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 جائزة جامعة سبها للتميز العلمي                                     

 تقديم

انطالقا من اهتمام جامعة سبها ودعمها للبحث العلمي واعمال التأليف والترجمة باعتبارها من االهداف الرئيسية    

 بمدى عنايتها واهتمامها بباحثيهاالتي تحقق رسالتها ، وايمانا من مجلس الجامعة بان مرتبة الجامعات تقاس 

 3/7/2017م املنعقد بتاريخ  2017عه العادي االول لسنة ، فقد اقر مجلس الجامعة في اجتمازيهاي  ومتممبدعيها و 

إلعداد الئحتها بتشكيل لجنة م 2017لسنة  9واصدر قراره رقم جامعة سبها للتميز جائزة  تحت مسمىانشاء جائزة 

 ، وذلك بهدف تطوير املوارد البشرية بالجامعة وتعزيز قدراتهم بما يضمن الرقي بمخرجات البحث العلميالتنفيذية 

واملساهمة في بناء مجتمع املعرفة وخدمة أولويات التنمية املستدامة في ليبيا ، اضافة لتوفير بيئة بحثية محفزة 

 للباحثين وللعملية البحثية وذلك من اجل تحقيق االهداف املنشودة.

 

 

 االهداف 

 .نشر ثقافة البحث العلمي بين كافة مكونات الجامعة واملحيط 

 به. واالرتقاء العلمي البحث تشجيع 

 الجائزة مجاالت في واملبدعين الباحثين جهود دعم. 

  . تعزيز دور البحث العلمي  في خدمة املجتمع وايجاد الحلول ملشكالته وتلبية احتياجاته 

  . االهتمام باملوهوبين واملبدعين من الباحثين وتشجيعهم على العطاء 

  تنمية مهاراتهم العلمية والعملية من خالل اجراء تحفيز اعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة على

 .البحوث العلمية ونشر نتائجها

 . تطوير اساليب التدريس بالجامعة من خالل التركيز على الجانب البحثي 

 . دعم البحث العلمي واعمال التأليف والترجمة 

 . توفير بيئة بحثية محفزة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة 

  ستراتيجية للجامعة .خدمة اهداف الخطة اال 

 

 الالئحة تعريفات
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 غير على السياق يدل مالم منها كل قرين املبينة املعاني على الالئحة هذه مواد في وردت حيثما اآلتية الكلمات تدل

 :ذلك

 مجلس يشكل بقرار من مجلس الجامعة ويحدد مهامه في ما يخص الجائزة .: الجائزة مجلس

 للتميز.جائزة جامعة سبها : الجائزة

 الباحث الذي يقدم البحث املتميز.: املتميز الباحث

 لنيل الجائزة . البحث الذي يقع عليه اختيار لجنة التحكيم: املتميز البحث

 عامة أمانة الهيئة عن ويتفرع ، أعمالها وإدارة الجائزة على لإلشراف الجامعة مجلس يشكلها هيئة : الجائزة هيئة

 .للجائزة

 لجان يتم اختيارها من قبل مجلس الجائزة للقيام بتقييم وتحكيم االعمال املقدمة لنيل الجائزة . : التحكيم لجان

 

 

 

 هامجاالتفروع الجائزة و 

 ليست حصرا عليها :هي حددت مجاالت الجائزة في املحاور التالية و    
 

   جائزة افضل بحث لعضو هيئة تدريس .1

  جائزة افضل كتاب مؤلف او مترجم .2

  رسالة ماجستير  جائزة افضل .3

   جائزة افضل بحث طالب .4

 

ويجوز ملجلس الجامعة اضافة مجاالت اخرى او تقليص املجاالت املنصوص عليها حاليا 

واجراء املراجعة الدورية ملعايير وشروط الجائزة وتعديلها متى لزم  وذلك حسب الظروف ،

 األمر ذلك .

 

 حق التنافس

 حق التنافس في املسابقة على الجوائز مكفول لكل املنتسبين لجامعة سبها بعد االعالن عن فتح باب   

الترشح من قبل اللجان املشرفة والتي سيتم تشكيلها واالعالن عنها ، وذلك حسب الشروط واملعايير املحددة في كل 

 جوائز الجامعة في ذات العام .وال يجوز التقدم ألكثر من جائزة من  مجال من مجاالت الجائزة .

