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 مقدمة
 

 للتقدم والتطور الحضاري 
ً
  ملا له من أثر كبيرو يعتبر البحث العلمي مقياسا

ً
لعربية من الجامعة ا في تنمية املجتمع. وإيمانا

 الخصوص، فقدوالبحث األكاديمي في املنطقة العربية على وجه  ،املفتوحة بدروها املهم في دعم روح التعاون العلمي

وذلك  ؛على مستوى الجامعة ككلع، و قامت الجامعة بتخصيص جوائز للتميز في البحث العلمي على مستوى كافة الفرو 

 آخذ ،لعلمية املتخصصة للباحثين واألكاديميين في الدول العربيةبهدف تطوير القدرات واملهارات ا
ً
مج في االعتبار البرا ة

   البحثية املهمة على الصعيد املحلي لكل دولة.

 

 (: تسمية1مادة )
 

 " .في الجامعة العربية املفتوحة  في البحث العلميالالئحة األساسية لجائزة التميز تسمى هذه الالئحة "

 

 تعريفات(: 2مادة )
 

 يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه:

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع املدير

 

 الجائزةأهداف : (3مادة )
 

 تهدف هذه الجائزة إلى ما يلي:

  العلمي بما يالئم حاجات وتحديات املجتمع العربي بشكل عام واملجتمعات املحلية بشكل توجيه البحث

 خاص.

 .تعزيز ثقافة البحث العلمي وربطها مع مخرجات التعليم الجامعي 

  بالجامعة وجعلها تتناسب مع املستويات األكاديمية العاملية. لتدريسهيئة ارفع مستوى الباحثين من أعضاء 

  فيبلورة الوعي في 
ً
 أساسيا

ً
إلى جانب  أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعة بأهمية البحث العلمي باعتباره عنصرا

 مهام التدريس ومهام خدمة املجتمع.

 

 الجائزة أنواع: (4مادة )
 

 ت  
 
 على النحو التالي:مجال البحث العلمي، وزع الجائزة بشكل سنوي على أعضاء هيئة التدريس الفائزين في خصص وت

 التميز في البحث العلمي الفردي على مستوى كل فرع من فروع الجامعة.جائزة  .1

 جائزة التميز في البحث العلمي الفردي على مستوى الجامعة العربية املفتوحة. .2
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 .ىجائزة التميز في البحث العلمي املشترك )الجماعي( على مستوى كل فرع من فروع الجامعة على حد .3

 .شترك )الجماعي( على مستوى الجامعة العربية املفتوحةجائزة التميز في البحث العلمي امل .4

 

 : مجاالت الجائزة(5مادة )
 

 :تقوم إدارة البحوث في الجامعة بتصنيف طلبات الترشيح وفق املجاالت التالية 

 والتعليمية. ،التربوية ،اإلنسانية ،االجتماعية ،اإلداريةالعلوم  .1

 العلوم الطبيعية والتكنولوجية. .2

 

  يحق للجنة 
 
 املادة )الختيار الفائزين  من قبل رئيس الجامعة لةالنهائية املشك

ً
( حةهذه الالئ من "6( البند "8)وفقا

الواحد عند  في املحور ألكثر من فائز  ن هذه الالئحةم -أعاله -املادة  هذه فير املذكورة منح الجائزة حسب املحاو 

 البحوث.إذا اختلفت مجاالت هذه  التفاضل بين أكثر من بحث

 

 مكونات الجائزة :(6مادة )
 

 تتألف الجائزة من اآلتي:

 شهادة ودرع باسم الجائزة واسم الفائز. .1

 

 مكافأة مالية تقدر حسب التصنيف التالي: .2

 : فرعالبحث الفردي على مستوى كل  .أ

 (1000)$  قيمة الجائزة تبلغ 

  .تغطى من ميزانية الفرع 

 

 : البحث الفردي على مستوى كافة الفروع .ب

  (1000)$ تبلغ قيمة الجائزة 

  قر الرئيساملتغطى من ميزانية. 

 

 : رعـــوى كل فــى مستــالبحث املشترك )الجماعي( عل. ج .3

 ــــــة الجائــتبلغ قيم ــ  (2000زة )$ ـ

 تغطى من ميزانية الفرع 

 .تقسم بين الباحثين الفائزين بالتساوي 

 

 : الفروعالبحث املشترك )الجماعي( على مستوى كافة . د .4
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 (3000)$  تبلغ قيمة الجائزة 

  املقر الرئيستغطى من ميزانية 

 .تقسم بين الباحثين الفائزين بالتساوي 

 

 الترشيحشروط : (7مادة )
 

 في الجامعة العربية املفتوحة  الدكتوراهمن حملة ، يسمح بالترشيح للجائزة لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين

رؤساء الجامعة، مدراء ستثنى منهم شاغلو الوظائف العليا )ن(، وي  و أساتذة مساعد، ن و أساتذة مشارك، )أساتذة

 في مستواهم(. ن  عمداء وم  الفروع، نواب الرئيس، ال

 ليأن يكون املتقدم للجائزة قد أمض ى مدة أقلها سنتان في خدمة الجامعة على نظام الدوام الك. 

