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الالئحة التنفيذية لنظام مكافآت التميز العلمي
مقدمــة
من أجل التميز العلمي وزيادة القدرة على المنافسة المحلية والدولية في مجاالت البحث العلمي واالرتقاء
بالعملية البحثية والتي تعد أحد أهم عناصر العملية األكاديمية ،وتقديرا ً للدور الهام ألعضاء هيئة التدريس
بالجامعة األسمرية اإلسالمية وتكريما ً للمتميزين منهم أصدرت الجامعة األسمرية اإلسالمية نظام تحفيز
ألعضاء هيئة التدريس (الباحثين) بالجامعة للنشر في المجالت العلمية الدولية المفهرسة في قاعدتي بيانات
سكوبس ( )Scopusوموقع العلوم ( ،)Web of Scienceمما سيسهم في الرفع من مكانة الجامعة العلمية
بين نظيراتها من الجامعات محليًا ودوليًا.
وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس الجامعة األسمرية اإلسالمية رقم ( )428لسنة 2019م بتخصيص مجموعة
مكافآت للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتميزين علميًا.
حيث يتميز نظام المكافآت المالية المعتمد بالجامعة األسمرية اإلسالمية بالموضوعية والشفافية واستناده لألدلة
وقابليته للقياس بسهولة بمقاييس كمية بسيطة متوفرة على اإلنترنت في قواعد البيانات الدولية سكوبس وموقع
العلوم (.)Scopus & Web of Science
مادة ()1
تعريفات
تدل العبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة على المدلوالت المبينة قرين كل منها:
• الجامعة :الجامعة األسمرية اإلسالمية
• المجلة العلمية المفهرسة :هي المجلة العلمية ذات معامل التأثير ( )Impact Factorأو ( Cite
 )Scoreالمصنفة في احدى قاعدتي البيانات:
ً
❖ قاعدة بيانات كالريفيت (ثومسون رويترز سابقا) (موقع العلوم)
)))Clarivate:Web of Science (ISI
❖ قاعدة بيانات سكوبس ()Scopus
• البح وث العلمي ة المنش و ة :ه ي البح وث الت ي ت م نش رها عل ى هيئ ة مقال ة
( (Research Articleأو ورق ة مسح ي ة ( (Review Paperأو ورق ة ببليومتري ة
( )Bibliometric Paperفي مجلة علمية مفهرسة.
• الباحث األول :هو الباحث الذي يرد اسمه أوال في البحث المنشور.
• الباحث المشا ك :هو الباحث الذي يرد اسمه تاليا ً للباحث األول في البحث المنشور.
• جوائز التميز العلمي :هي مكافآت مالية وشهادات تقدير تمنحها الجامعة للباحثين المتميزين
المنتسبين لها حسب ما يرد من قواعد ضمن هذه الالئحة.
• اللجنة :اللجنة المشرفة على منح جوائز التميز العلمي.
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مادة ()2
أحكام عامة
 .1يجب أن تكون البحوث المتقدم بها منشورة في صورتها النهائية ومرقمة الصفحات وفق ورودها
في المجلة العلمية المفهرسة.
 .2يجب أن يدون على البحث المنشور انتساب الباحث للجامعة.
 .3يجب أن تكون مرجعية الباحث للجامعة ( )Al Asmarya Islamic Universityواضحة
تماما على حساباته في سكوبس ( )Scopusوموقع الباحثين ( )Researcher IDوالباحث
العلمي ( )Google Scholarويكون حسابه على موقع الباحث العلمي مربوطا ً بالبريد
االلكتروني الجامعي الخاص بالجامعة وأن يظل الحساب ساريا طوال فترة عمل الباحث
بالجامعة.
