
 

 

 م 0202لعبم   لطلبت البكبلىريىش جبئسة وزارة الرتبيت والتعلين العبيل للتويس البحثي

 تعريف اجلبئسة: -:أولا 
، مؤسسةا  التعلةٌم العةالً فةً دعم حركةة البحةا العلمةًأهمٌة ببوزارة التربٌة والتعلٌم العالً انطالًقا من إٌماننا 

الطلبة مهارا  البحا العلمً واتباع مساعدة على التمٌز واإلبداع، و اكتساب طالبٌة وحرًصا على إٌجاد بٌئة علمٌة 
مناهجه واتقان إجراءاته، فقد قرر  وزارة التربٌةة والتعلةٌم العةالً للعةام ال ةانً علةى التةوالً، إطةالو جةائزة وزارة 

 الدراسةً عةاملقةٌن بدرجةة البكةالورٌو  لالملتح مؤسسةا  التعلةٌم العةالًالتربٌة والتعلٌم العالً للتمٌةز البح ةً لطلبةة 
الجائزة إلى  قُسم (، دوالر 0022الكلٌة ) وائزغ قٌمة الجألفضل بحا )مشروع تخّرج(، وتبل ،(م0202م / 0200)

، العلةوم المالٌةة واإلدارٌةة، الهندسةة والعلةوم والعلةوم الشةرعٌة خمسة مجةاال  رئٌسةة هةًآل ابداب والعلةوم التربوٌةة
(، دوالر 922وم البٌئٌة، التكنولوجٌا ونظم المعلوما ، العلوم الطبٌة والصحٌة، قٌمة جائزة كل مجال )الطبٌعٌة والعل
 قسم الجائزة على الفائزٌن فً تخصصا  كل مجال.بحٌا تُ 

 رؤيت اجلبئسة: -:-ثبنيبا 

 .التعلٌم العالًمؤسسا  فً  البكالورٌو جائزة ذا  قٌمة معنوٌة ومادٌة للنهوض بحركة البحا العلمً بٌن طلبة   

 رسبلت اجلبئسة:  -:ثبلثبا 
 السعً إلٌجاد بٌئة علمٌة طالبٌة مساعدة على التمٌز واإلبداع.  

 أهداف اجلبئسة: -رابعبا 
المنتظمٌن فً الدراسةة علةى مواصةلة طنشةطتهم ومبةادراتهم  مؤسسا  التعلٌم العالًتشجٌع البحا العلمً لدى طلبة .1

 البح ٌة.
 .مؤسسا  التعلٌم العالًتعزٌز دور الوزارة فً تفعٌل طنشطة البحا العلمً فً .0
 نشر  قافة البحا العلمً لدى الطلبة، وخلو روح التناف  الجاد بٌنهم..2

 االرتقاء بمستوى مخرجا  طبحاا التخرج كماً ونوعاً..0

 دوريت اجلبئسة :  -:خبهسبا 

 مه وزارة التربٌة والتعلٌم العالً.ُتمنح الجائزة مرًة كل عام، فً حفٍل رسمً تقٌ 

  : الفئت املستهدفت -:سبدسبا 
 درجة البكالورٌو .بن ٌالملتحق مؤسسا  التعلٌم العالًطلبة 

 جمبلث وختصصبث اجلبئسة: -:سببعبا 
 .والشرعٌة المجال األولآل ابداب والعلوم التربوٌة
 .المجال ال انًآل العلوم المالٌة واإلدارٌة

 .البٌئٌةالزراعٌة و العلوم ة والعلوم الطبٌعٌة والعلوم ٌالهندسالعلوم المجال ال الاآل 
 .المجال الرابعآل العلوم الطبٌة والصحٌة

 .المجال الخام آل التكنولوجٌا ونظم المعلوما 

 شروط التقدم للجبئسة: -:ثبهنبا 
خةةةةالل العةةةةام الدراسةةةةً  لدرجةةةةة البكةةةةالورٌو  لطالبةةةةة( نفسةةةةهل / طن ٌكةةةةون البحةةةةا مشةةةةروع تخةةةةّرج )للطالةةةةب .1

 م.0200/0202الحالً
 خالل مدة التقدم للجائزة. مؤسسا  التعلٌم العالًطالبة( منتظماً فً الدراسة ومقٌداً فً  / طن ٌكون المتقدم )طالباً  .0
 طن ال ٌكون البحا منشوراً فً طي مجلة علمٌة طو مستالً من كتاب طو من رسالة ماجستٌر طو دكتوراه. .2

 وفةةو بأحةةد مجةةاال  المسةةابقة وطصةةٌالً و مرتبطةةاً طو مشةةارٌع التخةةرج التطبٌقٌةةة  طن ٌكةةون موضةةوع البحةةا العلمةةً  .0
 . المتعارف علٌها العلمً البحامنهجٌة 

ٌحو لكل طالب طو مجموعة من الطلبة الّتقدم بطلب واحد فقةط للمشةاركة فةً مجةاال  المسةابقة، ولتخصة  واحةد  .0
 ألي تخص  عن  ال ة طلبة.والمشاركٌن فً بحا واحد طلبة المتقدمٌن فقط، بحٌا طال ٌزٌد عدد ال

 ٌجب طال ٌكون البحا قد فاز بجوائز طخرى، وٌشرف علٌه طحد طعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً القسم المخت . .6

ٌمكةن حجةب الجةائزة إذا كانة  األبحةاا المقدمةة ال ترقةى للمسةتوى العلمةً المطلةوب طو لةم تجتةاز النسةبة المحةددة  .7
 لالجتٌاز من قبل لجة التحكٌم.



