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الفئة األولى :أفضل شخصية أو جمعية خدمت قطاع نخيل التمر
شروط المشاركة:
1.1يُقــدم المرشــح نســخة مــن ســيرته الذاتيــة وأعمالــه المتميــزة التــي تــم إنجازهــا خــال مســيرة عملــه فــي مجــال خدمــة
قطــاع النخيــل وإنتــاج التمــور فــي مختلــف مواقــع التميــز والعطــاء ســواء فــي الواحــات أو المــزارع علــى مســتوى جمهوريــة
مصــر العربيــة.
2.2يقوم المرشح بدعم ملف الترشيح بالوثائق التي تشير إلى ما تم إنجازه خالل عمله.
3.3يترك اختيار التقدير للجنة العليا للمهرجان.

آلية االستالم:
تتولــى اللجنــة الفنيــة اســتالم اســتمارات وملفــات الترشــيح لهــذه الفئــة خــال الفتــرة مــن  01مايــو  2017ويغلــق بــاب
االســتالم يــوم  01ســبتمبر  2017وحســب شــروط المشــاركة أعــاه.

التحكيم:
تتولـى لجنـة علميـة مؤلفـة مـن خمسـة مـن الخبـراء
والمختصيـن بقطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بتحكيـم
كافـة الملفـات والوثائـق المقدمـة للتنافس على هـذه الفئة
ضمـن مسـابقة التمـور المصريـة ،وذلـك حسـب آليـة تقرهـا
اللجنـة اسـتنادًا الـى المعاييـر المعتمـدة بإشـراف األمانـة
العامـة لجائـزة خليفـة الدولية لنخيـل التمر واالبتـكار الزراعي،
فـي حين يعتبر قـرار لجنة التحكيم نهائي غيـر قابل للطعن.
كمـا تنصـح لجنـة التحكيـم األخـوة المتقدميـن علـى هـذه
الفئـة اآلخـذ بعيـن االعتبـار النقـاط التاليـة:
عـدد سـنوات الخدمـة ،والمنجـزات الميدانيـة التـي قـام بهـا
المرشـح وعددهـا وتأثيرهـا ،كمـا أن اللجنة تأخذ بعيـن االعتبار
التأثيـر االقتصادي واالجتماعـي لما تم ،ورأي المجتمع المدني
بـه فـي مـكان الواحـات والمـزارع ،ومـا هـو المـردود المـادي
للمنجزات ،والشـهادات والجوائـز التقديرية التي حصل عليها،
وتأثيـر المنجـز علـى الواقـع الزراعـي عموماً وقطـاع النخيـل
والتمـور خصوصاً ،وهـل اسـتخدم التقنيـات الحديثـة أم ال،
ومـدى تطبيقـه مبـادئ حمايـة البيئـة والمـوارد الطبيعيـة.

معايير تقييم أفضل شخصية أو جمعية خدمت
قطاع نخيل التمر
المعيار
عدد سنوات الخدمة

% 10

المنجزات الميدانية عددها وتأثيرها

% 15

األثر االقتصادي واالجتماعي والبيئي

% 15

رأي المجتمع المدني في مكان الواحات والمزارع

% 10

المردود المادي للمنجزات

% 10

الشهادات وجوائز التقدير الحاصل عليها

% 10

تأثير المنجز على الواقع الزراعي ونخيل التمر

% 15

استخدام التقنيات الحديثة

% 10

تطبيق مبادئ الحفاظ على البيئة
التقييم النهائي

5

درجة التقييم

%5
% 100
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استمارة التقديم لفئة
أفضل شخصية أو جمعية خدمت قطاع نخيل التمر
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-

..................................................................................................................................................................................................................................

العنـوان الكامـل................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
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صورة شخصية عدد 2
التاريخ

التوقيع
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علــى كافــة األخــوة الراغبيــن فــي الترشــح والمشــاركة فــي
مســابقة التمــور المصريــة بنســختها الثالثــة 2017
األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن تســليم ملفــات البحــوث مــع اســتمارة
التقديــم أو عينــات التمــور المشــاركة بحســب فئــات المســابقة
تقــدم إلــى اللجنــة المنظمــة وفــق الخيــارات التاليــة:
1ـ مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي
 / 9شارع جامعة القاهرة ـ الجيزة ـ هاتف 01022330055
2ـ جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة
هاتف 01002148755

رقم الفئة

اسم الفئة

باب المشاركة مفتوح
اعتبارًا من 1/5/2017
وآخر موعد للمشاركة
كما هو وارد بحسب كل فئة

1

فئة أفضل شخصية أو جمعية خدمت قطاع التمور

01/09/2017

2

فئة أفضل بحث تطبيقي في زراعة وإنتاج التمور المصرية

01/09/2017

3

فئة أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوي (صعيدي)

01/10/2017

4

فئة أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر

01/09/2017

5

فئة أفضل مزارع يقتني أصناف متعددة من نخيل التمر.

01/10/2017

6

فئة أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها

01/10/2017

7

فئة أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

01/10/2017

8

فئة أفضل مصمم عبوة لتعبئة وتغليف التمور.

01/09/2017

9

فئة أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور

20/09/2017

10

فئة أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية.

01/10/2017

مالحظة:
لن تقبل أي مشاركة تصل إلى اللجنة المنظمة بعد موعد التسليم الوارد أعاله في الجدول

