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 للبحث العلمي الفلسطيني جائزة البنك اإلسالمي

 

يني ، ورغبة بتحفيز البحث سالمي الفلسطإلسطين والبنك اجامعة بوليتكنك فل توطيداّ لعالقات التعاون بين

 .وتكريما للباحثين النشطين في البحث العلميالعلمي، 

 فقد تقرر  تخصيص جائزة مالية تحت إسم

 :ضمن الشروط والضوابط التالية "للبحث العلمي الفلسطيني جائزة البنك اإلسالمي" 

 

 :الجائزةالهدف من  .1

 مماللعلمي الى مستويات تليق بالمجتمع الفلسطيني أمام باقي ابمستوى البحث ا اإلرتقاء 

 لباحثين النشطاء في مجاالتهم العلمية   ا تكريم 

  بين الباحثين للرقي بإعمالهم البحثية المنافسة العلميةخلق روح 

  التي ُتعيق  همشاكله و قضايا األبحاث التي تعالجالتقدم في مستوى خدمة المجتمع المحلي من خالل
 دمهتق

  بين الجامعة والبنك اإلسالمي الفلسطينيما توطيد العالقة 

 إجراء أبحاث  لرفع مستوى التعاون بين الباحثين من الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي من خال
 . تطبيقية ذات مردود مباشر على تنمية وتقدم المجتمع

 : المستهدفة الفئات .2

  (الدكتوراة، والماجستير والبكالوريوس )أعضاء الهيئة التدريسية بمستوياتها الثالثة 

 طلبة الماجستير. 

 :الفترة الزمنية لإلعمال البحثية  .3

 منعمال واإلنجازات البحثية للباحث للفترة ألتغطي الجائزة جميع ا
وحتى        1/1/3113كون فترتها من ثناء جائزة غزارة االنتاج التي ستتباس 1/1/3112وحتى  1/1/3112     

1/1/3112. 
 رعاية البنك االسالمي الفلسطيني للجائزة  .4

في كل إعالن  مقدمة من البنك اإلسالمي الفلسطيني أن الجوائزجامعة بوليتكنك فلسطين بذكر  تلتزم 
 .يتعلق بهذه الجائزة أو تعميم /وفي اي نشرة أو /وخر  اال االعالم أو من خالل وسائل /و داخل الجامعة

 

 :آلية التقدم لهذه المنحة .5

 
 



 بناًء على اعالن رسمي من قبل العمادة الجائزة بتعبئة نموذج خاص بهذه الباحث  قومي. 

   بالتالي الطلب  عمُيد 

بحيث يشمل مكان النشر، ( 2)المذكورة في البند قائمة األبحاث التي نشرها خالل الفترة  -
 Web based Indexingوالصفة العالمية للجهة الناشرة من حيث 

 علمية الدولية التي شارك بها ونشر ورقة علمية محكمةقائمة المؤتمرات ال -

قائمة المؤتمرات وورش العمل المحلية التي شارك لها ونشر ورقة علمية ، او مقالة علمية، او  -
 .ألقى محاضرة علمية في مجال بحثي

الكتب العلمية أو الفصول العلمية التي قام الباحث بتأليفها ونشرها، مع بيان مكان وسنة  -
 .  النشر

قائمة المشاريع البحثية التي أشرف عليها او شارك في إنجازها محليا وخارجيا مع بيان نتائج  -
 ومخرجات هذه المشاريع

قائمة اإلعمال واإلستشارات ذات الطابع البحثي التي قدمت للجامعة او للمجتمع مع تقديم  -
 .وثائق ُتثبت ذلك

ارجيا مع بيان قيمة كل مشروع وسنة بدء قائمة بالمشاريع البحثية التي حصل على تمويلها خ -
نتهاء هذه المشاريع  .وا 

  للباحث ومن ثم من مجلس الكلية ( المركز البحثي) ُيدعم الطالب برسالة توصية من مجلس الدائرة
 .حقيته للمنافسة على هذه الجائزةأيبين تميز هذا الباحث و 

 ولى بدورها عملية التقييم النهائي من خالل ُترفع التوصيات لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي لت
 .والجهة المانحة للجائزة(  مجلس البحث العلمي) بين الجامعة مشتركة لجنة 

 

 :ختيارالاآليات  .6

 لدراسة توصيات الكليات  ( لجنة تحكيم)   والجهة المانحة ُتشكل لجنة من مجلس البحث العلمي
هذا ويمكن  . دقيقق وفقٍا لنظام نقاط وتحكيم ومعاينتها من حيث المعايير والتميز واإلستحقا

    .اإلستعانة بخبراء تحكيم من خارج مجلس البحث العلمي

 من أجلمن خالل عميد الدراسات العليا والبحث العلمي  النائب اإلكاديمي ها الى ترفع اللجنة توصيات 
 .واالعتماد لمناقشةعرضها على مجلس العمداء ل