 جائزة.بال فوزهم علىرور ثالث سنوات يجوز للحاصلين على الجائزة التقدم مرة أخرى بعد م 

  
 

ثر من ثالث سنوات من موعد كقبل أ إنجازها / يكون البحث املقدم )أو البحوث املقدمة( قد تم إنجازهيجب أال

 التقدم للجائزة.

  
ً
 عن املدة املحدد أعاله.طاملا لم يتقادم تاريخ نشره  ،أخرى  يجوز التقدم بالبحث مرة

 

 اإلعالن عن جوائز التميز ومنحهاإجراءات : (8مادة )
 

 تتمثل إجراءات اإلعالن عن الجائزة ومنحها في اآلتي:

 العلمي، وعلىعن بدء الترشيح والترشح لجائزة التميز في البحث  رئيس الجامعة للشئون األكاديميةيعلن نائب .  .1

 في حكمهم بمتطلبات الترشيح والترشح. ن  دراء كافة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وم  علم امليه أثر 

ز الطلب باملستندات عز  على أن ي   ،إلى رئيس القسم )منسق البرنامج األكاديمي( بطلباتهميتقدم الراغبون  .2

 اآلتية:

 .سيرة علمية حديثة 

 .النصوص الكاملة لألبحاث العلمية املنشورة مع توضيح مكان )املجلة العلمية( وتاريخ النشر 

 أو عضوية لجانها أو رئاسة جلساتها. ،املؤتمرات العلمية املشاركة في 

  في الجامعة أو خارجها. ،والدكتوراه ،طروحات طلبة املاجستيرأاإلشراف على 

 .أي مستندات أخرى تدعم الترشيح 

 

والتأكد من استيفاء  ،يقوم رئيس القسم في الفرع )منسق البرنامج األكاديمي( بمراجعة الطلب واملرفقات .3

 . ديرامليرسل الطلب/الطلبات إلى العميد املختص من خالل  للشروط، ثماملتقدم/املتقدمين 

لجنة من بعض أعضاء هيئة التدريس لتتولى عملية  بتشكيلدير املتقدم رئيس القسم للجائزة يقوم  في حالة .4

 املراجعة والتدقيق.
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لجنة برئاسته وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالعمادة أو الفرع  بتشكيليقوم العميد املختص  .5

بالتوصية بمنح الجائزة رئيس الجامعة للشئون األكاديمية رفعها إلى نائب  ومن ثم   ،لدراسة الطلب/الطلبات

 بتقرير موضوعي ومفصل
ً
 .أو عدم منحها، مشفوعا

وعضوية اثنين من شاغلي الجامعة للشئون األكاديمية رئيس الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة نائب  رئيسيقوم  .6

 في مستواهم( لدراسة الطلبات واختيار الفائز/الفائزين. ن  العمداء وم  )الوظائف العليا 

7.  
ً
ثرية كأب -النهائية غير القابلة للطعن– وتصدر قراراتها ،بحضور أكثرية أعضائها يكون اجتماع اللجنة قانونيا

 األعضاء.

أو لم  ،األبحاث املقدمة إلى املستوى املنشود حجب الجائزة إذا لم ترتق  يحق للجنة املشكلة من قبل العميد  .8

 من هذه الالئحة. (5املادة )اث في املحاور املوضحة في العدد الكافي من األبحيتم تقديم 

 

 أسس املفاضلة: (9مادة )
 

  الثالث األخيرة ثالثة بحوث على األقل منفردة أو مشتركة.أن يكون املتقدم للجائزة قد نشر خالل السنوات 

  حسب املعايير الواردة في نظام  محكمةأن يكون واحد من هذه البحوث على األقل قد تم نشره في مجلة عاملية(

 ترقية أعضاء هيئة التدريس(.

 احثين في مجال التخصص.وتم الرجوع واإلشارة إليها من قبل الب ،أن تكون البحوث املنشورة ذات قيمة علمية 

 والعاملية املتخصصة )تقديم أوراق علمية أو  ،واإلقليمية ،أن تكون للمتقدم مساهمات في املؤتمرات املحلية

 عضوية لجانها أو رئاسة جلساتها(.

 ن له مساهمات واضحة في استقطاب الدعم املالي والفني للمشاريع البحثية.و أن تك 

 لحل مشكالت قائمة في مجال التخصص. ،أو عاملية ،أو إقليمية ،ت محليةأن تكون البحوث تعاقدية مع جها 

  بصفة عامة.)أو املدمج( أن يتعلق البحث بتطوير الجامعة العربية املفتوحة أو التعليم املفتوح 

 

 أحكام عامة(: 10مادة )
 

 

لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح تخص "جائزة التميز في البحث العلمي في  .أ
 
 الجامعة العربية املفتوحة".ت

 مدراء الجامعة مسؤولون عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة. .ب

 يبتُّ مجلس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه الالئحة .ج

 

 

 