 

 الجائزة هيئة 
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 درجاتهم تقل وال للجامعة الرئيسة التخصصات يمثلون  ، بالجامعة التدريس هيئة أعضاء من عدد 

 .الجامعة مجلس من يصدر بقرار ثالثة سنوات ملدة تعيينهم ويكون  ، أستاذ درجة عن العلمية

 ثالثة شهور  كل األقل على واحدة مرة رئيسها من بدعوة الجائزة هيئة جتمعت. 

 ما يلي : الجائزة هيئة مهاموتكون 

 

 للجائزة الترشح نماذج إعداد 

 للجائزة الترشح بشروط للجائزة املرشحة األعمال تطابق من التأكد. 

 منهم الواردة التقارير في والنظر ، االختصاص ذوي  من محكمين ترشيح. 

 بالجائزة الفائزة واألعمال األسماء اعتماد. 

 للجائزة النهائي التقرير إعداد. 

 الجائزة الئحة على تعديالت أي اقتراح. 

 

 الجائزة قيمة   

 :يأتي ما بالجائزة الفائز يمنح

عة الجائزة استحقاق شهادة .1
ّ
 .الجامعة ورئيس الجائزة مجلس رئيس من موق

2.  
 
 .الجائزة شعار يحمل تذكارا

 ميدالية الجائزة .3

 .بالجائزة للفائز يقدم الجائزة مجلس يحدده ماليا مبلغا .4

 

 املفاضلة واالختيار 

يتم عرض جميع االعمال املقدمة للجائزة والتي تلتزم بالشروط املنصوص عليها في كل مجال من مجاالت   

الجائزة على لجان تحكيم متخصصة من الخبراء يكلفها مجلس الجامعة الختيار االعمال الفائزة ، وتعتبر 

ويجوز منح الجائزة مناصفة في حالة ان يكون الفارق بين املرشحين  عليها ، العتراضقراراتها نهائية وال يحق ا

                                                                      % . 2لنيل الجائزة ال يزيد عن 
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  علمي بحث ألفضل سبها جامعة جائزة اوال:
Research Best the for Award University Sebha 

 

العلمي في الوقت الحالي مكانا بارزا مهما في بناء النهضة العلمية  وتقدمها ، حيث تعتبر الجامعات بحث لل     

وتحفيزه ع البحث العلمي يجهي  املراكز الرئيسية لهذا النشاط العلمي املهم . اذ من واجبها ان تقوم بتش

 . يمكنهم القيام بمهمة البحث على اكمل وجهحتى الباحثين لدى الطالب و  دوافعه  وإثارة 

 للباحثين األكاديميين للمساهمة في رفع مستوى 
 
 للبحث العلمي ودوره في خدمة املجتمع، وتحفيزا

 
وتشجيعا

جائزة الجامعة ، وتحقيق التميز األكاديمي، يعلن مجلس الجامعة، وألول مرة، عن فتح باب التنافس على 

 من حرص الجامعة على تكريم املتميزين من الباحثين من أعضاء هيئة   وذلك ، أفضل بحث علمي
 
انطالقا

تدريس ، وفي إطار دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو البحث العلمي الجاد وفقا ملعايير الجودة املحلية 

فاعل للبحث تسعى إلى تهيئة مناخ   والعاملية ، ومن أجل مزيد من االرتقاء بمستوى التمّيز العلمي، وهي جائزة

 واإلبداع  و االبتكار. وتهدف هذه الجائزة لآلتي:

 

 االهداف    

  بوضع معايير : خدمة الهدف االستراتيجي  الثالث الستراتيجية البحث العلمي للجامعة املتعلق

 وآليات لتشجيع املنافسة في مجال البحث العلمي والنشر في الجامعة .

  .تشجيع  الباحثين  وتحفيزهم على مزيد من التمّيز واإلبداع والتنافس العلمي 

  رفع املستوى األكاديمي والبحث العلمي اإلبداعي الذي يخدم املجتمع، ويسهم في تحقيق التميز في

 مختلف املجاالت العلمية.

  جات البحث العلمي تشجيع النشر في املجالت والدوريات العلمية املرموقة  لالرتقاء بمستوى مخر

. 
 