  يرفع مجلس العمداء توصياته الى رئيس الجامعة وممثل الجهة المانحة بهدف مصادقة الطرفين على
 توصيات مجلس العمداء

 توزع الجوائز في حفل رسمي  

 
 
 



 :المقترحة الجوائز .7

سنويا  أربع جوائز فقط بمبلغ إجمالي مقداره عشرة آالف دوالر المذكرة يقدم البنك بموجب هذه  
 ي وعلى النحو التال

 دوالر 3333وقيمتها   النشر العلميالتميز النوعي في جائزة  ( أ

مرموقة المصنفة دوليا والمتخصصة العلمية ال أفضل المجالتينشر في الذي علمي البحث وتمنح لصاحب ال

راجع المعايير ) عالميا أو في مؤتمر دولي متخصص مرموق، أو تمنح لصاحب أفضل براءة اختراع 

  (.والتعليمات

 

 

 دوالر أمريكي 2533غزارة االنتاج البحثي وقيمتها ة جائز ( ب

أوراق في مجالت أو مؤتمرات ، او كتب، أو ) وتمنح هذه الجائزة لصاحب أكثر عدد انتاجات علمية 

  1/1/3112وحتى   3113/ 1/1في الفترة من  أو مشاريع بحثية ممولة داخليا او خارجيا( براءات اختراع

 

 دوالر 2533متها  جائزة أفضل بحث تطبيقي وقي ( ت

له مردود مباشر بتنفيذ أفضل بحث تطبيقي   قاموا / الذي قامهذه لعضو أو أعضاء الهيئة التدريسية وتمنح 

 :  على خدمة وتطور المجتمع على النحو التالي

 معالجة مشكلة تُعيق تطور المجتمع  -

 تقلل من اإلنفاق وتحسن من إستغالل الموارد المتاحة    -

 معيشة المواطن الفلسطيني تُحسن من ظروف  -

 
 دوالر 2333زة أنشط مجموعة بحثية   وقيمتها جائ ( ث

 تشمل على   التي نجازات العلمية البحثية ال واإلعماألبحثية استنادا إلى وتمنح ألنشط مجموعة 

 

 قائمة األبحاث المنشورة في مجالت دولية  -

 قائمة األبحاث المنشورة في مؤتمرات دولية  -

 التي حصلوا عليها الجوائز البحثية -

 براءات إختراع للباحثين -

 المؤتمرات العلمية والورش والمحاضرات التي قاموا بها  -

 .فترة المسابقهحثية التي حصلوا على تمويل لها خالل المشاريع الب -

 
 حكام عامة أ

ه  فإنه يتم األنشطة المذكورة أعال ريس مشارك في إعداد البحث او إحدىفي حال وجود أكثر من عضو هيئة تد .1

 :  ت المالية على النحو التاليآتوزيع المكاف

 نسبة التوزيع عدد الباحثين

 الباحث المشترك
 للباحث األول% 01

 للباحث الثاني% 01

 الباحث المشترك مع إثنين

 للباحث األول% 21

 للباحث الثاني% 21

 للباحث الثالث% 31

 الباحث المشترك مع ثالثة باحثين

 ولللباحث األ% 01

 للباحث الثاني% 21

 للباحث الثالث% 31

 للباحث الرابع% 11

 الباحث المشترك مع أكثر من ثالثة باحثين

 للباحث األول% 22

 للباحث الثاني% 32

 للباحث الثالث% 31

 .توزع على الباحثين األخرين بالتساوي% 31



    

       ليا أو مشروع تخرج، يُعامل الطلبة كباحثين من في حال كان المنتج العلمي مستالً من رسالة طالب دراسات ع .2    

 .  الجامعة وتوزع المكافأة على الباحثين المشاركين كما هو مبين في الجدول الخاص بالجدول أعاله

     

    

 :آلية التقدم للحوافز . 3

 تقديم المنتج العلمي للباحث .1

 إرفاق السيرة الذاتية  .3

 . د على موقع عمادة الدراسات العليا والبحث العلميتعبئة النموذج الخاص بذلك الموجو .2

 .إرفاق أية وثائق إضافية تُعزز من أصالة وعالمية وأهمية البحث المنشور

ت من الدائرة المالية بناًء على توصية مجلس البحث العلمي ومصادقة مجلس عمداء الجامعة تصرف المكافا .4

 .وإدارتي الجامعة والبنك إإلسالمي

 

 .ي الحاالت التي لم يرد فيها نصمجلس العمداء ويرفع توصيته لرئيس الجامعة فيبت   .5

 (كل عام) 11/3110/(12)  موعد لتقديم البحوث  أخر.6

 .(كل عام)  31/13/3110تعلن النتائج بتاريخ .7

 وهللا ولي التوفيق

 

 جامعة بوليتكنك فلسطين                          البنك االسالمي الفلسطيني                                                
 

 ................... -:توقيع المفوض ...................                                      -:توقيع المفوض 

 

 


