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 الدليلكلمة فريق لجنة إعداد 
 

في  للتميز العلمي"جامعة الدليل مسابقة "جائزة ل الُمِعد  فريق للرسالة السامية الا من انطالق  

، بليبياالعلمي  ىمستو ال، والنهوض ببشكل خاص ات الليبيةجامعللليبيا بشكل عام و خدمة 

لعبه تشجيع الطالب ا بالدور الرائد الذي من الممكن أن ي، وإيمان  إقليمي ا ودولي اتها ولتعزيز مكان

المسؤولين  فإن الفريق يسره أن يضع بين أيدي في تحقيق هذه المكانة،المبدعين منهم  بخاصة  

طالعكم على إ، والذي يأمل من خالله خدمة للعملية التعليمية دليلهذا الات الليبية جامعبال

تحت مسمى  المسابقات التأهيلية لمسابقة "جائزة ليبيا للتميز العلمي" ستحداثالطريق ال خريطة

من  ابسط   اولو جزء   دليل، وكله أمل في أن يُلبي هذا المسابقة "جائزة الجامعة للتميز العلمي"

 .في دول العالم جامعات المناظرةالب تها محلي ا ودولي ا أسوة  تعزيز مكانفي  اتجامعكل ال طموح

 واهلل ولي التوفيق
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 شكر وتقدير
 

 بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل. الُمِعد  فريق اليتقدم 
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 للتميز العلمي الجامعةجائزة دليل مسابقة 

 (التخرج)الجودة واالرتقاء في كتابة مشاريع 

University Award for Scientific Excellence, UASE 

 

 تمهيدال -2
يف حتفيزه  -صلى اهلل عليه وسلم -انطالقًا من األمر اإلهلي "اقرأ"، واتباًعا هلدي النيب حممد

لألخذ بالعلم وسلوك طريقه عندما قال )َمن سَلَك طريًقا يلَتِمُس فيِه علًما، َسهََّل اللَُّه لَُه طريًقا إىل 
اجلنَّة(، وإميانًا بالدور الذي يؤديه البحث العلمي يف االرتقاء باألمم والنهوض هبا، وحثًا على مواصلة 

ه أحد أهم الوسائل للخروج من نفق الظالم الذي نعيشه الغوص يف حبوره، وعدم امللل أو العجز، ألن
 .اليوم يف بالدنا احلبيبة

لدى معظم خرجيي اجلامعات الليبية والرقي وأساليبها  مهارات الكتابة األكاديميةولرفع 
، األمر الذي سيؤثر إجيابًا على جودة املادة خترجهم / لبحوثملشاريع الكتابة األكاديميةمبستوى 
، وإذكاء روح ملشاريع التخرج العلمية مهارات الكتابةعلى صقل  للطلبةا وحتفيزً  ،املقدمة فيهاالعلمية 

 جاءؤسسات التعليم العاي ورفع جودة خمرجات البحوث مبوبني مؤسساهتم،  همالتنافس العلمي بين
جائزة "كجزء أساسي وتأهيلي إلستحداث مسابقة  "العلميللتميز  الجامعة"جائزة مسابقة  مقرتح

هنج العلم والنهوض باملستوى  سلوكؤسسات على هذه املنا خرجيي ءلُتحفز أبنا "،العلميليبيا للتميز 
 إقليمًيا، ودولًيا.العلمي هبا، وتعزيز مكانتها 

 سابقةاسم وشعار الم -2
 جامعة غريانجائزة "مثاًل  "،للتميز العلمي الجامعةجائزة حتت مسمى " سابقةكون املتس

 .مبا يتوافق مع رؤية كل جامعةشعارًا  اوُيصمم هل "،للتميز العلمي
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 مسابقةتعريف بالال -3
 اوأساليبه البحث العلميكتابة هي عبارة عن جائزة تشجيعية هتدف إىل حتقيق التميز يف جمال 

