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   مقدمة:

تسعى المؤسسات األكاديمية والبحثية إلى تشجيع المنتمين إليها من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين على  
مستوى العالم. تهدف  المشاركة في تداول وتبادل المعرفة مع المؤسسات األخرى وخصوصا المرموقة منها على  

هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف نوعية مرتبطة بتعزيز مكانة الجامعة محليا وإقليميًا تمهيدًا ألخذ دور ريادي في  
مجال البحث العلمي ومن ثم لعب دور حضاري مميز وفعال على صعيد نقل وتداول المعرفة. ومن أهم الطرق  

تشجيع النشر الدولي في مجالت عالمية حسب تصنيفات  التشجيعية هي تخصيص بعض المكافآت المالية ل
 (. Web of Science( و )Scopusمعتمدة لقواعد بيانات ) 

ضمن هذا التصور تسعى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا إلى انتهاج مجموعة من السياسات التشجيعية  
المرموقة ومن ثم تعزيز جودة األبحاث والتي  وسن مجموعة من اللوائح المساندة لتعزيز النشر في المجالت  

 ستنعكس باإليجاب على الحراك البحثي داخل الجامعة وتعزز مكانتها العالمية. 

 وجائزة الجامعة اإلسالمية للبحث العلمي  أهداف المكافآت

حث العلمي وجوائز البتسعى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا من خالل نظام المكافآت للمنشورات الدولية  
 إلى تحقيق األهداف التالية:  

الجامعة .1 في  المتميز  العلمي  البحث  الهيئة    تشجيع  ألعضاء  البحثي  اإلنتاج  وجودة  نوعية  وتطوير 
 . التدريسية

 تعزيز ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.   .2

 تشجيع النشر في المجالت والدوريات التي لها سمعة عالمية مرموقة. .3
 . ين العلمي المتميز   والنشر ، نحو أهمية البحثفي الجامعةلدى الباحثين رفع مستوى الوعي  .4
ودورها    ةوتعزيز مكانة الجامع  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تحقيق االنتشار المعرفي العالمي  .5

 . الحضاري 

ومعالجة إيجاد بيئة بحثية وعلمية جاذبة للكفاءات الوطنية ومن ثم المساهمة في النهوض بالمجتمع   .6
 مشكالته. 

  



 بغزةالجامعة اإلسالمية       

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
 Islamic University of Gaza 

Deanship of Research & Graduate Studies 

 

3 
 

 أوالً: مكافآت النشر الدولي: 
 

 : المكافآتفئات 

 يتضمن النشر الدولي ثالث فئات رئيسية كالتالي: 
 ثالث أوجه: وتتضمن  الفئة األولى •
  أو ،   (IF ≥ 7)  سبعةلها عن    ألثر النشر في المجالت العلمية التي يساوي أو يزيد معامل ا  مكافأة  .1

 دوالر أمريكي.   300وقيمتها  (Q1 in Scopus or Web of science)مصنفة 
 سبعة عن  يقل   و ثالثة   عن فيها  األثر معامل  يزيد أو    يساوي   التيالنشر في المجالت العلمية  مكافأة  .2

  (3 ≤ IF < 7    ،)مصنفة    أو(Q2 in Scopus or Web of science)    دوالر    200وقيمتها
 أمريكي.  

العلمية التي    مكافأة  .3 مصنفة    أو (،  IF < 3 ثالثة )  عن  فيها  األثرمعامل    يقلالنشر في المجالت 
(Q3 or Q4 in Scopus or Web of science)  دوالر أمريكي.   100وقيمتها 

في إحدى الدول المشهود لها بالتقدم    براءة االختراع والمسجلة حسب األصول  مكافأة الفئة الثانية:   •
 دوالر أمريكي.  1500العلمي واإلسهامات المعرفية المميزة؛ وقيمتها 

 Scopus or Webمكافأة النشر للكتب المحكمة حسب األصول والمصنفة ضمن )  الفئة الثالثة: •

of science)  محكم حسب األصول   دوالر للكتاب، أو نشر فصل دراسي ضمن كتاب  500وقيمتها
 وينطبق عليه ما ورد في الفئة األولى.  

