وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعـــــة بنغازي
معاييراملفاضلة لجائزة البحث املتميزلطلبة جامعة بنغازي
ا

أول :الشروط العامة :يتم استبعاد البحث إذا لم تتوفر فيه الشروط اآلتية :

 خلو البحث من األخطاء اللغوية (اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية)
 عدم تجاوز نسبة القتباس (  30% ) Plagiarismسواء كانت مباشرة أم غيرمباشرة

ثانيا :املعاييرالفنية
المعايير األساسية للتقييم

الوزن%

عنوان البحث

%5

محددا مفصحا عن غاية البحث .
يحدد ميدان املشكلة تحديدا دقيقا .
يتضح منه حدود املوضوع و أبعاده
أل يتضمن سؤال مباشرا .
درجة ترابط العنوان مع محتوي البحث .
يتضمن املصطلحات (متغيرات البحث) املهمة في البحث .

%7

مصاغ بطريقة واضحة حيث يتحدث من خالله عن أهداف البحث،
املنهجية ،األدوات املستخدمه في البحث ،و نتائج البحث .
ليتعدى  350كلمة.

Title

ملخص البحث
Abstract

املقدمة

%6

المعايير التفصيلية

تحدد نطاق املوضوع وأهمية البحث .

Introduction

تكون املشكلة قابلة للبحث والتطبيق.

مشكلة البحث
Problem

%8

أن تكون املشكلة مصاغه بطريقة واضحه و دقيقة.
أسئلة البحث مصاغة بما يتفق مع املشكلة.
تتسم املشكله بالو اقعية ،ومحددة بوضوح ،وتقدم مبررات مقنعة
دفعت إلى العمل بالبحث.
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المعايير األساسية للتقييم

الوزن%

أهمية البحث

%4

يفتح املجال ألجراء أبحاث أخرى.
تسهم في إحداث نقلة نوعية في التخصص.

%6

محددة بدقة
متسلسلة مع خطوات البحث

%20

املنهج مناسب ملوضوع البحث (نوع الدراسة والعينة).
مدى اتساق منهجية البحث مع أسلوب اإلحصاء املستخدم( إن وجد).
مدى مالءمة أدوات ووسائل جمع املعلومات املستخدمة لتحقيق
أهداف البحث.

األهداف
Objective

منهجية البحث
Methodology

النتائج
Result

املناقشة والتفسير
Discussion

الستنتاج

%10

مدى ارتباط وتسلسل النتائج مع األهداف.
مدى وضوح عرض النتائج (الجداول  ،األشكال  ،البيانات ،
املخططات  ...الخ).
مدى منطقية تعميمات نتائج البحث في ضوء املحددات التي واجهت
الباحث.

%6

تفسيروسرد نتائج البحث بطريقة علمية تحليلية.
مناقشة النتائج بناء على دراسات سابقة حديثة.

%6

الستنتاج أجاب عن أسئلة البحث وأهدافه.

%5

التوصل إلى مقترحات للقيام بدراسات جديده.
مدى ارتباط التوصيات بنتائج البحث.

Conclusions

التوصيات
Recommendation

املراجع
References

المعايير تفصيلية

%5

منشورة في مجالت علمية محكمه.
حداثة املراجع وشمولها ألحدث املراجع ذات الصلة بالبحث .
كتابة وتوثيق املراجع بطريقة علمية .
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ثالثا :املعاييراألخالقية
المعايير األساسية للتقييم

املوضوعية

الوزن%

المعايير تفصيلية

%2

تجسيد الحياد التام والبتعاد عن التحييزوعرض الحقائق سواء
اتفقت مع آراء الباحث أم ل.

رابعا :أصالة البحث وخدمة املجتمع
المعايير األساسية للتقييم

أصالة معاييرالبحث

الوزن%
%5

المعايير تفصيلية

فكرة البحث جديدة وغيرمكررة.
مدى إسهام فكرة البحث في دفع وتطويرالبحث العلمي.
مشكلة البحث ملموسة و لها أهمية بحثية و مجتمعية.

خدمة املجتمع

%5

يحدد البحث أسباب املشكلة وعالقتها باملجتمع
ا
يقدم البحث حلول و توصيات تخدم املجتمع

اجملموع الكلي  100درجة
اللجنة العليا للجائزة
2019/11/15
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