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 والبحث العلمي لياوزارة التعليم الع
 جامعـــــة بنغازي

 البحث املتميز لطلبة جامعة بنغازي  معايير املفاضلة لجائزة

 و  أ
ا
 : لم تتوفر فيه الشروط اآلتية ذا إ البحثاستبعاد  يتم  :   ةالشروط العام  : ل

   للغة العربية(ا –خلو البحث من األخطاء اللغوية )اللغة اإلنجليزية 

  عدم تجاوز   ( نسبة القتباسPlagiarism   )30%    غير مباشرة أمسواء كانت مباشرة 

 

 : املعايير الفنيةثانيا

 تفصيليةالالمعايير  %الوزن ميالمعايير األساسية للتقي

 

 

 عنوان البحث
Title 

 

5% 

.حا عن غاية البحث فص  دا م  محد     

. تحديدا دقيقاد ميدان املشكلة د  حي   

  
 
ضح منه حدود املوضوع وأبعادهيت  

 أ
 
 . امباشر  يتضمن سؤال  ل

. محتوي البحثمع  العنوان  رجة ترابطد  

. يتضمن املصطلحات )متغيرات البحث( املهمة في البحث   

 

 ملخص البحث
Abstract 

7% 

مصاغ بطريقة واضحة حيث يتحدث من خالله عن أهداف البحث، 

 .ستخدمه في البحث، و نتائج البحث املنهجية، األدوات امل

 كلمة.  350ى ليتعد  

 مةاملقد  
Introduction 

6% 
  
  . البحث املوضوع وأهمية د  نطاقتحد 

 

 مشكلة البحث
Problem  8% 

 تكون املشكلة قابلة للبحث والتطبيق. 

 .ةصاغه بطريقة واضحه و دقيقأن تكون املشكلة م  

 سئلة البحث مصاغة بما يتفق مع املشكلة. أ 

  
 
اقعية ،ومحددةتت  بوضوح  سم املشكله بالو

 
م مبررات مقنعة قد  ،وت

 .البحثدفعت إلى العمل ب
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 المعايير تفصيلية %الوزن يميالمعايير األساسية للتق

 %4 أهمية البحث
 بحاث أخرى.أيفتح املجال ألجراء 

سهم في إحداث نقلة نوعية في التخصص 
 
 .ت

 هدافاأل 
Objective 

6% 
 دة بدقةمحد  

 متسلسلة مع خطوات البحث

 

 ة البحثمنهجي  
Methodology  

20% 

 نة(.املنهج مناسب ملوضوع البحث )نوع الدراسة والعي  

 
 
 .ن وجد(إ) ساق منهجية البحث مع أسلوب اإلحصاء املستخدممدى ات

مة أدوات ووسائل جمع املعلومات املستخدمة لتحقيق ءمدى مال

 أهداف البحث. 

 

 
 
 تائجالن

Result 10% 

 هداف.رتباط وتسلسل النتائج مع األ امدى 

مدى وضوح عرض النتائج )الجداول ، األشكال ، البيانات ،  

 
 
 طات ... الخ(.املخط

   
 تواجهدات التي مدى منطقية تعميمات نتائج البحث في ضوء املحد 

 الباحث.

 
 
 فسيراملناقشة والت

Discussion 
6% 

 تفسير وسرد نتائج البحث بطريقة علمية تحليلية.

 .ةمناقشة النتائج بناء على دراسات سابقة حديث 

 ستنتاج ال 
Conclusions 

 أسئلة البحث وأهدافه. نستنتاج أجاب عال  6%

 
 
 وصياتالت

Recommendation 
5% 

 للقيام بدراسات جديده. ل إلى مقترحاتالتوص   

 رتباط التوصيات بنتائج البحث. امدى  

 املراجع
References 

5% 

 منشورة في مجالت علمية محكمه.

 .صلة بالبحث الحداثة املراجع وشمولها ألحدث املراجع ذات 

    . وتوثيق املراجع بطريقة علمية كتابة
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: املعايير األخالقيةثالثا  

 المعايير تفصيلية %الوزن مياألساسية للتقيالمعايير 

 املوضوعية
2% 

  جسيدت
 
بتعاد عن التحييز وعرض الحقائق سواء ام وال الحياد الت

 ا
 
 .راء الباحث أم لآفقت مع ت

 

 

 

: أصالة البحث وخدمة املجتمعرابعا  

 المعايير تفصيلية %الوزن ميالمعايير األساسية للتقي

  أصالة معايير البحث
5% 

 وغير مكررة. ةالبحث جديد ةفكر 

 مدى إسهام فكرة البحث في دفع وتطوير البحث العلمي. 

 
 %5  خدمة املجتمع

 مشكلة البحث ملموسة و لها أهمية بحثية و مجتمعية. 

  
 سباب املشكلة وعالقتها باملجتمعأد البحث يحد 

 و توصيات  يقد  
ا
 تخدم املجتمع  م البحث حلول

 

 درجة 100الكلي  اجملموع 

 جنة العليا للجائزةالل  
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