 

 :المكافئات شروط وضوابط   

 مراعاة التالي:  للمكافئات يشترط في المتقدمين  
للجامعة اإلسالمية بشكل أن يكون قد أشير فيه إلى انتماء الباحث    اإلنتاج العلمي المقدميشترط في   .1

 الصياغة المعتمدة للتعريف بالجامعة وهي:(، حسب main affiliationأساسي )
Islamic University of Gaza, P.O. Box 108, Gaza, Palestine 

العلمي  أن يكون   .2 الجامعة  المستحق للمكافأة أثناء فترة عمله اإلنتاج  أدائه  اإلسالمية   في  أثناء  ، أو 
 لمهمات علمية رسمية خارجها. 

مراجعة  بورقة    ، كما يمكن التقدم(Article typeاق العلمية ) المقبولة لنيل المكافآت هي األور   األبحاث  .3
(review)    واحدة فقط، على أن تكون مصنفة ضمنQ1 or Q2    حسب(Scopus or Web of 



 بغزةالجامعة اإلسالمية       

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
 Islamic University of Gaza 

Deanship of Research & Graduate Studies 

 

4 
 

science)    ،  إلى قبيل رسالة  بأبحاث من  التقدم  يقبل  التحرير  ،المحرروال   letter or)  أو كلمة 

correspondence) ،   المقبولة في مؤتمرات علميةاألبحاث أو   ،أو. 

 المكافآت تقدم فقط ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  .4

بشرط أال يتجاوز الحد    بأكثر من بحث في السنة الواحدة  والثالثةاألولى    الفئة من  للمكافأة  التقدم  يجوز   .5
دوالر سواء على أبحاث منفردة أو مشتركة مع   1500  لعضو هيئة التدريس مبلغ  للمكافآتاألقصى  

 . باحثين آخرين من الجامعة

لمن تتوافر لديه مسوغات استحقاق أكثر من مكافأة على اإلنجاز الواحد  يمكن التقدم ألكثر من فئة   .6
 . (األبحاث والكتب المحكمةنشر و )كما في حال الجمع بين مكافآت براءة االختراع 

في حال وجود أكثر من مؤلف من  و   مكافأة، لمي مرة واحدة للحصول على اليشترط التقدم باإلنتاج الع .7
 بينهم بالتساوي.   مكافأة هيئة التدريس تقسم ال

ال تقبل للمكافأة األبحاث المنشورة والتي تكون بمشاركة عضو هيئة التدريس مع طلبة الدراسات العليا،   .8
 في حال كان نشر البحث متطلب إلزامي للطالب للحصول على الدرجة.  

أبحاث ومنشورات   .9 المتقدم    عضوتحميل جميع  التدريس  الجامعة.  أة للمكافهيئة  من    على مستودع 
   - خالل الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp5yruJ7OqrZfgLfYriUQ14uupVNcXJM

6tDiTZChArIgosDg/viewform?pli=1 

 

ديسمبر من كل عام. حيث    31ديسمبر وحتى   1يتم فتح باب التقديم للمكافآت في الفترة الواقعة من  .10
 يناير وحتى نهاية العام الجاري.   1أو المقبولة للنشر من المنشورة    البحثيةاألعمال قبل ت  

من المتقدمين لمكافآت    2021سيتم اختيار الفائزين بجائزة الجامعة اإلسالمية للبحث العلمي للعام   .11
 النشر الدولي، حسب المعايير الموضحة في نهاية هذه الالئحة.