 ونوعا

 
 بالجامعة كما

  تشجيع الباحثين بالجامعة على تحقيق االنتشار املعرفي العاملي لإلسهام في االشعاع العلمي

 للجامعة محليا ودوليا .                                          

  تطوير الجامعة،  ورفع تصنيفها على املستوى املحلي واالقليمي والدولي       . 

  . تطوير املوارد البشرية بالجامعة وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي 

  . توفير بيئة داعمة ومشجعة ألعضاء هيئة التدريس وزيادة االنتاج العلمي بالجامعة 
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 آلية االختيار

 .يتم التقدم للجائزة علي النماذج املعدة لذلك وفق الشروط املدرجة 

  على معايير تتعلق بقرار يصدر تشكل لجنة 
 
من رئيس الجامعة من أجل دراسة وتقييم طلبات الترشح بناءا

 بالتميز واالستحقاق وفقا لنظام نقاط وتحكيم دقيق.

 .يمكن للجنة االستعانة بخبراء تحكيم إذا دعت الحاجة 

 .ترفع اللجنة قراراتها الى رئيس الجامعة لالعتماد وتعتبر نهائية 

 

 للجائزة: شروط التقدم

 للنشر .1
 
 نهائيا

 
 أو مقبوال

 
  . أن يكون البحث منشورا

وقد مض ى على عمله بالجامعة مدة ال تقل  يشترط في الباحث املتقدم للجائزة أن يعمل في جامعة سبها .2

بالجامعة، وأن يحمل عمله ملقدم قد تم إنجازه في أثناء مدة وأن يكون البحث اعن خمس سنوات 

 البحث عنوانه فيها.

أن يكون للبحث املرشح مساهمات بارزة وأصيلة من شأنها تطوير املعرفة لدى املجتمع ورفع املستوى  .3

 العلمي والثقافي. 

 أن يكون البحث ضمن مجاالت التخصص العلمي لكليات الجامعة وأقسامها العلمية .  .4

يكون قد حصل أن ال يكون البحث قد حصل على هذه الجائزة خالل الخمس سنوات األخيرة وأن ال   .5

  .  ئز مماثلةعلى جوا

 .دكتوراهأطروحة  ماجستير او من رسالة أن ال يكون البحث  مستال  .6

دم به. .7
َ
تق

ُ
 أن يكون الباحث املتقدم للمنافسة هو الباحث الرئيس ي )األول( للبحث امل

املشتركين موافقة كل  الباحث الرئيس ي ما يفيد يقدم  على إن ؛يمكن أن يكون البحث ألكثر من باحث .8

 معُه بالتقدم للمنافسة على الجائزة.

، ويمكن أن يكون مشاركا  في أكثر من  للباحث أن يتقدم للمنافسة ببحث واحد فقط كباحث رئيس ي .9

 بحث متقدم للمنافسة على الجائزة.

 أن يكون مقدم الطلب على استعداد لتقديم أي معلومات قد تطلبها لجنة الجائزة. .10

املقدم أن يكون أصل إجرائه قد تم في جامعة سبها، وال مانع من أن يستعان بإجراء يشترط في البحث  .11

 أجزاء من البحث في الخارج مثل بعض التحاليل املتقدمة.
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 يتعهد الفائز بالجائزة تقديم عرض مرئي عن بحثه الفائز . .12

 ال يحق ألي من أعضاء اللجان الخاصة بالجائزة التقدم لنيلها. .13

وفي هذه الحالة تقسم الجائزة ه أكثر من باحث اذا تقدموا معا أشترك في إعداد يقبل البحث الذي  .14

 بينهم بالتساوي.

