
-ططلبة االددررااساتت االعليیا ألبحاثث قططرر جامعة جائززةة  
:االهھددفف   

.االعلمي وواالنشاطط االعليیا لددررااساتتاا  ألبحاثثاالبحثث االمتميیزز مكافأةة إإلى قططرر جامعة في االعليیا االددررااساتت بحووثث جائززةة تهھددفف  

:االجائززةة  

 حضوورر إإلى) االجامعة لسيیاسة ووفقا( جائززةة ماليیةمنن  االجائززةة ووتتألفف. سنوويیا ووااحدد ططالببحيیثث سيیكافئ  تنافسيیة االعليیا االددررااساتت بحووثث جائززةة
 وواالمووااعيیدد لإلجررااءااتت ووفقا االجائززةة على االحصوولل ططلباتت لتقدديیمم مؤؤهھھھلوونن االططالبب. يیحققق االططالبب بمقتضاهه عررضض بحثهھ ددوولي مؤؤتمرر
  .االتووجيیهھيیة االمباددئئ في عليیهھا االمنصووصص االنهھائيیة

:ااألهھھھليیة   

:االمتقددمميیجبب على  جائززةة٬،اال على للحصوولل مؤؤهھھھالً  كووننلت  

	.عليیااال ددررااساتتاال اامجبرر في ااحدد كاملل بددووااممططالبب  يیكوونن أأنن. 1   	  

أأكادديیمي جيیدد. ووضع في كووننيی أأنن. 2 	  

	 ددوولي مؤؤتمرر في قبوولهھ تمم بحثث لدديیهھ. 3  

	 للبحثث االمقددمم االررئيیسي االمؤؤلففهھھھوو  االمتقددمم يیكوونن أأنن. 4  

االصلة ذذااتت االكليیة في االعلمي وواالبحثث االعليیا للددررااساتت االمشارركك االعميیدد قبلل منن االجائززةة هھھھذذهه على االتصدديیقق يیتمم. 5  

)أأددناهه اانظظرر( االمحدددداا االمووعدد قبلل االمططلووبة االووثائقق جميیع تقدديیمم. 6  

 االمؤؤسسي مجلسس قبلل منن االخططررةة االنفايیاتت أأوو وواالحيیووااناتت٬، االبشرريیة االموواادد ااستخدداامم على تنططوويي االتي االبحووثث جميیع على االموواافقة يیجبب
 موواافقة نماذذجج إإررفاقق يیجبب). IBC( لبيیوولووجيیهھاا االسالمة لجنة أأوو ٬،)IACUC( االمؤؤسسي االحيیوواانن ووااستخدداامم ررعايیة لجنة ٬،)IRB( مررااجعة
االمختصة االلجنة  

عمليیة االتررشيیح:   

 عميیدد مكتبب إإلى االططلباتت تقددمم سووفف االذذيي االمناسبب االبررنامج لمنسقق االعليیا االددررااساتت بحووثث جائززةة على للحصوولل االططلباتت تقدديیمم يیجبب
 خاللل منن االجائززةة على للحصوولل ووااحدد مممتقدد ططلبب تررشيیح مشاررككاال عميیددعلى اال يیجبب. فيیهھا للنظظرر االعلمي وواالبحثث االعليیا للددررااساتت مشارركك
  .أأبرريیلل 26قبلل  االعليیا االددررااساتت مكتبب إإلى ووااحدد PDF ملفف في االمططلووبة االووثائقق جميیع تقدديیمم

  :تررشيیح االتالياال ملفف يیتضمنن أأنن يیجبب

االبحووثث جائززةةاالخاصص بتقدديیمم االططلبب . 1 	  

أأنن يیكوونن االووضع ااالكادديیمي للططالبب جيیدد. 2 	  

كاملة بحثيیة تقدديیمم نشررهه/ووررقة. 3 	  

االسمعةحسنن  ددوولي مؤؤتمررقدد تقددمم بعررضض ااحددىى بحووثهھ ب يیكووننأأنن . 4 	  

)وواالمنح وواالجوواائزز وونشررااتت االمؤؤتمررااتت عررووضض أأيي( االططلبب لمقددمم االبحثي االنشاطط مع عررضض االذذااتيیة االسيیررةة. 5 	  

)IBC ٬،IACUC ٬،IRB( موواافقة مجلسس لجانناالحصوولل على . 6 	  

ددرراايیة باعمالل االططالبب على االتددرريیسس هھھھيیئة أأعضاء منن تووصيیة ررسالتيینن.7 	  

االعلمي وواالبحثث االعليیا االددررااساتت االمشارركك عميیدداال منن ددعمم ررسالة. 8  



 تمم ااستالمهھا منن ووررددتت االموواادد جميیع أأنن منن االتأكدد االططالبب عاتقق على ووتقع. االنهھائي االمووعدد بعدد أأيي ططلباتت االعليیا االددررااساتت مكتببلنن يیقبلل 
االبررنامج منسقق  

 

:ااالختيیارر معايیيیرر  

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

االبحثيیة للووررقة ضووححاالوو جووددةةاال. 1 	  

االبحثث أأهھھھميیة. 2 	  

للططالبب ااألكادديیمي االسجلل. 3 	  

االططلبب لمقددمم االذذااتيیة االسيیررةة نووعيیة. 4 	  

االتأيیيیدد ررسائلل مددىى ددعمم. 5 	  

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 االددررااساتت االمشارركك عميیددلل مووعدد آآخرر. 3 	  

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

	  