 

 :للمكافئاتإجراءات التقدم 

 دم بإتباع اإلجراءات التالية: يقوم المتق
 اإللكتروني.  تعبئة الطلب  .1

األبحاث المرفوعة للباحث على موقع مستودع الجامعة والتي تتضمن كافة األعمال البحثية    قائمة .2
 للمتقدم سواء كانت مندرجة ضمن نظام المكافآت أو غير مندرجة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp5yruJ7OqrZfgLfYriUQ14uupVNcXJM6tDiTZChArIgosDg/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp5yruJ7OqrZfgLfYriUQ14uupVNcXJM6tDiTZChArIgosDg/viewform?pli=1
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أو ما يثبت الحصول    والثالثة؛ في حالة الفئة األولى غير المنشور إلنتاج العلميل  المستندات الثبوتية .3
 . حالة الفئة الثانية  على براءة االختراع في

 أهم نشاطاته البحثية في السنوات األخيرة.   تتضمننسخة عن السيرة الذاتية للباحث  .4

 بجودة عالية.  صورة شخصية حديثة .5

 : ئزة الجامعة اإلسالمية للبحث العلميثانيًا: جا
جائزة سنوية تطلقها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا تستهدف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية  

 في العام األخير لكل محور من محاور الجائزة.    باحثبغزة، وت منح الجائزة ألفضل  

 محاور الجائزة:
 التالية:  األربعةتوزع هذه الجائزة بشكٍل سنوي وتتضمن المحاور 

 اإلسالمية.  للدراساتالجامعة اإلسالمية للبحث العلمي    جائزة  (1
 اإلنسانية.  للدراساتجائزة الجامعة اإلسالمية للبحث العلمي    (2
 .والصحةجائزة الجامعة اإلسالمية للبحث العلمي للعلوم   (3
 .للهندسة والتكنولوجياجائزة الجامعة اإلسالمية للبحث العلمي   (4

 مكونات الجائزة:
 الجائزة مما يلي:تتألف  
 تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز.تقدير  شهادة   (1
 درع يحمل اسم الجامعة وشعارها. (2
 

 إجراءات التقدم للجائزة:
،  مكافآت النشحححر الدولي   التي تنطبق عليها شحححروطاألعمال البحثية   أن ي رشحححح الباحث بحثًا واحدًا من (1

 وذلك لغرض المنافسة على الجائزة.

اشحتراك أكثر من باحث في البحث المقدم، يجب على الباحث مقدم الطلب أن يحصحل على  في حال   (2
 موافقة الباحثين المشاركين بتقديم البحث للجائزة حسب النموذج المخصص.

 .دورات  ثالثإال بعد مرور للجائزة  ال يجوز للفائزين بهذه الجائزة إعادة التقدم مرة أخرى   (3

 :زةمعايير اختيار الفائزين بالجائ
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( للبححاحححث ، حسحححححححححححححححب البيححانححات الواردة في قواعححد البيححانححات العححالميححة  Citation عححدد االقتبححاسحححححححححححححححات ) -1
(Scopus , Web of science). 

 خالل العام الجاري المنشورة في قواعد بيانات عالمية.للباحث  عدد األبحاث   -2

 على المستودع الرقمي للجامعة.  الباحثنسبة األعمال البحثية الم دخلة في حساب   -3

 قدم للجائزة.الخاص بالمجلة التي ن شر فيها البحث الم  معامل التأثير   -4

5- Quartile    قدم للجائزة.الخاص بالمجلة التي ن شر فيها البحث الم 

6- H Index    ئزة.قدم للجاالخاص بالمجلة التي ن شر فيها البحث الم 

 .للباحثأن يكون البحث المرشح للجائزة ضمن التخصص العام   -7
 

 اإلعالن عن الجائزة أو حجبها:
 .في شهر فبراير من كل عام   الفائزينعمادة البحث العلمي عن تعلن   (1
 شهادة تقدير مع درع. فائزمنح كل ي  في المحور الواحد أكثر من فائز،  إذا استحق الجائزة   (2
 الحق في:لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا   (3

، وال يحق له التقدم مرة  سحب الجائزة حال تبين مخالفة الفائز بها ألخالقيات البحث العلمي ( أ
 أخرى.

حجب الجائزة إذا لم ترتق األبحاث المقدمة إلى المسحححححححححححتوى العلمي المنشحححححححححححود، أو لم يتقدم    ( ب
 المحاور المعتمدة من اللجنة العليا للجائزة.العدد الكافي من األبحاث في كل محور من 

 

 