 البحثعدم ممانعة أعضاء الفريق البحثي املشاركين في  مستند رسمي بعلى مقدم الطلب ارفاق  .15

 .مبين به تفويضهم له باستالم الجائزة  بشكل منفرد للجائزة اذا تقدم للجائزةاملتقدم به 

 للمستوى العلمي املطلوب.ال ترقى ة املقدمث احالبا تكانيمكن حجب الجائزة إذا  .16

او  قد أخلوا بشروط الجائزة حب الجائزة بعد منحها إذا تبين أن املتقدم أو املتقدمينسجامعة يحق لل .17

 وال يحق لهم التقدم لها مرة اخرى. العلمياخالقيات البحث 

 االعتراض عليها.متقدم أو املتقدمين للجائزة لل يحقرات لجنة التحكيم نهائية وال قرا .18

 إال يكون البحث املتقدم به للجائزة لباحث ليس على قيد الحياة عند التقدم للجائزة.  .19

 

 

 : معايير التقييم

 بعض أو جميع املعايير التالية: اتنطبق عليههو الذي ،  للفوز بالجائزةمؤهال البحث الذي يكون 

  نوعية في مجال تخصص الباحث.إلى إضافة يؤدي أن  

  في حل مشكالت حيوية يعاني منها املجتمع .يساهم أن 

  في تطوير ودعم الصناعة واالقتصاد املحلي. يساهمأن 

  في رفع مستوى املجتمع في النواحي املختلفة )االجتماعية، العلمية، األخالقية. يساهمأن 

   بشكل فاعل.في استغالل املوارد املحلية املتاحة يساعد أن 

  املقدم:البحث  ضا األسس التالية في عملية تقييملجنة التقييم ستراعي ايكما أن 

o  البحث املقدم مستوى قاعدة البيانات املنشورة فيها. 

o البحث املقدمفيها  معامالت التأثير وتصنيفات املجالت التي نشر. 

o .براءات االختراع ان وجدت 

o نظري / تطبيقي(.البحث  طبيعة( 



9 
 

 الجائزة : قيمة

 :يأتي ما بالجائزة الفائز يمنح

عة الجائزة استحقاق شهادة .1
ّ
 .الجامعة ورئيس الجائزة مجلس رئيس من موق

2.  
 
 .الجائزة شعار يحمل تذكارا

 . ميدالية الجائزة .3

 .بالجائزة للفائز يقدم الجائزة مجلس يحدده ماليا مبلغا .4

 

 .مواعيد وآلية التقدم للجائزة

 وحسب اآللية التالية :يتم منح الجائزة سنويا 

 . به السيرة الذاتية للباحث وصورة شخصية 
 
  ملء نموذج املشاركة مرفقا

  .تقدم ثالثة نسخ ورقية واخرى الكترونية من البحث املرشح للجنة املشكلة للجائزة 

 يثبت نشر وفهرسة البحث في املجلة او وقائع املؤتمر. تقديم ما 

   .عزز من أصالة وعاملية وأهمية البحث املقدم
ُ
 ارفاق اية وثائق إضافة ت

 املقدم باللغتين العربية واإلنجليزية.  ملخص عن البحث 

 . السيرة الذاتية للباحث او الباحثين 

 أن يبقي   ح عن فتح باب الترشبعد االعالن من قبل اللجنة املكلفة ،  يتم تحديد مواعيد استقبال الطلبات

 وقت الترشح للجائزة فترة زمنية كافيه ال تقل عن شهرين.
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 مترجم او  مؤلف كتاب ألفضل سبها جامعة جائزة :ثانيا
 Book orTranslated Authored Best the for Award University Sebha 

 

 

ن الكتاب الجامعي من الوسائل الهامة في العملية التعليمية ، فهو الوعاء الحامل للمادة العلمية أدراكا  إ     

كثر من غيره من املصادر ويمثل املرشد واملرجع املوثوق للمتعلم أواملرجع الذي يستقي منه املتعلم معارفه 

ستاذ والطالب أل في مساعدة اكثر الوسائل التعليمية فعالية وكفاءة أواملعلم على حد سواء ، وهو من 

 الجامعي في اداء مهمتهما التعليمية.

 للبحث العلمي ودوره في خدمة املجتمع
 
 للباحثين األكاديميين للمساهمة في رفع مستوى  وتشجيعا

 
، وتحفيزا

جائزة لنيل  التنافس ، عن فتح باب  ، وألول مرة ، يعلن مجلس الجامعة الجامعة ، وتحقيق التميز األكاديمي

 من حرص الجامعة على تكريم املتميزين من املؤلفين من   ، وذلك و مترجمأ أفضل كتاب مؤلف
 
انطالقا

، ومن  والترجمة أعضاء هيئة تدريس ، وفي إطار دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو البحث العلمي والتأليف

