
 

 

-م 2022 لألعىامجبئسة وزارة الرتبيت والتعلين العبيل )ملؤسسبث التعلين العبيل يف البحث العلوي( 
 م2020 –م 2022

 

 :تعريف اجلبئسة -:أولا 
، وحرصاا  علا  بحث العلمي في الجامعات والكليااتحركة الدعم  بأهميةانطالقا من إيماننا بوزارة التربية والتعليم 

تشجيع البحث العلمي األصيل ، وجعل اإلنتاج البحثي فيها إحدى أولوياتها، فقاد قاررت وزارة التربياة والتعلايم العاالي 
حصل ت (، بحيثدوالر 0044) المالية تها، قيمفي مجال اإلنتاج البحثي تعليم عاليإطالق ثالث جوائز ألفضل مؤسسة 

 ثالثةال ةالفائز، والمؤسسة (دوالر0044) عل  ثانيةال ةالفائز، والمؤسسة (دوالر  0444عل  )  األول ةالفائزالمؤسسة 
عطا  الجاائزة للمؤسساات الفاائزة  تقاديرا  لجهودهاا ومسااهمتها فاي تقاديم إضاافات علمياة أو وت  (، دوالر 0444) علا 

 أصيل.تقنيات متميزة في إطار إنتاج بحثي علمي 

 أهداف اجلبئسة: -:ثبنيبا 
 .بحثيال هاإنتاجا عل  إنجازاتها المعرفية ود مؤسسات التعليم العالي وتكريمهتقدير جهو .0

تشجيع مؤسسات التعليم العالي نحو توجيه الهيئات األكاديمياة المتفرةاة فيهاا إلعاداد أبحااث متميازة للدماة المجتماع  .0
 وايجاد حلول لمشكالته المتنوعة.

 روح التنافس بين مؤسسات التعليم العالي في مجال اإلنتاج البحثي العلمي.إذكاء  .3

 تحقيق تنمية ثقافية متميزة من لالل المساهمة في إيجاد بيئة بحثية مستدامة. .0
 .العاليإبراز الطاقات البحثية واإلبداعية لدى الهيئات األكاديمية في مؤسسات التعليم  .0

، وأوعيااة النشاار المتلصصااة واألعمااال اإلبداعيااة فااي مجااالت علميااة محكمااةتشااجيع نشاار األبحاااث والدراسااات  .6
 .األلرى

 .مستدامةوصوال  إل  تنمية مجتمعية الملتلفة تعزيز الدور الريادي للوزارة في دعم وتشجيع أنشطة البحث العلمي  .7

 .لباحثين والمجتمع المحليربط العلم ونتائجه بالواقع العالمي واإلقليمي والمحلي، وتشجيع التواصل بين العلماء ا .8
 الفئت املستهدفت: -:ثبلثبا 

 الجامعات والكليات الفلسطينية المساهمة في اإلنتاج البحثي العلمي. 

 شروط التقدم للجبئسة:  -:رابعبا 

 .ليرةسنوات األ ةفي الثالث أن تكون مؤسسة التعليم العالي المشاركة لها إنتاج بحثي .0
التاارقيم الاادولي أن تكااون مؤسسااة التعلاايم العااالي المشاااركة لهااا مجلااة أو أكثاار فااي مجااال أو عاادة مجاااالت وتمتلاا   .0

 (.ISSNلليونسكو )

 (. م0400و م0400وم 0404) فقط ( سنوات3)آلر سب اإلنتاج البحثي للمؤسسة في تحي   .3

 فقط.اإلنتاج البحثي للمؤسسة للهيئات األكاديمية المتفرةة فيها سب تحي    .0

 .المحليالوطني  واالقتصادي لدمة المجتمع ودعم الصناعة أن يساهم اإلنتاج البحثي للمؤسسة ف .0

 مكن حجب الجائزة إذا كان اإلنتاج البحثي المقدم ال يرق  للمستوى العلمي المطلوب.ي   .6

أو أي للال فااي  يحاق للاوزارة ساحب الجااائزة بعاد منحهاا إذا تباين أن المؤسسااة المتقدماة قاد أللات بشااروط الجاائزة .7
 الطلب المقدم. 

 هعبيري تقيين اجلبئسة: -:خبهسبا 

 وأوعية النشر األلرى. في مجالت علمية محكمة المتفرةينلهيئات األكاديمية ألعضاء ااالقتباسات األبحاث وعدد  .0

 مجالت مؤسسة التعليم العالي.مجلة أو المنشورة في األبحاث عدد  .0

 العالي ومعامل التأثير لها. دورية المجلة أو مجالت مؤسسة التعليم .3

 االجتماعي(. -االقتصادي  -في المجال )الصناعي  وأثرهاإلنتاج البحثي  .0

 التعليم العالي. ةعدد المؤتمرات التي عقدتها مؤسس .0

 .فيها أعضاء من الهيئات األكاديمية المتفرةة قام بهاالتي  الزيارات البحثية اللارجيةعدد  .6

 . فيها والداللية التي فاز بها أعضاء من الهيئات األكاديمية المتفرةةعدد الجوائز اللارجية  .7

 .مؤسسةعدد اإلجازات العلمية في الماجستير والدكتوراه التي منحتها ال .8



 

 

 

 :تسليوهبامللفبث املطلىة  -:سبدسبا 
 . ا  لكترونيإلر آنسلة من طلب الترشح للجائزة ورقيا  و .0
إلكترونيا  ترفق ماع طلاب  ورقيا ، ونسلة المطلوبة في طلب الترشح للجائزةنسخ عن جميع الوثائق واألوراق ثالث  .0

 .التقدم للجائزة 

الموقااع يمكان  الحصااول علاا  نمااوذج طلااب الترشااح للجااائزة  واالطااالك علاا  معااايير تحكاايم الجااائزة  ماان  لااالل   .3
 .العالي والتعليمالرسمي لوزارة التربية 

   mohe.gdue@gmail.com: يرسل طلب الترشح اإللكتروني ومحتوياته عل  البريد اإللكتروني التالي  .0

 اختيبر احملكوني:  -:سببعبا 
( محكمين ممن ال تقل درجتهم العلمياة عان أساتاذ مشاار  ماع األلاذ بعاين االعتباار التناوك فاي 3)يقوم بعملية التحكيم  

 التلصصات والمؤسسات. 

 :جبئسةهىاعيد التقدم لل -:ثبهنبا 
 م.   0403/  40/  40يتم استقبال طلبات الترشيح ابتداء  من يوم األربعاء   .0

 م.   0403/  43/  00ينتهي استقبال طلبات الترشيح يوم األربعاء    .0

اإلدارة  -ت سلم الطلبات الورقية والنسخ و الوثائق واألوراق إل  العنوان التالي: وزارة التربية والتعليم العالي بغازة .3

 الطابق األول -عليم الجامعيالعامة للت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


