
 

 

Classification: Public 

Classification: Public 

 

 2023 - 2022اإلسالمي في مجال التمويل واالقتصاد  جائزة بوبيان للبحث العلمي

 

ى المشاركة في تقديم أبحاثهم العلمية في مجال التمويل واإلقتصاد بنك بوبيان الباحثين إل يدعو

 اإلسالمي. 

 المثال المواضيع التالية:على سبيل 

 الجهالة اليسيرة أو التي تؤول إلى العلم في الربح وأثرها على عقود المعاوضات. .1

أثر وضوابط استقالل شخصية الشركات التابعة على القرض للنفس )القروض  .2

 المتبادلة بين الشركات التابعة والزميلة(.

ويتي وأثرها على اتفاقيات دراسة مقارنة ألحكام الوعد والمواعدة في القانون الك .3

 منح الحدود االئتمانية.

 المتوافقة –المختلطة  –رهن محفظة األسهم التي تشتمل على )األسهم المحرمة  .4

 .(مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 

 :لمشاركةشروط ا

 

من مواطني دولة الكويت أو ن يكون الباحث أو الباحثين في حال البحوث المشتركة أ .1

 المقيمين فيها.

 .الجائزةيحق للباحثين: األفراد أو المجموعات المشاركة في  .2

أال يكون ، وقد سبق نشره، أو مقدم للنشرأو أال يكون البحث حصل على جائزة أخرى  .3

 .البحث جزء من رسالة دكتوراه أو ماجستير الباحث، أو من كتاب له سبق نشره

 .أن يكون البحث باللغة العربية .4

وفقا لجدول المتطلبات  والملحقات داول وقائمة المراجعالج ة معصفح 35أال يتجاوز  .5

 الفنية والتنسيقية.

وجهات النظر  مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة ن حيثشروط البحث العلمي ماستيفاء  .6

 والمراجع. المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي

 المعايير األساسية لتحكيم البحوث هي:  .7
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 المستخدم في البحثسالمة المنهج العلمي   (1

 تغطية العناصر الرئيسية للبحث وتوازن تناولها  (2

 والمعايير والقرارات المرجعية اهتمام البحث بالفترة الزمنية المعاصرة  (3

 أصالة األفكار المعروضة في البحث وتسلسلها  (4

 تميز النتائج التي توصل إليها الباحث وإمكانية االستفادة منها  (5

 للقواعد العلمية في توثيق المراجعإتباع الباحث   (6

 كفاية المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث  (7

 اهتمام الباحث بالبعد المقارن في موضوع البحث  (8

 التدليل الشرعي على مسائل البحث  (9

 دقة ووضوح لغة البحث  (10

 

  السابقة للجائزة. الدوراتأال يكون البحث قد قدم للمشاركة في  .8

للقواعد للشروط أو الحق في سحب الجائزة من البحوث الفائزة التي يتبين مخالفتها للبنك  .9

 العلمية.

ورقيا أوالكترونيا، وهو غير  المقدمة لبحوثالعلمية وحق النشر ل حق االستفادةللبنك  .10

 ملزم بنشر أي بحوث فائزة أو دعم نشرها.

شرط اإلشارة إلى كونه أحد البحوث المقدمة الدراسة بنشر البحث أو للباحث يجوز  .11

 من جائزة بنك بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل واالقتصاد اإلسالمي.

 :من خالل البريد االلكتروني الخاص بالجائزة (Wordيقدم البحث مطبوعا ببرنامج ) .12

shareahc@bankboubyan.com 

 .وصورة البطاقة المدنية، خصيةشصورة ، يرة ذاتيةسيرفق مع البحث  .13

 05/03/2023في موعد أقصاه  بالجائزةقدم األبحاث عبر البريد الخاص ت   .14
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 المتطلبات الفنية والتنسيقية:

 يلتزم الباحث بالمتطلبات الفنية والتنسيقية على النحو اآلتي: 

 المتطلبات الفنية والتنسيقيةجدول 

تجاوز تال و (،WORDيقدم البحث مطبوعا ببرنامج ) عدد الصفحات: -أ

 ( معA4ة بحجم )صفح (35صفحات البحث )

 .والملحقات الجداول وقائمة المراجع
 (سم 2.54) :الفراغ أعلى الصفحة وأسفلها :هوامش الصفحة -ب

 (سم 3)الفراغ يمين الصفحة ويسارها: 

  (Times New Roman)  :الخطاسم  للعناوين:الخط  -ج

 ( غامق للعناوين16حجم الخط: )

 (Times New Roman)  :الخطاسم  :الخط في المتن -د

 ( غيرغامق للمتن والملخص14حجم الخط: )

 (1.5) :المسافة بين األسطر في الصفحة الواحدة

 (Times New Roman)  :الخطاسم  :الخط في الهامش المرجعي أسفل الصفحة -ه

 ( غيرغامق للمتن والملخص12حجم الخط: )

 (1) :المسافة بين األسطر
 

 قيمة الجوائز:

 تخصص ثالث جوائز على النحو اآلتي: 

 ( دينار كويتي.       2000    ) الجائزة األولى:

 ( دينار كويتي.       1500   ) الجائزة الثانية:

 كويتي.( دينار      1000     ) الجائزة الثالثة:

 

صل عبر ،  أو التوا 51699944يرجى االتصال على هاتف:  الجائزةلمزيد من المعلومات حول 

  :البريد االلكتروني للجائزة

shareahc@bankboubyan.com 

 

 
 


