
 
 2022 بتكارلإلجائزة ليبيا 

 مسابقةلل الالئحة التنظيمية
 

 
 

)جائزة ليبيا لالبتكار(، وذلك  مسابقةدورة جديدة لعلى تنفيذ  العلميالهيئة الليبية للبحث شرف تشجيعا للبحث العلمي الجاد، ت
 :أدناهبحسب ما هو مبين 

 

 من األقسام الرئيسية التالية:  سابقةتتكون امل (1
  طلبة المرحلة الجامعية.لع تخرج و أفضل مشر مسابقة 
  ماجستير. الةأفضل رسمسابقة 

 
 
 

 :باملشاركة نواملستهدف (2

  والمعاهد العليا الليبية  الجامعاتكافة خريجي 

 .كافة الخريجين الليبيين المتحصلين على درجة الماجستير من الجامعات الليبية والدولية 
 
 
 

 :نوات املستهدفةالس (3

 2021/2022 -   2020/2021    السنوات التالية: خريجي
 
 
 

 سابقةجماالت امل (4
 التخصصات.كافة 

 

 :سابقةأهداف امل (5
 .رفع المستوى العلمي في المؤسسات الجامعية ودفعها نحو البحث العلمي الجاد 
 بتكار واإلبداع والتميز العلمي.ساتذة على اإلتشجيع الطلبة واأل 
  .تشجيع الطلبة على كتابة ونشر الورقات العلمية 
 ستفادة من مشاريعهم. م للتنسيق مع الجهات المختلفة لإلدعم الطلبة المتميزين وصقل مواهبهم ومساعدته 
 .تعزيز دور الجامعات الليبية في إعداد الكفاءات العلمية ودفعها نحو التميز العالمي 
 والمؤسسات البحثية والصناعية. تشجيع التكامل والتنسيق بين الجامعات 
 .دعم وتشجيع الطلبة والعلماء الليبيين المتميزين بالداخل والخارج 

 
 
 

 سابقةمتويل امل (6
تمويل الجائزة مما يخصص لها من ميزانية الهيئة ومن تبرعات الجهات الراعية العامة والخاصة ومؤسسات األعمال  تمي

 الوطنية واألجنبية العاملة في ليبيا واألفراد.

 



 

 سابقةإدارة امل (7
علوم ية للبحث واليببلجنة تحضيرية ولجان علمية يصدر بتسمية أعضائها قرارًا من مدير عام الهيئة الل مسابقةتدار ال

 وتسري على المكلفين بهذه اللجان التشريعات اإلدارية والمالية المنظمة للهيئة. والتكنولوجيا
 

 جوائز املسابقة (8
 لمشروع. لمشرف اتقدير  ةشهادكما تمنح فى كل مجال  يوليتم تقديم جوائز تشجيعية وشهادات تقدير للفائزين بالتراتيب اال

 

 شروط املشاركة  (9
 ورقة علمية كملخص لمشروع التخرج بحسب النموذج المحدد. المشاركين بإعداد أن يقوم 

  (.3ددة فى البند )سنوات المحفى الاو الدولية خريجي مؤسسات التعليم العالي الليبية المشاركين من أن يكون 
 نه فى هذه بيقا للضوابط المفي الفترة المحددة ووفتسجيل فى النماذج المطلوبة وارسال المستندات والبيانات المطلوبة ال

 .الالئحة
 

 مراحل املسابقة (10
 .لتحقق من توافر شروط المشاركة فى المسابقةل  :المرحلة االولى: مرحلة الفحص الشكلى
ذج وضوابط وفقا لنماو التقييم السري للورقات المقدمة من قبل لجان علمية متخصصة  : المرحلة الثانية: مرحلة التقييم المبدئى

 .ةلثوبنهاية هذه المرحلة تعلن المشاركات المترشحة للمرحلة الثاموحدة. 
خصصة في أمام لجان تحكيم متمشاريع تخرجهم يقوم المترشحون لهذه المرحلة بعرض  :المرحلة الثالثة: مرحلة التقييم النهائى

  بعرض المشروع.لمشاركة أحد المتقدمين باويقوم  جلسات مفتوحة
 
 

 يب النهائيالدرجة النهائية والرتت (11
ة درجالمرحلة الثانية والثالثة مع ضرورة حصول درجات ع على مجمو للمشاريع المشاركة فى المسابقة النهائية تعتمد الدرجة 

 لب الترتيب األول الحصول)يتط للحصول على ترتيب وبحسب التخصصمن الدرجة النهائية محددة  نسبةعلى النهائية المشروع 
م حجب ويت % أو أكبر(.65% أو أكبر والترتيب الثالث على نسبة 75 نسبةكبر، الترتيب الثاني على أ % أو85 على نسبة
 لترتيب.لهذا اذا لم يتحصل أى مشروع على النسبة المطلوبة أى ترتيب إ

 
 
 

 لمسابقةاجلدول الزمني ل (12
 البيان الفترة الزمنية ر.م
 ولى()المرحلة اال استالم المشاركات فى المسابقة 31/7/2022 – 1/7/2022 1
 مرحلة األولىعالن نتائج الإ  5/8/2022 2
 ثانية(للمشاركات )المرحلة الالتقييم المبدئي  15/9/2022 – 15/8/2022 3
 مرحلة الثانيةعالن نتائج الإ  1/10/2022 4
 ( لثةلتقييم النهائي )المرحلة الثاا 28-29/11/2022 5
 عالن النتائج النهائية وتكريم الفائزينإ  1/12/2022 6

 



 

 مشاريع التخرجملخص مناذج  (13
باللغة لورقات لنموذج  باللغة العربيةلورقات نموذج ا) بحسب النماذج المحددةكورقة بحثية كتابة ملخص المشروع تتم 

 (االنجليزية
 
 

 املشاركة فى التقييم (14
لمشاركة فى تقييم المشاركات امن داخل وخارج ليبيا كز البحثية اوالبحاث من كافة الجامعات والمر يمكن ألعضاء هيئة التدريس 

 والجامعةالدرجة العلمية  ،يتم اختيار لجان التقييم بحسب التخصص، فى العادة  النموذج التاليفى  الموجودبعد تعبئة البيانات 
 

 طريقة املشاركة (15
i. أسماء  إعداد ملخص لمشروع التخرج على صورة ورقة بحيثة بحسب النماذج المحددة )يجب ان يكون الملخص بدون

 (وبيانات المشاركين

ii.  الرابط التاليالتسجيل فى النموذج المخصص لذلك عن طريق  

iii.  نسخة من الملخص وارسال نسخة من افادة التخرج بحسب ما هو محدد فى نموذج التسجيلارسال. 

 

 

 للتواصل واالستفسار (16
، كما يمكن التواصل مع اللجنة التحضيرية aonsrt.ly.www موقع الهيئةيمكن الحصول على المزيد من المعلومات فى 

 Lip@aonsrt.lyااللكتروني   للمسابقة عن طريق البريد
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