تهيئة مناخ فاعل للتأليف واإلبداع  و  ، وهي جائزة تسعى إلى أجل مزيد من االرتقاء بمستوى التمّيز العلمي

 الجائزة لآلتي:. وتهدف هذه التمييز
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 االهداف

  بوضع معايير : خدمة الهدف االستراتيجي  الثالث الستراتيجية البحث العلمي للجامعة املتعلق

  الجامعة .بوالنشر والتأليف والترجمة لبحث العلمي وآليات لتشجيع املنافسة في مجال ا

  ويسهم  الذي يخدم املجتمعفي التأليف والترجمة واالبداع  رفع املستوى األكاديمي والبحث العلمي ،

    التميز في مختلف املجاالت العلمية.ويحقق  رقيهفي 

 ورفع تصنيفها على املستوى املحلي واالقليمي والدولي .       تطوير الجامعة  ، 

  والترجمةوالتأليف  املوارد البشرية بالجامعة وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي تنمية  . 

 وجودته وخاصة في زيادة االنتاج العلمي  على توفير بيئة داعمة ومشجعة ألعضاء هيئة التدريس

 .مجال التأليف والترجمة والنشر بالجامعة

 عين
ُ
ستاذ والطالب والباحث  على اداء أل كل من ا اثراء املكتبة الجامعية باملراجع والكتب التي ت

 فضل ما يمكن .أمهامهم العلمية على 

 

 آلية االختيار

 .يتم التقدم للجائزة علي النماذج املعدة لذلك وفق الشروط املدرجة 

  رئيس الجامعة من أجل دراسة وتقييم طلبات الترشح بناء على معايير تتعلق بالتميز تشكل لجنة من

 وفقا لنظام نقاط وتحكيم دقيق.واالستحقاق 

 .يمكن للجنة االستعانة بخبراء تحكيم إذا دعت الحاجة 

 .ترفع اللجنة قرارها الى رئيس الجامعة لالعتماد ويعتبر نهائيا 

 

 شروط التقدم للجائزة:

 للنشر باسم جامعة سبها وان ال يكون قد مض ى على نشره  .1
 
 نهائيا

 
 أو مقبوال

 
أن يكون الكتاب منشورا

 انتماء املؤلف لجامعة سبها على الكتاب املقدم. يمع اإلشارة إل –كثر من ثالث سنوات أ
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أن يكون موضوع الكتاب بشكل رئيس ي ضمن مجاالت التخصص العلمي لكليات الجامعة وأقسامها  .2

 العلمية .

ب الكتا ال يكون وأن  الجائزة خالل الخمس سنوات األخيرة أن ال يكون الكتاب قد حصل على هذه  .3

 دكتوراه.أطروحة وأن ال يكون جزء من رسالة ماجستير او قد حصل على جوائز مماثلة 

 معهُ على إن ُيقر الباحث الرئيس ي بموافقة كل املشتركين  ؛يمكن للكتاب أن يكون ألكثر من مؤلف .4

 بالتقدم للمنافسة على الجائزة.  في التأليف

، ويمكن أن يكون  مشاركا  في أكثر  رئيس يللمؤلف أن يتقدم للمنافسة بكتاب واحد فقط كمؤلف  .5

 من كتاب متقدم للمنافسة على الجائزة.

 الى اللغة العربية  .6
 
أن يتضمن الكتاب املرشح االسم  ، ويجبأن يكون الكتاب املترجم املقدم مترجما

 األصلي للكتاب املترجم واسم الناشر األجنبي وتاريخ النشر.

 .دار النشر املالكة له على ترجمتهاو  املترجمموافقة املؤلف االصلي للكتاب  .7

    ان يكون املؤلف قد مض ى على عمله في الجامعة مدة ال تقل عن خمس سنوات. .8

  . معايير التقييم

  ان يكون الكتاب املؤلف او املترجم ضمن مجاالت التخصص العلمي لكليات الجامعة واقسامها

 العلمية.

 .أهمية موضوع الكتاب  

  املعرفية واألصالة والجودة .اإلضافة 

 .مدى خدمة موضوع الكتاب للمجتمع والبيئة املحيطة 

 .منهجية الكتاب وشمولية املحتويات 

 .سالمة اللغة ودقة االسلوب واالخراج 

 . دقة التوثيق واملعلومات 

 . اية معايير اخرى تراها اللجنة 

 : الجائزة قيمة .

