
االعليیا االددررااساتت مساعدديي جائززةة  
:االهھددفف   

 منن االكليیة في كبيیررةة مساهھھھماتت قددموواا االذذيینن االمتميیززيینن االعليیا االددررااساتت مساعدديي تكرريیمم قططرر جامعةب االددررااساتت االعليیا مساعدديي جائززةة هھددففت
  .االعلمي وواالبحثث االتددرريیسس في تميیززملااعملهھمم  خاللل

:االجائززةة  

 في مايیوو 3 في للبحووثث االسنوويي االمنتددىى في االجائززةة تقدديیمم ووسيیتمم. قططرريي لایر 5000 ماليیة تبلغ مكافأةةمنن شهھاددةة تقدديیرر وواالجائززةة  تتألفف
 في عليیهھا االمنصووصص االنهھائيیة وواالمووااعيیدد لإلجررااءااتت ووفقا االجائززةة على االحصوولل ططلباتت لتقدديیمم مؤؤهھھھلوونناال االططالبب). H10( االبحووثث مجمع
  .أأددناهه االووااررددةة االتووجيیهھيیة االمباددئئ

:ااألهھھھليیة   

:االمتقددمميیجبب على  جائززةة٬،اال على للحصوولل مؤؤهھھھالً  كووننلت  

وواالبحووثث االعليیا للددررااساتت االمشارركك االعميیدد قبلل منن للجائززةة االتصدديیقق على ططلبب االتررشيیح  .1 	  
)أأددناهه اانظظرر( االنهھائيیة االمووااعيیدد في االمططلووبة االووثائقق جميیع ررساللاا  .2  

	  

عمليیة االتررشيیح:   

أأوو االمشررفف على االططالبب. ) GAتلقى االذذيي( االططالبب منن ٬، االعليیا٬،يیمكنن تقدديیمم ططلبب االتررشيیح للحصوولل على جائززةة ططالبب االمساعدد للددررااساتت 
 وواالبحثث االعليیا للددررااساتت مشاررككاال عميیدداال مكتبب إإلى االططلباتت قددمميی سووفف االذذيي االمناسبب االقسمم ررئيیسس إإلى GA لجائززةة االتررشيیحاتت تقدديیمم يیجبب
 PDF ملفف في االمططلووبة االووثائقق جميیع تقدديیمم خاللل منن االجائززةة على للحصوولل ووااحددمتقددمم  تررشيیحب مشاررككاال عميیددااليیقوومم . فيیهھا للنظظرر االعلمي
  .أأبرريیلل 26 مووعدد ااقصاهه في االعليیا االددررااساتت مكتبب إإلى

  :تررشيیح االتالياال ملفف يیتضمنن أأنن يیجبب

تقدديیمم االططلبب االخاصص . 1 	  

سجلل ددررجاتت االططالبب االحاليیة. 2 	  

فلسفتهھ االخاصة بالتددرريیسس (صفحتانن كحدد أأقصى). 3 	  

نمووذذجج منن خطططط االتددرريیسس.4 	  

  االططلبب لمقددمم االبحثياالتددرريیسي وو االنشاطط مع عررضض االذذااتيیة االسيیررةة. 5

 في االعلمي وواالبحثث االتددرريیسس في وواالمساهھھھماتت للمررشح٬، االمبتكررةة االتعليیميیة االتقنيیاتت على االضووء ططتسل تووصيیة ررسائلل ثالثث عنن يیقلل ال.6
. االكليیة  

االعلمي وواالبحثث االعليیا للددررااساتت االمشارركك عميیدداال منن تووصيیة ررسالة. 8  

 

 منسقق تمم ااستالمهھا منن االملفاتت جميیع أأنن منن االتأكدد االططالبب عاتقق على ووتقع. االنهھائي االمووعدد بعدد أأيي ططلباتتاالعليیا االددررااساتت مكتببلنن يیقبلل 
االبررنامج  

 

 

 



:ااالختيیارر معايیيیرر  

:االتاليیة للمعايیيیرر ووفقا االعليیا االددررااساتت لجنة قبلل منن االططلباتت تقيیيیمم سيیتمم 	  

GA كمساعدد ددررااساتت عليیا هھتعيین خاللل االططلبب مقددممل ااألكادديیمي االسجلل 1 	  

للكليیة االبحووثث مساهھھھمة نووعيیةكفاءةة وو. 2 	  

	 تددرريیسساال جووددةة. 3  

االتددرريیسساا خططة ووجووددةة قووةة. 4 	  

تووصيیةاال ررسائلل مددىى تأثيیرر. 5 	  

االكليیة في االططلبب لمقددمم االذذااتيیة االسيیررةة على االضووء تسليیطط وو وواالبحثث االتعليیمم جووددةة. 6 	  

مشارركك اال عميیدداال منن تأيیيیدد ررسالة. 7  

 

في حالل عددمم ااستحسانن ااعضاء االتقيیيیمم بأيي منن االبحووثث االمقددمهھ٬، لنن يیتمم تسليیمم أأيي جائززةة.  

:االنهھائيیة االمووااعيیدد  

.أأبرريیلل 5 هھھھوو االبررنامج لمنسقق االمتططلباتت جميیع لتقدديیمم االنهھائي االمووعدد. 1 	  

.أأبرريیلل 19 هھھھوو وواالبحووثثلددررااساتت االعليیا االعميیدد االمشارركك ل لتقدديیمم ملفف االتررشيیح لمكتبب مووعدد آآخرر. 2 	  

.أأبرريیلل 26 هھھھوو االعليیا االددررااساتت مكتبب إإلى ووااحدد ططالبب لتررشيیح االعلمي وواالبحثث االعليیا ددررااساتتلل االمشارركك عميیددلل مووعدد آآخرر. 3 	  

	االبحووثث مجمع في للبحووثث االسنوويي االمنتددىى في مايیوو 3 أأططررووحة ووجائززةة االمتميیززةة االررسالة جائززةةسيیتمم ااالعالنن عنن . 4  H10	   	  

	  


