصة للجائزة ،بالتعامل مع مجيع البيانات وادلعلومات اليت يقدمها
ادلرشح بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض ادلفاضلة للرتشح للجائزة .
تلتزم اللجنة ادلكلفة بالنظر يف الرتشيحات بعدم اإلفصاح عن أمساء ادلرشحني أو نتائج فرز ادلرشحني.
تلتزم اللجنة ادلكلفة بالنظر يف الرتشيحات اخلاصة للجائزة باستبعاد ادللفات اليت مل تستوف معايري وأحكام الالئحة
ادلنصوص عليها.
تلتزم اللجنة بعدم تعديل أحكام وشروط اجلائزة إال بعد موافقة ثالثة أعضاء من جلنة اجلائزة وموافقة ادلمول.

أجندة الجائزة:
البيان

التاريخ الدوري

بداية تقدمي طلبات الرتشح للجوائز

بداية ديسمرب

هناية تقدمي طلبات الرتشح للجوائز

هناية ديسمرب

رفع الطلبات من األقسام األكادديية ادلختصة

بداية يناير

فحص الطلبات ادلقدمة من قبل جلنة اجلائزة

منتصف يناير

اإلعالن عن الفائزين

بداية فرباير

تكرمي الفائزين
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