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الفئة الثانية :أفضل بحث تطبيقي في زراعة وإنتاج التمور المصرية
شروط المشاركة:
1.1يَحق لجميع الباحثين والعلماء والعاملين في قطاع الزراعة والعلوم المختلفة بجمهورية مصر العربية المشاركة بهذه الفئة.
2.2يجوز للمشارك تقديم أكثر من بحث على أال يتجاوز ثالث بحوث في مجال زراعة النخيل وتقنيات التمور بالواحات والمزارع.
قدم البحوث نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة اإلنجليزية مطبوعة على ورق ( )A4ومغلفة جيدًا مع نسخة
ُ 3.3ت َّ
إلكترونية
()Font: Times new Roman 12, Spacing: single, Margins: 1” in the four directions. Page numbering: in the bottom to the right
4.4يُسـمح للبحوث التي تم إنتاجها خالل السـنوات العشـر األخيرة سـواء كانت منشـورة أو غير منشـورة المشاركة بهذه الفئة.
قدم باسم الباحث الرئيسي مع اإلشارة إلى زمالءه.
ُ 5.5ت َّ
المعلن عنه
6.6توضع إستمارة التقديم مع البحث بظروف مغلق وترفع الى لجنة االستالم في الموعد ُ
7.7يمكن للباحث إرفاق أي مستندات أو معلومات تعزز نتائج بحثه في المزارع والواحات بنجاح.

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:
تتولى لجنة علمية مؤلفة من خمسة من الخبراء والمختصين
بقطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بتحكيـم كافـة الملفـات
والنمـاذج المقدمـة للتنافـس على هـذه الفئة ضمن مسـابقة
التمـور المصريـة ،وذلـك حسـب آليـة تقرهـا اللجنة اسـتنادًا الى
المعاييـر المعتمـدة بإشـراف األمانـة العامـة لجائـزة خليفـة
الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي ،فـي حيـن يعتبـر قـرار
لجنـة التحكيـم نهائـي غيـر قابـل للطعـن .كمـا تنصـح لجنـة
التحكيـم األخـوة المتقدميـن علـى هـذه الفئـة اآلخـذ بعيـن
االعتبـار النقـاط التاليـة:
مـدى تحقيق وانتشـار واسـتعراض البحوث المنشـورة في هذا
المجـال .واالسـتنتاجات المسـتخرجة ومـدى تطبيقهـا محلياً.
ونجاح تشـخيص المشـكلة الزراعية المتعلقة باإلنتاج والنوعية،
والتقنيـة المتعلقـة بالتصنيـع والتعبئـة والتسـويق .ورصانـة
تنفيـذ حيثيـات مفاصـل البحـث علمياً وعـدد مـرات تكـراره
ورصانـة المجلـة العلمية المنشـورة فيهـا .ومدى تطبيـق نتائج
البحـث سـابقًا أو إمكانيـة التطبيـق الميدانـي الـذي لـم يُطبـق
وتفاعـل الهيئـات المحليـة والمزارعيـن فـي هـذه المناطـق

معايير تقييم أفضل بحث تطبيقي في زراعة
وإنتاج التمور المصرية
المعيار

درجة التقييم

وضوح فكرة البحث وأهدافه

% 15

صيانة تنفيذ البحث وتعميمه

% 10

مدى تطبيق نتائج البحث واالستفادة منه ميدانيًا

% 20

ربـط عنـوان البحـث وأهدافـه بمحتويـات البحـث
واالسـتنتاجات

% 10

مواقع ومدى انتشار ووقعة تنفيذ البحث ميدانيًا

% 10

تحديـد الفوائـد االقتصاديـة واالجتماعيـة مـن
تطبيقـه

% 15

مستوى موقع النشر العلمي للبحث

%5

كتابة البحث وطريقة عرض النتائج وطرق التنفيذ

%5

وضوح االستنتاجات التالية إلجرائه
التقييم النهائي

% 10
% 100

مـع نتائـج البحـث وتطبيقاتـه .وربـط عناصـر البحث مع العنـوان وإلـى الخلفية وطريقـة التنفيذ والمـواد والنتائج واالسـتنتاجات
بشـكل واضـح .مـع التأكيـد علـى عناصـر اإلبـداع فـي البحـث وعـدم تكـراره فـي مواقـع أو بحوث أخـرى .مواقـع تنفيـذ البحث
(مـزارع واحـة سـيوة وأي واحـة أو مزرعـة علـى مسـتوى جمهورية مصـر العربية) .ومدى اسـتخدام األفـكار العلميـة والتقنيات
الحديثـة فـي تنفيـذ البحـث وتحليلـه ودقة أخـذ النتائج بشـكل إحصائي وشـمولي.
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استمارة التقديم لفئة
أفضل بحث تطبيقي في زراعة وإنتاج التمور المصرية

االسـم الرباعي الكامـل...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

سـيرة ذاتيـة  /نسـخة مرفقـة مـع صورتيـن:
عنـوان البحـث:
تاريـخ التنفيـذ:

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

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

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

الزملاء المشـاركين بالبحـث:

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

العنوان الكامل:
 -الهاتـف:

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

 -صنـدوق البريـد:

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

 -البريـد االلكترونـي:

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

الجهـة التـي يعمـل بهـا:

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

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