 يمنح الفائز بالجائزة ما يأتي: 
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  عة من رئيس مجلس الجائزة ورئيس الجامعة.شهادة
ّ
 استحقاق الجائزة موق

 .يحمل شعار الجائزة 
 
 تذكارا

 . ميدالية الجائزة 

 .مبلغا ماليا يحدده مجلس الجائزة يقدم للفائز بالجائزة 

 

 املواعيد وآلية التقدم للجائزة

 تمنح الجائزة كل ثالث سنوات وحسب اآللية التالية :

  به السيرة الذاتية للمؤلفملء نموذج املشاركة 
 
 وصورة شخصية او املؤلفين  للمترجم / مرفقا

  .تقديم نسختان من الكتاب املرشح للجنة املشكلة للجائزة 

 بعد االعالن عن فتح باب الترشح على ان يتم تحديد مواعيد استقبال الترشيحات من قبل اللجنة املكلفة ، 

 أن يبقي وقت الترشح للجائزة فترة زمنية كافيه ال تقل عن شهرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماجستير  رسالة ألفضل سبها جامعة جائزة ثالثا:
  Thesis Master Best the for Award University Sebha 
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لي جمع وتقويم إظهار قدرة الطالب في البحث العلمي وتوجيههم إن الدراسات العليا تساعد على أحيث       

املعلومات وعرضها بطريقة علمية سليمة في اطار واضح املعالم ، يبين قدرة الطالب على اتباع االساليب 

الصحيحة للبحث واصدار االحكام النقدية التي تكشف عن مستواه العلمي  ونضجه الفكري التي تمثل 

 امليزة االساسية للدراسة االكاديمية .

تدريب  الباحثين  هي املسؤولة عنبالجامعة س الجامعة  ان  الدراسات العليا ادراكا من مجلو         

الرئيسية التي ، وأنها احدى اهم السبل  ، وعن النمو العام للمجتمعالبشرية الثروة واعدادهم وعن تكوين 

لبرامج  ، وتفرضها النظرة املستقبلية لتحقيق التنمية الشاملة في املجتمع. وتشجيعايفرضها منطق العصر 

،  قرر مجلس  ولتحفيز طلبة الدراسات العليا على االبداع والتمييز املختلفةسات العليا في مجاالتها االدر 

الدراسات العليا الذي  ضمن فعاليات مؤتمر طلبة جائزة ألفضل رسالة ماجستيرالجامعة تخصيص  

وذلك دعما لبرامج الدراسات العليا بالجامعة  ولتحقيق األهداف  سيقام سنويا في احد كليات الجامعة 

 التالية :

 

 االهداف

  بوضع معايير خدمة الهدف االستراتيجي  الثالث الستراتيجية البحث العلمي للجامعة املتعلق :

 وآليات لتشجيع املنافسة في مجال البحث العلمي والنشر في الجامعة . 

  ويسهم في تحقيق التميز في  والبحث العلمي اإلبداعي الذي يخدم املجتمعرفع املستوى األكاديمي ،

    مختلف املجاالت العلمية.

   والعمل على رفع تصنيفها على املستوى املحلي واالقليمي والدولي .       ، تطوير الجامعة 

   . تطوير املوارد البشرية بالجامعة وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي 

 ر بيئة داعمة ومشجعة لطلبة الدراسات العليا وزيادة االنتاج العلمي بالجامعة . توفي 

   والعمل على رقيها وجودتها دعم الدراسات العليا بالجامعة وزيادة الوعي بها. 

  . نشر الدراسات واالبحاث والتشجيع على تبني نتائجها وتوصياتها 
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 آلية االختيار

  النماذج املعدة لذلك وفق الشروط املدرجة.يتم التقدم للجائزة علي 

  رئيس الجامعة من أجل دراسة وتقييم طلبات الترشح بناء على معايير تتعلق من بقرار يصدر تشكل لجنة

 بالتميز واالستحقاق وفقا لنظام نقاط وتحكيم دقيق.