 .كافة التطبيقيةالعلوم العلوم اإلنسانية، والطبية، و جماالت  يف خرجيي الدراسات اجلامعيةعلى مستوى 
 التخرج / لبحثشرو سنويًا مل جائزة التميز ، ومُتنحنفسها امعةاجلحتت مظلة هذه املسابقة تُنظم حيث 
 .بقواعد الكتابة األكاديميةمن حيث االلتزام املتميز 

 

 

 ةمسابقرؤية ال
التخرج  / لبحوثملشاريع وأساليبها الكتابة األكاديميةحتقيق التميز يف 

 .افيهواإلبدا   ،باجلامعة

 

 المسابقةرسالة 
متميزة، واإلسهام يف إعدادهم وصقلهم من  ثو حب على كتابةالطالب تشجيع 

 .العلميخدمة لإلنتاج  هاتوثيقيف اإلبدا  أجل 

 

 قيم المسابقة
 .التميزاجلودة، و  −
 .وأساليب بناء البحوث العلمية الكتابة األكاديميةاالبتكار يف طرق  −
 ، مع التقيد بامللكية الفكرية.الشفافيةواملصداقية،و العدالة،  −

 

 المسابقةأهداف 
ستوى إعداد وكتابة ىل االرتقاء مبإالطالب وأعضاء هيئة التدريس ودفع حتفيز  −

 .ةث العلميو لبحا
وااللتزام هبا يف الرفع  قواعد الكتابة األكاديميةشد انتباه الطلبة ألمهية فهم  −

 .من جودة حبوث التخرج
 .خرجيي اجلامعةتبادل املعرفة واخلربات بني و  روح التنافس الشريف رفع −
 ة.امعاجل خرجييبناء شبكات التواصل العلمي واملعريف بني  −
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 املوهوبني واملبدعني من الباحثني وتشجيعهم على العطاء. اكتشاف −
 بناء الكفاءات والرفع من مستوى املهارات الالزمة إلنتاج حبثي غري مسبوق. −

 

 مسابقةالفكرة 
مسابقة تأهلية امة إق يف"العلميللتميز  الجامعةجائزة "بقة تتمحور فكرة مسا

ها خرجيها كافة من خمتلف التخصصات ُيشارك في -تُنظم كل عام -باجلامعة
يف كل  عدد ثالثة تراتيب لغرض حتديدفر فيهم ضوابط الئحة املسابقة، اممن تتو و 

مُتنح هلم  . حيثاإلنسانية، والعلوم الطبيةجمال العلوم التطبيقية، والعلوم من 
. يُرشح 1، كما هو موضح يف الشكل رقم "العلميللتميز  الجامعةجائزة "

الرتتيب األول فقط يف كل جمال من جماالت املسابقة للمشاركة يف مسابقة 
 واليت ستُنظم حتت مظلة جامعة غريان. "العلميللتميز  ليبيا"جائزة 

 

 المسابقة ئزواج
يرجع أمر منح جوائز تشجيعية وشهادات تقدير للفائزين وملشريفيهم إىل تقدير 

 وإمكانية كل جامعة يف القيام بذلك.

 الهيكل التنظيمي للمسابقة -4
 مسابقة.لفيذي لالتناهليكل  ، والذي يُبني1رقم  الشكل يففكرة املسابقة  تتمثل

 
 ".للتميز العلمي الجامعةجائزة " سابقةفيذي مل: اهليكل التن1رقم الشكل
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 ةالمسابقمن المستهدفون  -5
، إالَّ مستوى الدراسات اجلامعيةعلى كافة اجلامعة  خرجيي  سنويًا تستهدف املسابقةمن املفرتض أن 

الدورة  البالد بشكل عام، والعملية التعليمية بشكل خاص، فإن ونظرًا للظروف الراهنة اليت متر هبا أنّه
 :السنوات التالية سوف تستهدفكحالة استثنائية  ااألوىل هل

