
االمتميیززةة بجامعة قططرر ااألططررووحة االررسالة االجامعيیة االمتميیززةة ووجائززةة جائززةة  

:االهھددفف  

. االعليیا االددررااساتت ططالبب قبلل منن االمتميیززةة االبحووثث تشجع قططرر بجامعة االمتميیززةة ااألططررووحة ووجائززةة االمتميیززةة االجامعيیة االررسالة جائززةة
.ة االددكتووررااههأأططررووح أأوو االماجيیستيیرر ررسالة نووعيیة على االجائززةة ووتتمحوورر  

 

:االجائززةة  

 قددررهھھھا مكافأةة حيیثث تقددمم االكليیاتت منن االمقددمة االتررشيیحاتت بيینن منن سنوويیا االمتميیززةة ططررووحةااأل ووجوواائزز االمتميیززةة االررسالة جائززةة ااختيیارر يیتمم
 للحصوولل االمتقددميینن تررشيیح يیتمم لألططررووحة االمتميیززةة. قططرريي لایر 15000 جائززةة قددررهھھھا للررسالة االجامعيیة االمتميیززةة وو قططرريي لایر 10000
.أأددناهه االووااررددةة االتووجيیهھيیة االمباددئئ في عليیهھا االمنصووصص االنهھائيیة وواالمووااعيیدد لإلجررااءااتت ووفقا جائززةة على  

:ااألهھھھليیة   

 وويیجووزز. االبررنامج منسقق قبلل منن االعلمي وواالبحثث االعليیا للددررااساتتاالمشارركك  مساعدد نائبب االعميیدد مكتبب إإلى للجائززةة االتررشيیحاتت تقدديیمم يینبغي
.االعليیا االددررااساتت لمكتبب فقطط ووااحدد تررشيیح تقدديیمم االصلة ذذااتت االكليیة في االعلمي وواالبحثث االعليیا للددررااساتت االمشارركك عميیدداال مكتببل  

:االططالببيیجبب على  جائززةة٬،اال على للحصوولل مؤؤهھھھالً  كووننلت  

االعليیا االددررااساتت مكتبب قبلل مننووتمم إإبرراائهھا  ٬،أأططررووحة أأوو االعررضض االشفهھي لررسالتهھ االجامعيیة ااجتازز ووبنجاحح. 1 	  

مباشررةة يیسبقق االمسابقة االذذيي االصيیفف أأوو االخرريیفف فصلل في قططرر جامعة في االعليیا االددررااساتت بررنامج منن خرريیج يیكوونن. 2 	  

	 وواالبحووثث االعليیا للددررااساتت االمشارركك االعميیدد للقبِ  منن جائززةةلل يیتمم االتررشيیح. 3  

)أأددناهه اانظظرر( االصلة ذذااتت االنهھائيیة االمووااعيیدد قبلل ووااحدد PDF ملفف في االمططلووبة االووثائقق جميیع تقدديیمم. 4  

عمليیة االتررشيیح:  

 االمشارركك االعميیدد لمكتبب االبررنامج لمنسقق االتررشيیح تقدديیممعلى االررسائلل االجامعيیة  ااإلشرراافف لجنة أأعضاء منن عضوو أأيي أأوو للططالبب يیجووزز
 مكتبب يیقوومم. االمططلووبة االددااعمة االووثائقق خاللل منن تررشيیحاال االططالبب منن ططلببيیُ  االذذااتي٬، االتررشيیح حالة في. االعلمي وواالبحثث االعليیا للددررااساتت
اابرريیلل ٢۲٦االعليیا قبلل  االددررااساتت مكتبب إإلى ووااحدد PDF ملفف في االمططلووبة االووثائقق كافة تقدديیمم االعلمي وواالبحثث االعليیا للددررااساتت االمشارركك االعميیدد  

  :تررشيیح االتالياال ملفف يیتضمنن أأنن يیجبب

ةةاالمتميیزز ططررووحةااأل ووجائززةةاالررسالة االجامعيیة االمتميیززةة  جائززةةططلبب تررشيیح لااتمامم . 1 	  

 غيیرراال موواادداال على تحتوويي االتي االمالحققاالى  باالضافة٬،. بتباعدد مززددووجج بططباعهھ ااألططررووحة٬،/  ةللررسال) صفحهھ 2 تجاووززيی ال(ملخصص . 2
.االمررشح ااسمم تحمللوو االصفحاتت٬، تررقيیمم يیجبب ٬،كما إإددررااجهھا وواالتي يیمكنن االجددااوولل٬، أأوو االخرراائطط مثلل نصيیة٬، 	  

تعبئة االتقيیيیمم االخاصص بمعيیارر جووددةة االررسالة االجامعيیة.  وو ااددررااجج تقيیماتت لجنهھ االمناقشهھ. 3 	  

.االصلة ذذااتت االكليیة في وواالبحووثثللددررااسا تت االعليیا  مشاررككاال عميیدداال مننددعمم  ررسالة تددررجج أأنن يینبغي ذذلكك٬، إإلى باإلضافة. 4 	  

بالررسالة متعلقة نشررااتت أأوو مشارريیع أأيي على االضووء تسليیططللمررشح مع   االحاليیة االذذااتيیة االسيیررةة. 6  

 

 

 

 



:ااالختيیارر معايیيیرر  

 يیجبب. االماجيیستيیرر مستووىى على ووااحدد ووفائزز االددكتووررااهه مستووىى على فقطط ووااحدد فائزز ووااختيیارر االمررشحيینن تقيیيیممب االعليیا االددررااساتت لجنةستقوومم 
.في تخصصاتهھمم ااستثنائي بشكللوو كبيیررةة مساهھھھمة أأططررووحاتت/  االررسائلل تساهھھھمم أأنن  

.االمفهھوومم ووأأصالة ااالستنتاجاتت٬، صحة وواالنتائج٬، االمووضووعع أأهھھھميیة االبحثث٬، ططررقق نووعيیة ااالختيیارر معايیيیررووتشملل   

ووفي حالل ووجددتت االلجنة بأنن االررسائلل االمررشحة ال تليیقق بالمستووىى االمططلووبب لنن  في منتدديي االبحووثث االسنوويي شخصيیا االجائززةة ستالممووسيیتمم اا
.تسليیمم أأيي جائززةةيیتمم   

:االنهھائيیة االمووااعيیدد  

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

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

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

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

	  