 .يمكن للجنة االستعانة بخبراء تحكيم إذا دعت الحاجة 

  رئيس الجامعة لالعتماد ويعتبر نهائيا.ترفع اللجنة قرارها الى 

 

 شروط التقدم للجائزة

 . أن تكون الرسالة من ضمن رسائل املاجستير الصادرة عن جامعة سبها . .1

  أن يكون موضوع الرسالة ضمن مجاالت التخصص العلمي لكليات الجامعة وأقسامها العلمية . .2
 

 جوائز مماثلة من قبل.أن ال تكون الرسالة قد تحصلت على هذه الجائزة او   .3

 

من جامعة سبها مدة ال قد مض ى على حصوله على درجة املاجستير ان يكون الحاصل على الدرجة  .4

 عند التقدم للجائزة .  تزيد عن سنتين

 معايير التقييم  .

 .أهمية موضوع الرسالة  

 . اإلضافة املعرفية واألصالة والجودة 

  املحيطة.مدى خدمة موضوع الرسالة للمجتمع والبيئة 

 .منهجية الرسالة وشمولية املحتويات 

 .سالمة اللغة ودقة االسلوب واالخراج 

 . دقة التوثيق واملعلومات 

 . اية معايير اخرى تراها اللجنة 
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 : قيمة الجائزة   

 يمنح الفائز بالجائزة ما يأتي: 

 .عة من رئيس مجلس الجائزة ورئيس الجامعة
ّ
 شهادة استحقاق الجائزة موق

 .يحمل شعار الجائزة 
 
 تذكارا

 . ميدالية الجائزة 

 .مبلغا ماليا يحدده مجلس الجائزة يقدم للفائز بالجائزة 

 

 مواعيد وآلية التقدم للجائزة

تمنح الجائزة كل سنتين ضمن فعاليات مؤتمر الدراسات العليا الذي اقرت الجامعة اقامته سنويا في احدى 

 :كليات الجامعة وحسب اآللية التالية 

  . به السيرة الذاتية للباحث وصورة شخصية 
 
  ملء نموذج املشاركة مرفقا

   . تقديم نسخة ورقية من رسالة املاجستير مرفقة بثالثة نسخ الكترونية 

  صورة من شهادة املاجستير او رسالة من مكتب الدراسات العليا بالجامعة تؤكد استكمال متطلبات التأهل

 لدرجة املاجستير .

 أن يبقي  بعد االعالن عن فتح باب الترشح  ،د مواعيد استقبال الترشيحات من قبل اللجنة املكلفةيتم تحدي

 وقت الترشح للجائزة فترة زمنية كافيه ال تقل عن شهرين
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  طالب تخرج مشروع ألفضل سبها جامعة جائزة رابعا:
 Project Graduation Student Best the for Award University Sebha 

نظرا ألهمية البحث العلمي كأحد  الروافد االساسية للعملية التعليمية  بالجامعة و للدور الفاعل الذي      

 يلعبه  البحث العلمي  في رسم مستقبل طلبة الجامعة وصقلهم ملواجهة التحديات والتطورات في مجاالت

 دراساتهم املختلفة . 

من خالل مسابقة   التعليم الجامعيأفضل مشروع تخرج لطلبة قرر مجلس الجامعة  تخصيص جائزة 

و تمثل منبرا ثقافيا يلهم أفكارهم وينمي قدراتهم  ،العلمي تدعم روح التنافسية وتوجهها نحو البحث 

املعرفية ويطور مداركهم ومعارفهم ويصقل مهاراتهم في التفكير اإلبداعي والناقد والتحليلي ، يحفز دافع 

يعقد الذي  التعليم الجامعيمؤتمر بحوث طلبة فعاليات  اإلنجاز األكاديمي والبحث العلمي ، وذلك ضمن 

                                                                                                        .الجامعة كلياتسنويا في احد 

وتهدف هذه الجائزة لالتي :   

  االهداف   

  
 
بوضع معايير : لهدف االستراتيجي  الثالث الستراتيجية البحث العلمي للجامعة املتعلق ل خدمة

  املنافسة في مجال البحث العلمي والنشر في الجامعة .وآليات لتشجيع 

  املنهج العلمي ملناهج البحث العلمي  الدى طلبة الجامعة وفق مهاراتهالعلمي و تنمية روح البحث

 الصحيح .