 2119/2121م 
 2121/2121م 
 2121/2122م 

 شروط التقدم للمسابقة -6
 .عةجلامكليات اتقدم للمسابقة خريج إحدى  أن يكون امل −

 حبقوق امللكية الفكرية وأخالقيات البحث العلمي.يف مشروعه أن يتقيد املتقدم للمسابقة  −

قبل اللجنة حملددة من الالئحة التنظيمية للمسابقة واضوابط للمسابقة بشروط و أن يلتزم املتقدم  −
 ، واليت سُيعلن عنها بشكل واضح على صفحة اجلامعة.املشرفة عليها

 آلية التقييم -7
تعتمد آلية التقييم على عدة مناذج ومعايري حمددة وفق الالئحة التنظيمية للمسابقة خاصة بكل 

مناذج وُيشارك يف التقييم أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج ليبيا وفق  ،ةبقسااملمرحلة من مراحل 
، علًما "للتميز العلمي ليبياجائزة "موحدة معدة من قبل اللجنة العلمية املركزية ملسابقة  معايريتقييم و 

 أنه مرفق مع هذا الدليل كافة النماذج اخلاصة بالتقييم.

 سابقةتنظيمية للمالالئحة ال -8
ل هذه الالئحة اإلجراءات والضوابط املتعلقة باملسابقة على مستوى اجلامعة، حبيث تتضمن تُفص  

 مجيعها.تفاصيل مراحل هذه املسابقة 
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لكي تتحق األهداف السامية هلذه املسابقة واملذكورة آنًفا، يُفضل إجراء مفاضلة داخل األقسام 
التخرج للمشاركة يف املسابقة التأهيلية على  العلمية لكل كلية لغرض ترشيح أفضل مشاريع )حبوث(

( قبل PDF) لمشرو إلكرتونية ل ةمستوى اجلامعة. وللمشاركة يف هذه املسابقة يتقدم املرشح بنسخ
م قيَّ تُ ومن مث  اجلدول الزمين للمسابقةاملوعد النهائي لتسليم مشاريع )حبوث( التخرج واملعلن عنه يف 

 :مراحل أربع علىاملشاركات 

 يمرحلة الفحص الشكل .أ 

من قبل جلنة املسابقة اعتماًدا على  املسابقة يفمن توافر شروط املشاركة  ملرحلةاذه ه يف حققتيُ 
 النموذج املوحد لكافة اجلامعات.

 يمبدئرحلة التقييم الم .ب 

ني يف متخصص عن طريق إرساهلا إىل مقيمني سريملرحلة بشكل اذه ه يفمشاريع التخرج  تُقيَّم
ني املشاركُُيطر هناية هذه املرحلة ومع  املسابقةا لنماذج وضوابط فقً و و موضو  مشرو  التخرج 

 .ةيالتللمرحلة ال نياملرتشح

 يمرحلة التقييم النهائ .ج 

 عرض  جلساتاملرتشحون هلذه املرحلة مشاريع خترجهم أمام جلان حتكيم متخصصة يف عرضي
علم ا  .ا لنماذج وضوابط حمددةوفقً من قبل جلنة التحكيم هنائي بشكل ملشاركات ا مقيَّ تُ و  ،مفتوحة

 .فما فوق في مرحلة التقييم المبدئي سيترشح لهذه المرحلة 51أن كل من تحصل على درجة 

 زينائفال حديدتمرحلة  .د 

يف مرحلة التقييم  حلصر الفائز )الفائزين( هبذه املسابقة، ُُتمع الدرجة املتحصل عليها املشارك
، ومن مث تُرتب اجملاميع تنازلًيا لغرض يف مرحلة التقييم النهائي عليها املبدئي مع الدرجة املتحصل

ل، والثاين، حتديد أعلى ثالث نسب يف كل جمال من جماالت املسابقة واليت سُتمثل الرتاتيب األو 
 يف كل جمال. والثالث، على التواي
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 مويل المسابقةت -9
، واملنظمات احمللية واخلاصة ،تربعات اجلهات العامة، ومن اجلامعة يكون متويل املسابقة من

