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جائزة جامعة القدس للبحث العلمي
تعلن عمادة البحث العلمي سنويا عن جوائز لتكريم البحث العلمي ومسيرته في جامعة القدس في شهر اكتوبر من كل عام عن
النتاج البحثي المنشور في العام االكاديمي السابق وتستخدم معايير تقييم الباحث المقترحة من ضمن لجنة متخصصة اتمت
عملها في عام  2016و موضحة في مرفق  5في تقييم النتاج البحثي.
تعليمات الجائزة:
 .1تُسلم الجوائز في إحتفال خاص تحت رعاية األستاذ الدكتور رئيس الجامعه في بداية الفصل الدراسي الثاني.
 .2سوف تشمل هذه الجوائز تكريم المجهود العلمي الموثق في تقرير عمادة البحث العلمي للعام االكاديمي السابق
للباحثين االفراد وتقديم طلبات ترشح من قبل المجموعات البحثية و مشرفي رسائل الماجستير.
 .3سوف تشكل عم ادة البحث العلمي لجنة مختصة مكلفة من رئيس الجامعة لتقييم النتاج البحثي المقدم من باحثي
جامعة القدس في تقرير عمادة البحث العلمي السنوي وعن طريق طلبات المجموعات البحثية ومشرفي رسائل
الماجستير.
 .4سوف تستخدم معايير "تقييم الباحث" المقترحة من ضمن لجنة متخصصة اتمت عملها في عام  2016و موضحة
في مرفق  5في تقييم النتاج البحثي للباحثين االفراد.
 .5يتم تقييم النتاج البحثي للباحثين من قبل اللجنة المكلفة بادارة الجوائز بحيث يقتصر دور عمادة البحث العلمي على
توفير الدعم الفني لها وتنفيذ قراراتها دون التدخل بعملها أو التأثير عليها.
 .6أُختير هذا التكريم من أجل تحقيق رسالة جامعة القدس في خدمة البحث العلمي والمجتمع المحلي.
 .7قد تستثني اللجنه بعض المنشورات أو األبحاث التي تتعارض مع السياسه العامه المتبعه في جامعة القدس مثل
المنشورات المشتركه مع جهات مرفوضه من الجامعه والمجتمع المحلي.
 .8ترفع اللجنه توصياتها الى عميد البحث العلمي و مساعد الرئيس للبحث والتطوير واإلبداع ومن ثم ترفع الى رئيس
الجامعة للمصادقة بعد االطالع عليه أوال من وتعلن النتائج رسميا في الحفل السنوي بعد تبليغ الفائزين بالنتائج.
أوال :جائزة أفضل بحث منشور خالل العام األكاديمي السابق
 .1تمنح هذه الجائزه للبحث المنشورفي مجلة علمية محكمة ومصنفة في قاعدة بيانية مرموقة مثل ISI or Scopus
ذات معامل  impact factorمرتفع اخذين بعين االعتبار معامل التاثير للمجالت العلمية في كل تخصص
 .2تمنح جائزة للتخصصات العلمية واخرى للعلوم االدبية واالجتماعية واالقتصادية
 .3سوف ياخذ اهمية البحث المنشور للمجتمع المحلي ولجامعة القدس في عين االعتبار عند التقييم
 .4إذا كانت المقاله المنشوره مشتركه بين عدد من الباحثين ،تقسم الجائزه على الباحثين المشتركين من جامعة القدس
فقط
 .5يعتبر التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي هو المرجعية الختيار المنشورات االفضل.
 .6ستأخذ اللجنه المشرفه على اإلختيار ترتيب الباحثين وموقعهم في البحث المنشور بعين اإلعتبار ،وستعلل التوصية
وسبب اإلختيار أو اإلستبعاد للمجتمع البحثي اذا تمت المسائلة.
ثانيا :جائزة أنشط مجموعه بحثيه:
تمنح هذه الجائزه ألنشط مجموعة بحثيه أظهرت نشاط بحثي مميز خالل العام األكاديمي السابق
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 .1على المجموعه العلميه المعنيه بهذه الجائزه تعبئة النموذج المخصص لهذه الجائزه (نموذج  )1وإعادته لعمادة
البحث العلمي في االوقات المعلن عنها في حينه.
 .2ستأخذ اللجنه المشرفه على اإلختيار المعايير المعتمده لتقييم أداء البحث العلمي والتي أعتمدت من خالل لجنه
مختصه وتم تعميمها على المجتمع البحثي في تاريخ  ،2016/9/24وستعلل التوصية وسبب اإلختيار أو اإلستبعاد
للمجتمع البحثي
ثالثا :جائزة أفضل رسالة ماجستير في كل كلية من كليات الجامعه المختلفه:
 .1تمنح هذه الجائزه ألفضل رسالة ماجستير نوقشت خالل العام األكاديمي في كل كلية من كليات الجامعة المختلفه أو
في أحد معاهدها و نتج عنها منشور بحثي في مجلة محكمة او مداخلة بحثية في مؤتمر مرموق.
 .2على المشرفيين المعنيين بهذه الجائزه تعبئة النموذج المخصص لهذه الجائزه (نموذج  )2وإعادته لعمادة البحث
العلمي.
 .3ستأخذ اللجنه المشرفه على اإلختيار المعايير المعتمده لتقييم أداء البحث العلمي والتي أعتمدت من خالل لجنه
مختصه وتم تعميمها على المجتمع البحثي في تاريخ  ،2016/9/24وستعلل التوصية وسبب اإلختيار أو اإلستبعاد
للمجتمع البحثي.
رابعا :جائزة أنشط باحث في كل كلية من كليات الجامعه المختلفه:
 .1تمنح هذه الجائزه ألنشط باحث في كل كلية من كليات الجامعه المختلفه.
 .2تمنح الجائزة للباحث صاحب اكبر عدد من المنشورات البحثية في مجالت مصنفة ومداخالت بحثية منشورة في
مؤتمرات مرموقة
 .3يمكن أن تستثنى الكلية التي حصل أحد أعضائها على الجائزه األولى من هذه الجائزه.
 .4سوف يعتمد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي المرجعية لتقييم النتاج البحثي لباحثين جامعة القدس في مختلف
الكليات.
 .5ستأخذ اللجنه المشرفه على اإلختيار المعايير المعتمده لتقييم أداء البحث العلمي والتي أعتمدت من خالل لجنه
مختصه وتم تعميمها على المجتمع البحثي ،وستعلل التوصية وسبب اإلختيار أو اإلستبعاد للمجتمع البحثي.

مع تمنياتنا للجميع بعام أكاديمي مثمر بمزيد من البحث والتطوير واإلبداع
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