 .4إذا كان البحث مشتركا ً يحتفظ الباحث األول لنفسه بما نسبته  %50من قيمة الجائزة ويوزع
المبلغ المتبقي بين الباحثين المشاركين معه من المنتسبين للجامعة.
 .5يتم صرف قيمة الجائزة للباحث الفائز المتقدم لها ،وعليه تقع مسئولية توزيع قيمة المكافأة على
جميع الباحثين المشاركين في البحث من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 .6تمنح جائزتي النشر في المجالت المفهرسة وأفضل بحث كاملة لعضو هيئة التدريس المشارك
مع باحثين من خارج الجامعة إذا كان اسمه هو األول في البحث المنشور.
 .7إن لم يكن الباحث األول من الجامعة وكان الباحث(ين) المشارك(ين) من الجامعة ،فيتم صرف
نسبة  %50من المكافأة فقط للمشارك(ين) من الجامعة وتحجب عن بقية المشاركين.
 .8في حالة النظر لمعامل تأثير المجلة في التقييم يتم اعتبار معامل التأثير الخاص بالمجلة في العام
السابق لعام النشر.
 .9يقتصر التقدم لجائزة أفضل بحث على األبحاث المنشورة في مدة ال تزيد عن ثالث سنوات تبدأ
من تاريخ النشر وحتى تاريخ التقديم في األول من شهر نوفمبر من كل سنة.
.10في حال ة حصول الباحث على جائزة أفضل بحث ال يحق له التقدم بالبحث نفسه مرة أخرى لنفس
الجائزة.
 .11فيما يخص األبحاث المشتركة ال يجوز تقدم أكثر من باحث بنفس البحث ألي جائزة من جوائز
التميز العلمي.
 .12ال يتم صرف جائزة النشر في المجالت المفهرسة أكثر من ثالث مرات لكل باحث في العام
الواحد.
 .13ال تمنح جائزة أفضل باحث لنفس الباحث إال مرة واحدة كل ثالث سنوات.
 .14يُحرم المتقدم من الجائزة للعام الذي تقدم فيه وكذلك العام الذي يليه في حالة تقديمه أي بيانات
غير حقيقية في نماذج التقديم أو مخالفته للشروط المذكورة في هذه الالئحة وال يعفيه ذلك من
ال ُمساءلة القانونية.
 .15يحق ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة المنتدبين والمعارين بالداخل أو الخارج التقدم للجوائز
المشار إليها.
 .16يتم التقديم على جائزتي أفضل بحث وأفضل باحث في األسبوع األول من شهر نوفمبر من كل
سنة ،ويكون الموعد الرسمي الجتماع اللجنة المشرفة على تحديد الفائزين وإعالن النتيجة هو
يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر من كل سنة أو في أول يوم عمل يليه إن كان يوم الخامس
عشر عطلة رسمية.
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مادة ()3
جائزة النشر في المجالت المفهرسة
يمنح الباحث مكافأة بالقيمة المحددة بالجدول رقم ( )1إذا قام بنشر بحثا من أبحاثه في مجلة مفهرسة في قاعدة
بيانات ) Web of Science (ISIولها معامل تأثير ( )Impact Factorأو في قاعدة بيانات سكوبس
 Scopusولها معامل تأثير ( )Cite Scoreوتحدد قيمة الجائزة حسب الربع ( (Qالذي تقع فيه المجلة وفقا
للتخصص الذي يحدده الباحث أثناء التقديم للجائزة .ويشترط ظهور البحث في قاعدة بيانات Web of
 Scienceلمجموعة الجوائز من  1إلى  2ويشترط أيضا ً ظهور البحث في قاعدة بيانات Scopus
للمجموعة رقم  3وال يجوز التقدم بنفس البحث ألكثر من مجموعة من المجموعات المذكورة في الجدول رقم
(.)1
جدول رقم ( :)1جدول المكافآت
المجموعة
1
2
3

