YEAR OF THE FIFTIETH

دل ـ ـ ــيل مسـابقة التمـور املصـرية بسيوة 2022

فئة أفضل بحث علمي تطبيقي في زراعة النخيل وإنتاج
التمور وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور
شروط المشاركة
• يحق لجميع الباحثين على مدارسلسلة القيمة للتمور بجمهورية مصرالعربية املشاركة بهذه الفئة.
• يحق للمشارك تقديم بحث واحد فقط في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور املصرية ،على
ً
ً
أن يكون البحث منشورا خالل السنوات الخمس األخيرة أو مقبوال للنشر.
• ُيقـ َّـدم نســخ مطبوعــة مــن البحــث الكامــل باللغــة اإلنجليزيــة أو العربيــة ،وامللخــص باللغــة العربيــة ،والســيرة الذاتيــة ،وصــورة
• اثبــات الشــخصية ،وصــورة شــخصية للمتقــدم ،ونســخة إلكترونيــة مــن كافــة املســتندات علــى قــرص مدمــج  CDأو حافظــة
ُ
إلكترونيــة (فــاش ميمــوري) بظــرف مغلــق ُيرفــع إلىلجنــة االســتالم فــي املوعــد املعلــن عنــه.
• ُت َّ
قدم استمارة املشاركة باسم الباحث الرئي�سي ،مع ارفاق موافقة جهة العمل على التقدم للمسابقة.
ُ
• ُيقراملتقدم بالبحث بأنه لم يسبق للبحث املقدم الحصول على جوائزمن جهات أخرى.
• يمكن للمتقدم إرفاق أي مستندات أو معلومات تعزز تطبيق نتائج البحث بنجاح.

معايير التقييم:
م

درجة التقييم

املعيار

 1أهميته البحث بالنسبة لقطاع نخيل التمروالتمور ومنتجاتها ،ووضوح هدف وفكرة البحث

% 40

 2تقديم حلول مبتكرة وتقنيات حديثة

% 10

 3حداثة املراجع ومستوى النشرالعلمي في املجالت العلمية املحكمة
ً
إمكانية تطبيق نتائج البحث واالستفادة منة ميدانيا والفوائد االقتصادية واالجتماعية
4
والبيئية للبحث

% 10

8

% 40
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ُيرفــق مــع االســتمارة نســخ مطبوعــة مــن البحــث الكامــل وامللخــص والســيرة الذاتيــة وصــورة اثبــات الشــخصية وصــورة
شــخصية للمتقــدم وموافقــة جهــة العمــل علــى التقــدم للمســابقة ،ونســخة إلكترونيــة لكافــة املســتندات علــى قــرص مدمــج
 CDأو حافظــة إلكترونيــة (فــاش ميمــوري).
ُ
أقــر أننــي اطلعــت علــى الشــروط العامــة ،وأوافــق علــى كل مــا ورد بهــا ،وأقــر بأنــه لــم يســبق للبحــث املقــدم الحصــول علــى
جوائــز مــن جهــات أخــرى.
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