 .األفراد والدولية، وكذلك

 إدارة المسابقة -21
ت آمن خمتلف كليات اجلامعة وخُتصص هلم مكاف علمية وأخرىدار املسابقة بلجنة حتضريية تُ 

 وحسب إمكانياهتا. تشجيعية حسب اللوائح املتعارف عليها باجلامعة

 الجدول الزمني للمسابقة -22
"،  واملزمع عقدها جائزة ليبيا للتميز العلمينظرًا ألمهية االلتزام باملوعد احملدد إلقامة مسابقة "

 ،"للتميز العلمي الجامعةجائزة " مسابقةمع هناية شهر يناير من كل عام، فإنه من املهم اإلعالن عن 
 التاي:املقرتح ا للجدول الزمين وتكرمي الفائزين وفقً  ،النتائجو  ،هبا واستقبال املشاركات

: للجامعة احلرية يف إجراء بعض من التعديالت على التواريخ املقرتحة، شرط ظة مهمةو ملح
 االلتزام مبا ورد يف الفقرة الثامنة من هذا اجلدول.

 الفترة الزمنية البيان ر. م.

 م11/19/2122 اإلعالن عن المسابقة  .2

 م15/19/2122 المشاركاتم عن بداية تسل  اإلعالن   .2

 م11/11/2122 م المشاركاتآخر موعد لتسلي  .3

 م15/11/2122 فحص الشكلي وإخطار المترشحينإعالن نتائج مرحلة ال  .4

 م15/11/2122 ي والتحقق من اشتراطاتهائمبدمرحلة التقييم البدء في ال  .5

 م11/12/2122 وإخطار المترشحين إعالن نتائج المرحلة الثانية  .6

 آخر أسبوع من شهر ديسمبر )العروض(  مرحلة التقييم النهائيبدء في ال  .7

 آخر أسبوع من شهر ديسمبر إعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين  .8
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 لمشاريع التخرج والبحوث المشاركةمعرض  -22
لغرض  ملشاريع التخرج والبحوث املشاركة،ة معرض قصاحب هذه املسابيُ من املمكن أن 

 التعريف هبا، والدعاية هلا، وفتح آفاق االستثمار فيها.
 
 
 
 

 الدليل نتهىإ



 "جائزة ليبيا للتميز العلمي"مسابقة 
 كتابة  مجال في التميز تحقيق إلى تهدف تشجيعية جائزة عن عبارة هي    

 في الجامعية الدراسات خريجي مستوى على وأساليبها العلمي البحث
 تُنظم حيث .كافة  التطبيقية والعلوم والطبية، اإلنسانية، العلوم مجاالت

 سنويًا التميز جائزة وُتمنح غريان، جامعة مظلة تحت المسابقة هذه
 الكتابة بقواعد االلتزام حيث من المتميز التخرج لبحث /لمشروع

 .األكاديمية
 رؤية المسابقة

 على التخرج لمشاريع وأساليبها األكاديمية الكتابة في التميز تحقيق    
 .فيها واإلبداع الليبية، الجامعات مستوى

 رسالة المسابقة
 إعدادهم في واإلسهام متميزة، بحوث كتابة  على الطالب تشجيع    

 .والمعرفي العلمي لإلنتاج خدمة توثيقها في اإلبداع أجل من وصقلهم
 أهداف المسابقة

بها وااللتزام األكاديمية الكتابة قواعد فهم ألهمية الطلبة انتباه شد 
 .التخرج بحوث في

إعداد بمستوى االرتقاء إلى التدريس هيئة وأعضاء الطالب تحفيز 
 .العلمية البحوث وكتابة

مسبوق غير بحثي إلنتاج الالزمة المهارات وصقل الكفاءات بناء. 
في الحقيقى العمل وسوق العلمية المؤسسات بين والتنسيق التكامل 

 .ليبيا