مسوغات المكافأة
بحث منشور في مجلة مفهرسة في موقع العلوم (Web of
) Scienceوتقع ضمن أحد األرباع الثالثة األولى ()Q1, Q2, Q3
بحث منشور في مجلة مفهرسة في موقع العلوم (Web of
) Scienceوتقع ضمن الربع الرابع ()Q4
بحث منشور في مجلة مفهرسة في قاعدة بيانات سكوبس ()Scopus
وتقع ضمن أحد األرباع الثالثة األولى ()Q1, Q2, Q3

قيمة المكافأة بالدينار
الليبي
 5000د.ل (خمسة
آالف دينار ليبي)
 3000د.ل (ثالثة
آالف دينار ليبي)
 3000د.ل (ثالثة
آالف دينار ليبي)

مادة ()4
جائزة أفضل بحث
هي جائزة سنوية للتميز العلمي قيمتها 5000د.ل (خمسة آالف دينار ليبي) تمنح لكل بحث منشور في مجلة
علمية مفهرسة تحصل على أعلى استشهادات ( )Citationsفي كل قسم علمي بحيث ال يقل عدد
االستشهادات عن ( 50خمسون) استشهادا ً وفقا ً لقاعدة بيانات العلوم  Web of Scienceأو قاعدة بيانات
سكوبس (.)Scopus
مادة ()5
جائزة أفضل باحث
هي جائزة سنوية للتميز العلمي ،قيمتها 5000د.ل خمسة آالف دينار ليبي تمنح لكل باحث تحصل على أعلى
معامل تأثير ( )H-Indexال يقل عن ( )3ثالثة بكل قسم علمي ،وفقا ً لقاعدة بيانات العلوم Web of
 Scienceأو قاعدة بيانات سكوبس (.)Scopus
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مادة ()6
جائزة براءة االختراع واالكتشافات العلمية
تمنح جائزة براءة االختراع واالكتشافات العلمية في احدى المجاالت العلمية قيمتها  10000د.ل (عشرة آالف
دينار ليبي) لكل باحث(ين) سجل(وا) براءة اختراع أو اكتشاف علمي محليا ً أو دوليا ً على أن يكون واضحا ً
في البراءة أو االكتشاف العلمي انتماء الباحث للجامعة وتمنح هذه الجائزة للباحث المنفرد وتقسم على
المشاركين في حالة وجود أكثر من مشارك في براءة االختراع من منتسبي الجامعة بعد تقديم كل ما يثبت
الحصول على البراءة أو االكتشاف العلمي من شهادات ومستندات دالة على ذلك.
مادة ()7
إجراءات ومتطلبات التقديم للجوائز
•
•
•
•
•

يتم التقدم لجائزة النشر العلمي في المجالت المفهرسة فور نشر البحث في صورته النهائية.
يتم التقدم لجائزة براءة االختراع واالكتشافات العلمية فور االنتهاء من تسجيلها محليا ً أو دولياً.
يتم التقدم لجائزتي أفضل بحث وأفضل باحث في األسبوع األول من شهر نوفمبر من كل سنة.
يتقدم الباحثون بطلباتهم للحصول على الجوائز وفقا للشروط والمعايير المحددة ومستوفاة لجميع
التوقيعات المطلوبة وتسلم للجنة المشرفة على منح جوائز التميز العلمي.
يجب على المتقدم للحصول على جوائز التميز العلمي مراعاة أن يشتمل ملفه على ما يلي:
 .1نسخة من البحث في صورته النهائية (لجائزتي النشر وأفضل بحث)
 .2تعبئة النماذج الخاصة بالتقديم للجوائز.
 .3تقديم ما يفيد استيفاء إدخال بيانات األبحاث والباحثين على منصات الباحثين.
مادة ()8

كل ما لم يرد بشأنه نص بهذه الالئحة يعرض على اللجنة المشرفة على منح جوائز التميز العلمي للبث فيه ثم
يعرض على رئيس الجامعة العتماده.
مادة ()9
تشكيل اللجنة المشرفة على منح جوائز التميز العلمي
تشكل لجنة تحت اسم " اللجنة المشرفة على منح جوائز التميز العلمي " تختص بدراسة ملفات المتقدمين لنيل
جوائز التميز العلمي واتخاذ القرار المناسب حيالها وفقا ً لما جاء في هذه الالئحة .
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مادة ()10
تسري أحكام هذه الالئحة التنفيذية اعتبارا ً من تاريخ إقرار مجلس الجامعة لنظام تحفيز أعضاء هيئة
التدريس للنشر في مجالت علمية دولية ذات معامل تأثير بتاريخ السادس من فبراير لسنة .2019