 مهاراتهم العلمية والعملية .على تنمية  همتحفيز فسة االيجابية بين طلبة الجامعة، و خلق روح املنا 
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   تشجيع الطاقات املبدعة لدى الطالب ودعمها بإعطائها فرصة للتعبير عن ذاتها وتقديم آرائها في

 جملة من القضايا واملواضيع في مجاالت تخصصاتهم املختلفة . 

   التنافس العلمي.و التفوق واإلبداع و تشجيع طلبة الجامعة وتحفيزهم على مزيد من التمّيز 

  والبحث العلمي اإلبداعي الذي يخدم املجتمع، ويسهم في تحقيق التميز في رفع املستوى األكاديمي

 مختلف املجاالت العلمية.

  اعطاء طلبة الجامعة فرصة التعايش واالندماج بشكل مباشر مع البيئة البحثية التي تتميز بها

 الحياة االكاديمية .

                                           . تعزيز املساعي البحثية لطلبة الجامعة واتاحة الفرصة لهم لتقديم بحوثهم املتميزة 

  واالقليمي والدولي،  ورفع تصنيفها على املستوى املحلي  تطوير الجامعة 

 شروط التقدم للجائزة:

  جامعة سبها.العلمية ب األقسامان يكون املشروع مخصصا لغايات التخرج من  .1

الكلية التي يدرس فيها الطالب عميد من ومعتمدا  العلمي القسم من أن يكون املشروع مرشحا  .2

 ومرفقا بموافقة االستاذ املشرف.  

 أن يكون املشروع ضمن مجاالت التخصص العلمي لكليات الجامعة وأقسامها العلمية  .3

 او جائزة مماثلة في أي صورة من صوره .أن ال يكون البحث قد حصل على هذه الجائزة   .4

 للجائزة الطالب املتقدميقدم  على إن ؛يمكن أن يكون املشروع املقدم للمنافسة ألكثر من طالب .5

 املشتركين معُه بالتقدم للمنافسة على الجائزة.كل بمستند رسمي يفيد بعدم ممانعة 

 منها . للتخرج مدة الدراسة املحددة في الكلية ان ال يكون قد تجاوز  .6

ألي عقوبة تأديبية اثناء فترة املتقدم للجائزة أو أي من املشتركين معه ان ال يكون قد تعرض  .7

 .بالكليةالدراسة 

 عن جيد جدا .للجائزة  لمتقدمل ان ال يقل التقدير العام  .8

 : معايير التقييم .

 .أهمية موضوع البحث  

 . اإلضافة املعرفية واألصالة والجودة 

 موضوع البحث للمجتمع والبيئة املحيطة. مدى خدمة 

 .منهجية البحث وشمولية املحتويات 
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 .سالمة اللغة ودقة االسلوب واالخراج 

 . دقة التوثيق واملعلومات 

 . اداء الطالب اثناء عرض املشروع 

 . اية معايير اخرى تراها اللجنة 

 

 

 

 

 : قيمة الجائزة  

 يمنح الفائز بالجائزة ما يأتي: 

  عة من رئيس مجلس الجائزة ورئيس الجامعة.شهادة
ّ
 استحقاق الجائزة موق

 .يحمل شعار الجائزة 
 
 تذكارا

 . ميدالية الجائزة 

 .مبلغا ماليا يحدده مجلس الجائزة يقدم للفائز بالجائزة 

 مواعيد وآلية التقدم للجائزة

كليات الجامعة وحسب اآللية في احدى  التعليم الجامعي مؤتمر بحوث طلبةتمنح الجائزة كل ضمن فعاليات 

 التالية :

 به ،  ملء نموذج املشاركة من الطالب 
 
الطالب من طلبته  بانافادة من القسم صورة شخصية و مرفقا

  .ومعتمدة من الكليةوقدم املشروع ألجل التخرج 

  .تقدم ثالثة نسخ ورقية واخرى الكترونية من البحث املرشح للجنة املشكلة للجائزة 

 أن على  بعد االعالن عن فتح باب الترشح  . ،مواعيد استقبال الترشيحات من قبل اللجنة املكلفة يتم تحديد

 يبقي وقت الترشح للجائزة فترة زمنية كافيه ال تقل عن شهرين.
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