
 

                                                                                                

 عالنإ
 "نظم المعلومات الجغرافية الجغرافيا و السنوية في العلميةجائزة الخزامي "

 أواًل

ومات الجغرافية بكلية اآلداب جامعة االسكندرية يعلن قسم الجغرافيا ونظم المعل     

عن المسابقة العلمية السنوية  بمحافظة الدقهليةبالتعاون مع مؤسسة الخزامي الخيرية 

  : بعنوان

 " تنمية الموارد الطبيعية بمصرتطبيق نظم المعلومات الجغرافية فى  "

فى معلومات الجغرافية قسم الجغرافيا ونظم الل المؤتمر الدولى انعقاد وذلك بمناسبة

1023يولية  4 – 3 الفترة من  

 : تحت عنوان 

 " فى الوطن العربىآفاق التنمية الجغرافيا و"

آالف جنيه  7، و آالف جنيه للفائز األول 20:  منح الجائزة على النحو التاليوُت      

لى إ وتخضع الجائزة . لى شهادة الجائزةإضافة آالف جنيه للثالث، باإل 3للثاني، و

 .التحكيم العلمي المعمول به في هذا المجال

 : شروط الجائزة

ويتم التفضيل بواسطة لجنة تحكيم  .لجائزة ألفضل ثالثة أبحاث مقدمة تمنح ا (2

 .من كبار األساتذة فى مجال التخصص 

 الجامعات المصرية جي أقسام الجغرافيا منتقتصر المشاركة على خري (1

 .والعربية 

 .2/7/1023فى  عامًا 40 عن دم للجائزةسن المتق جاوزيت الأ (3



يمكن مشاركة الباحث الجغرافي مع غير الجغرافي على أن يكون الجغرافي  (4

 .هو الباحث األول

 .2/6/1023آخر موعد الستالم األعمال للعام الحالي هو يوم الثالثاء الموافق  (5

 . CDمضغوطة  ةاسطوانورقية باإلضافة إلى نسخ  3تقدم األعمال على هيئة  (6

 : معلومات عامة

لى قسم الجغرافيا ونظم إتنتقل جميع حقوق الملكية لألعمال الفائزة مناصفة   (2

المعلومات الجغرافية بكلية االداب جامعة االسكندرية ومؤسسة الخزامي 

 .والنسبة الباقية توزع على الفائز  ٪00بمحافظة الدقهلية بنسبة  الخيرية

بقا للوائح المعمول بها في هذا يحق للجهتين تسويق مخرجات الجائزة ط  (1

 .طار حقوق المكلية الفكريةإالشأن في 

يمكن أن تحجب الجائزة أو جزء منها في حالة عدم توفر المستوى العلمي   (3

 .طار قرار التحكيم العلميإالمناسب في 

ائز في ومنح الجتو ، 1023فى األول من يولية  عالن عن الفائزينيتم اإل  (4

 ونظم المعلومات الجغرافية تمر السنوي لقسم الجغرافياالحفل االفتتاحي للمؤ

 .3/7/1023، والذى سيعقد فى  سكندريةبجامعة اإل

 ثانيًا

يعلن قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية اآلداب جامعة      

 عن بمحافظة الدقهليةاالسكندرية بالتعاون مع مؤسسة الخزامي الخيرية 

لب المتفوق األول على الفرقة الرابعة بكل من شعبتى الجائزة السنوية للطا

 في الحفل االفتتاحي للمؤتمر السنوي لقسم الجغرافيا ائزتانمنح الجتو .القسم 

، والذى سيعقد فى  سكندريةبجامعة اإل ونظم المعلومات الجغرافية

3/7/1023. 

 