أ.د .عبدالرزاق محمد الغويل
رئيس الجامعة األسمرية اإلسالمية
صدر في زليتن
ي وم األحد
الم وافق 2019 - 05 – 26م
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دولة ليبيا
وزا ة التعليم
الجامعة األسمرية اإلسالمية

State of Libya
Ministry of Education
Al Asmarya Islamic University

نموذج قم ( :)1بيانات أساسية
عنوان البحث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
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...............................................................
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نموذج رقم ( :)2إقرار صحة ودقة البيانات التي تم تقديمها
أقر أنا السيد ............................................................................................. /عضو هيئة
التدريس بكلية................................................................./
بقسم................................................................/

أن جميع البيانات والمستندات التي تم تقديمها للجنة المشرفة على منح جوائز التميز العلمي
بالجامعة األسمرية اإلسالمية صحيحة وفى حالة ثبوت غير ذلك أقر بالموافقة على كل
اإلجراءات التي تتخذها الجامعة ضدي ،وأقر بتحمل المسئولية القانونية ومسئولية تعويض
الباحثين المشاركين معي .كما أتعهد بتوزيع قيمة الجائزة على السادة أعضاء هيئة التدريس
المشاركين في البحث والمنتسبين للجامعة األسمرية اإلسالمية وفق ما ورد في الالئحة التنفيذية
لجوائز التميز العلمي.
وهذا إقرار منى بذلك.
حرر في:

20 ... / ... /...م
توقيع المتقدم.................... :

رئيس القسم
االسم....................................... :
التوقيع....................................... :
يعتمد/
عميد الكلية
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نموذج قم ( :)3طلب لنيل جائزة النشر في المجالت العلمية المفهرسة
السيد  /أ.د .رئيس الجامعة األسمرية اإلسالمية
تحية طيبة وبعد
بنا ًء على قرار مجلس الجامعة األسمرية اإلسالمية الموقر في اجتماعه الثاني لسنة  2019بشأن تحفيز
أعضاء هيئة التدريس للنشر في مجالت رصينة وذات معامل تأثير.
أنا السيد ...................................................................................................... /عضو هيئة
التدريس بكلية................................................................./
وبقسم................................................................/
وحيث أني قمت بنشر بحث علمي في مجلة علمية مفهرسة بقاعدة بيانات (سكوبس  -موقع العلوم )
عليه
أتقدم إليكم بطلبي هذا لغرض منحي الجائزة المقررة علما ً بأن المشاركين معي في هذا البحث من الجامعة
األسمرية اإلسالمية هم:

...................................................................................... .1
أسماء
المشاركين

....................................................................................... .2
....................................................................................... .3
........................................................................................ .4

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا سلفا ً

اسم مقدم الطلب........................... /
التوقيع..................................... /
الموافق20..../..../..... /م
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وزا ة التعليم
الجامعة األسمرية اإلسالمية

State of Libya
Ministry of Education
Al Asmarya Islamic University

نموذج قم ( :)4طلب لنيل جائزة أفضل بحث
السيد  /أ.د .رئيس الجامعة األسمرية اإلسالمية
تحية طيبة وبعد
بنا ًء على قرار مجلس الجامعة األسمرية اإلسالمية الموقر في اجتماعه الثاني لسنة  2019بشأن تحفيز
أعضاء هيئة التدريس للنشر في مجالت رصينة وذات معامل تأثير.
أنا السيد ...................................................................................................... /عضو هيئة
التدريس بكلية................................................................./
وبقسم................................................................/
وحيث أن بحثي المنشور في مجلة علمية مفهرسة قد تحصل على أكثر من خمسين استشهاد واعتقد أنه البحث
األكثر استشهادا بقاعدة بيانات ( سكوبس  -موقع العلوم ) مقارنة ببحوث زمالئي بالقسم.
عليه
أتقدم إليكم بطلبي هذا لغرض منحي الجائزة المقررة علما ً بأن المشاركين معي في هذا البحث من الجامعة
األسمرية اإلسالمية هم:
...................................................................................... .1
أسماء
المشاركين