 

 

 ٌحو للوزارة سحب الجائزة بعد منحها إذا تبٌن طن المتقدم قد طخل بشروط الجائزة. .8

 للطالب االعتراض علٌها. حوالتحكٌم نهائٌة وال ٌ انقرارا  لج .9

 ال ٌنظر فً البحا المقّدم بعد التوارٌخ المحددة. .12
 %.02طن ال تزٌد نسبة االقتبا  عن  .11

 إجراءاث املسببقت:  -:تبسعبا 

بةةاإلعالن الةةداخلً عةةن المسةةابقة وشةةروطها وجائزتهةةا وموعةةدها، و حسةةب اإلعةةالن  مؤسسةةا  التعلةةٌم العةةالًتقةوم .1
 لٌها من الوزارةإالمرسل 

 بفرز األبحاا لطلبتها وفو ابلٌة التً ترتأٌها، مراعٌة الشروط المذكورة سابقاً. مؤسسة التعلٌم العالًتقوم  .0

 إلى الوزارة اسم المندوب لدٌها ووسائل االتصةال بةه، لٌتسةنى التنسةٌو بةٌن الةوزارة و تعلٌم العالًمؤسسة الرسل تُ .2
 بخصو  الجائزة. مؤسسة التعلٌم العالً

علةى طن إلى الوزارة نسختٌن عةن األبحةاا الخاصةة بالطلبةة المرشةحٌن بعةد تحكٌمهةا  مؤسسة التعلٌم العالًرسل تُ .0
، ولةن ٌةتم النظةر فةً طٌةة طبحةاا من المجاال  الخمسةةمتنوعة فً كل مجال  ا فً تخصص( طبحاا 2) فقطتكون 
 ومخالفة لشروط المسابقة. مجال فً كل ( طبحاا 2)د عن ٌتز

اسم طو طسماء الطلبة وزٌل مؤسسة التعلٌم العالً عن طي بحا مرشح للمشاركة فً الجائزة اسم وشعار المؤسسة، تُ .0
 .صفحا  الشكر والتقدٌروالمشاركٌن، 

الطالب المشةارك صورة عن هوٌة  ،هابلمع كل بحا مشارك فً الجائزة ومرشح من ق   مؤسسة التعلٌم العالًفو رتُ .6
النمةوذج  عبةأ، وٌُ ، مةع إعةالن الجةائزة مرسةل مةن الةوزارة)ورقٌةاً( وال كاالشترانموذج و، شهادة القٌدوصورة عن 

 https://2u.pw/aJO8wh على الرابط ابتًآل  اً(إلكترونٌ)

المرسلة للوزارة، وتشكٌل لجان التحكٌم لتحدٌد طسماء الطلبة  الألبحاٌل لجنة للقٌام بعملٌة الفرز بتشك الوزارةتقوم .7
 الفائزٌن.

 قٌم الوزارة احتفال رسمً إلعالن طسماء الطلبة الفائزٌن وتكرٌمهم.تُ  .8

 حجن البحث:  -:عبشراا 

( لألبحاا Simplified Arabic - 10 بخط )صفحة ومكتوبة  22ٌشترط طن ال ٌتجاوز عدد صفحا  البحا عن  
 (Times New Roman-12).العربٌة، وباللغة االنجلٌزٌة بخط  باللغة

 هىاعيد التقدم للجبئسة: -:احلبدي عشر
 .م2223م / 2222 للعام الدراسي الحالي ثانيالفصل الٌة بداعن المسابقة  مؤسسة التعلٌم العالًعلن تُ  .1

 الفصل ال انً للعام الدراسً الحالً. بعد انتهاءقٌٌم األبحاا بت مؤسسة التعلٌم العالًُتقوم اللجان الخاصة فً  .0

فةً موعةد طقصةاه والنمةوذج الةورقً وطبحةا هم  مرشةحٌنالالطلبةة طسماء  إلى الوزارة  مؤسسة التعلٌم العالًرسل تُ  .2

وزارة التربٌةة والتعلةٌم العةالً  -الطةابو األول -اإلدارة العامة للتعلٌم الجامعًآل العنوان التالً إلىو م11/6/2223

 بغزة.

الموقةع الرسةمً لةوزارة التربٌةة الةورقً مةن خةالل  االشةتراك نمةوذجوتنزٌةل مكن االطالع على معاٌٌر الجائزة ٌ .0

 والتعلٌم العالً.

 التواصل مع الوزارة علىآل  مؤسسا  التعلٌم العالً المشاركةبإمكان  .0

 2099626729آل   جوال         22970090020022جوال ووات  اب  آل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


