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جائزة البحث املتميزلطلبة جامعة بنغازي
الالئحة التنظيمية
حرصا من جامعة بنغازي على االرتقاء باملستوى العلمي للجامعة ،وتحفيزا للطالب على
التفكير اإلبداعي وصقل مواهبهم العلمية  ،وإذكاء روح التنافس العلمي بين طالبها في كافة مجاالت
وفروع املعرفة ،ورفع جودة مخرجات البحوث بالجامعة؛ ّ
قرر مجلس الجامعة إنشاءجائزة البحث
املتميزلطلبة جامعة بنغازي سنويا في كافة املجاالت العلمية بالجامعة.

الرسالة:
جمع بيانات للبحث العلمي واإلبداع واالبتكار ،وتوثيقها بالجامعة والقدرة على إنتاج املعرفة
وتوظيفها بما يخدم املجتمع .

الهداف:







ّ
التميزالبحثي بما يحقق الريادة العاملية.
تعزيزثقافة ّ
التميزفي البحاث العلمية داخل الجامعة.
تحفيزالطالب وأعضاء هيأة التدريس املشرفين علي البحوث لتحسين جودة أبحاثهم العلمية
ونشرها عامليا في مجالت ذات معامل تأثيرمرتفع؛ مما يحقق لهم و للجامعة حضورا علميا و
عامليا  ,ويدعم مؤشراالستشهادات املرجعية ) (Citation indexوتنشيط حركة البحث
العلمي.
نشرالبحوث املتقدمة والفائزة في كتاب ليصبح مرجعا قيما لطلبة املشاريع.
اإلسهام في تحسين التصنيف العاملي للجامعة وفقا للتصنيفات العاملية.

املستهدف بالجائزة :
 طالب جامعة بنغازي ملرحلة الليسانس والبكالوريوس .
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أقسام الجائزة:
ّ
تقسم جائزة البحث املتميزلطلبة جامعة بنغازي على تخصصات ثالثة :
● العلوم الطبية والصحية
● العلوم اإلنسانية ● العلوم التطبيقية

قيمة الجائزة:
 درع جامعة بنغازي لفضل بحث تخرج لكل املشاركين في البحث.
 جائزة مالية قيمتها  15000د.ل ّ
مقسمة على املجاالت الثالثة.
 شهادة تقديرودرع جامعة بنغازي لفضل بحث تخرج للمشرف على البحث الفائز.

شروط التقديم:
شروط املتقدم:
 أن يكون املتقدم طالبا في جامعة بنغازي .
 يحق لكل باحث ا لتقدم بطلب واحد فقط للمشاركة ،وسيتم إلغاء جميع طلبات
الباحث الذي تقدم في أكثرمن فئة أو في أكثرمن مجال.

شروط البحث:





أن يكون موضوع البحث العلمي املنشور ذا عالقة باحتياجات الدولة الليبية ومرتبطا
بأحد مجاالت الجائزة.
أن يكون البحث متميزا ذا قيمة علمية ويقدم خدمة مجتمعية.
ّ
أال يكون البحث قد سبق له الفوزبأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية.
أن ّ
يعد الفائز ورقة علمية مستخلصة من بحثه ويتم نشرها علي نفقة الجامعة،
وتحجب الجائزة إذا لم ّ
تقدم هذه الورقة في غضون ثالثة أسابيع من اإلعالن عن
الفائزين.

الشروط العامة:
 أن تكون جائزة العام مخصصة للبحوث التي أنجزت في نفس العام ،ولن تقبل
البحوث التي أنجزت في سنوات سابقة.
 أن يكون بحث التخرج مرشحا من القسم العلمي التابع له الطالب ومعتمدا من
عميد الكلية ومرفقا بمو افقة كتابية من املشرف علي البحث.
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 أن يكون الباحث على استعداد لتقديم أي معلومات أخرى قد تطلبها لجان الجائزة.
ّ
 أال يكون أي عضو من أعضاء لجان التقييم مشرفا علي البحث املتقدم للجائزة.
 أن يلتزم الفائزون للجائزة بتقديم عرض مرئي عن بحوثهم الفائزة في حفل التكريم.
 قرارات لجنة التقييم نهائية وال يحق للباحثين االعتراض عليها.

فترة التقديم:
 من 15ديسمبرإلى  15ينايرمن كل عام.

طريقة التقديم:
 إرسال نسختين إلكترونيتين لكل بحث بصيغة ملف  pdfعلي ان تحتوي النسخة
االولي اسم الطالب واملشرف والنسخة الثانية ال تحتوي اسمائهم الي جانب تسليم
ثالث نسخ ورقية.
 إرفاق ملخص للبحث اليزيد عن  250كلمة باللغة العربية واالنجليزية
 إرسال النسخ املطلوبة على الرابط االتي.

طريقة التحكيم
 تقوم اللجنة املشرفة عل الجائزة بالتأكد من استيفاء شروط التقديم،ثم تحال
البحوث إلى لجان تقييم من ذوي االختصاص تختارها لجنة االعداد والتجهيزلجائزة.

لجنة االعداد والتجهيزلجائزة البحث املتميزلطلبة جامعة بنغازي
2019/11/15
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