....................................................................................... .2
....................................................................................... .3
........................................................................................ .4

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا سلفا ً

اسم مقدم الطلب........................... /
التوقيع..................................... /
الموافق20..../..../..... /م

دولة ليبيا
وزا ة التعليم
الجامعة األسمرية اإلسالمية

State of Libya
Ministry of Education
Al Asmarya Islamic University

نموذج قم ( :)5طلب لنيل جائزة أفضل باحث
السيد  /أ.د .رئيس الجامعة األسمرية اإلسالمية
تحية طيبة وبعد
بنا ًء على قرار مجلس الجامعة األسمرية اإلسالمية الموقر في اجتماعه الثاني لسنة  2019بشأن تحفيز
أعضاء هيئة التدريس للنشر في مجالت رصينة وذات معامل تأثير.
أنا السيد ...................................................................................................... /عضو هيئة
التدريس بكلية................................................................./
وبقسم................................................................/
وحيث أن معامل تأثيري ( )H-indexيساوي ( )............واعتقد أنه معامل التأثير األعلى بقاعدة بيانات (
سكوبس  ،موقع العلوم ) مقارنة بمعامالت تأثير زمالئي بالقسم.
عليه
أتقدم إليكم بطلبي هذا لغرض منحي الجائزة المقررة
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا سلفا ً

اسم مقدم الطلب........................... /
التوقيع..................................... /
الموافق20..../..../..... /م

دولة ليبيا
وزا ة التعليم
الجامعة األسمرية اإلسالمية

State of Libya
Ministry of Education
Al Asmarya Islamic University

نموذج قم ( :)6طلب لنيل جائزة براءة االختراع واالكتشافات العلمية
السيد  /أ.د .رئيس الجامعة األسمرية اإلسالمية
تحية طيبة وبعد
بنا ًء على قرار مجلس الجامعة األسمرية اإلسالمية الموقر في اجتماعه الثاني لسنة  2019بشأن تحفيز
أعضاء هيئة التدريس لإلبداع واالبتكار.
أنا السيد ...................................................................................................... /عضو هيئة
التدريس بكلية................................................................./
وبقسم................................................................/
وحيث أني قد سجلت براءة اختراع في دولة ......................./تحت رقم ....................... /بتاريخ
20.../..../....:م.
عليه
أتقدم إليكم بطلبي هذا لغرض منحي الجائزة المقررة علما ً بأن المشاركين معي في هذا اإلنجاز من الجامعة
األسمرية اإلسالمية هم:
...................................................................................... .1
أسماء
المشاركين

....................................................................................... .2
....................................................................................... .3
........................................................................................ .4

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا سلفا ً

اسم مقدم الطلب........................... /
التوقيع..................................... /
الموافق20..../..../..... /م

دولة ليبيا
وزا ة التعليم
الجامعة األسمرية اإلسالمية

State of Libya
Ministry of Education
Al Asmarya Islamic University

نموذج قم ( :)7قائمة المستندات المطلوب تقديمها
المستند

.ت
 .1تقديم نسخة مطبوعة من البحث للمتقدمين لجائزة النشر في المجالت المفهرسة وجائزة أفضل
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بحث.
طباعة ما يفيد عدد اإلشارات المرجعية للبحث من سكوبس أو موقع العلوم في حالة التقدم
لجائزة أفضل بحث.
تعبئة النموذج رقم ( )1للحصول على جائزتي النشر في المجالت المفهرسة وأفضل بحث.
تعبئة النموذج رقم ( )2للحصول على أي جائزة من جوائز التميز العلمي
تعبئة النموذج رقم ( )3للحصول على جائزة النشر في المجالت المفهرسة فقط.
تعبئة النموذج رقم ( )4للحصول على جائزة أفضل بحث فقط.
تعبئة النموذج رقم ( )5للحصول على جائزة أفضل باحث فقط.
تعبئة النموذج رقم ( )6للحصول على جائزة براءة اختراع فقط.

نعم

ال

