فئة أفضل بحث تطبيقي يف زراعة النخيل وإنتاج التمور
وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور املصرية

2

شروط املشاركة

 .1يَحق جلميع الباحثني والعلماء والعاملني يف قطاع الزراعة والعلوم املختلفة بجمهورية مصر العربية املشاركة بهذه الفئة.
 .2يقوم املشارك بتقدمي بحث واحد فقط يف مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور أو تقنيات تصنيع وتعبئة التمور املصرية.
 .3يُسمح املشاركة بهذه الفئة للبحوث التي مت إنتاجها خالل السنوات العشر األخيرة سواء كانت منشورة أو غير منشورة.
يقدم البحث باسم الباحث الرئيسي مع اإلشارة إلى زمالئه ،مع توضيح جهة نشر البحث.
َّ .4
 .5استمارة التقدمي مع كافة املرفقات مبظروف مغلق وترفع إلى جلنة االستالم يف املوعد املُعلن عنه.
 .6ميكن للباحث إرفاق أي مستندات أو معلومات تعزز نتائج بحثه بنجاح.
 .7املشــاركة إلزاميــة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي للمهرجــان  http://siwafestival.comيف موعــد أقصــاه يــوم  18أكتوبــر
2018

معايير التقييم

تتولى اللجنة العلمية بإشراف اللجنة املنظمة تقييم امللفات املشاركة للتنافس على هذه الفئة وفقاً ملعايير التقييم التالية:

م

اﻟﻣﻌﯾﺎر

اﻟدرﺟﺔ

1

وﺿوح اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺑﺣث وأھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻟﺟﮭﺎ

15%

2

اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر

20%

3

ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ووﺿوح اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت

15%

4

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر وﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ وﺣداﺛﺗﮭﺎ

10%

5

ﻣﺳﺗوى ﻣوﻗﻊ اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث

10%

6

ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول إﺑداﻋﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ

15%

7

اﻟﻔواﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﻣﯾداﻧﯾﺎ ً

15%

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

100%
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استمارة املشاركة

فئة أفضل بحث تطبيقي يف زراعة النخيل وإنتاج التمور
وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور املصرية
االسم الرباعي للباحث................................................................................................................. :
اللقب العلمي للباحث................................................................................................................... :
اجلهة التي يعمل بها الباحث.......................................................................................................... :
عنوان البحث........................................................................................................................... :
الزمالء املشاركون بالبحث (إن وجدوا)................................................................................................ :
............................................................................................................................................
العنــوان الكامــل للباحــث بالتفصيــل.................................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
الهاتف املتحرك......................................................................................................................... :
البريد اإللكتروني....................................................................................................................... :

ترفــق االســتمارة مــع نســخة إلكترونيــة تتضمــن :ملخــص البحــث باللغــة العربيــة مــع نســخة مــن البحــث الكامــل (ســواء كان باللغــة
اإلجنليزيــة أو اللغــة العربيــة) ،مــع الســيرة الذاتيــة وصــورة إثبــات الشــخصية وصــورة شــخصية للمشــارك ،وذلــك مــن خــال املوقــع
اإللكترونــي للمهرجــان  http://siwafestival.comيف موعــد أقصــاه نهايــة يــوم  18أكتوبــر 2018

					
التوقيع:
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التاريخ

