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   Cisco Webex Servicesالمنعقد بتقنية الفيديو كونفرنس باستخدام موقع 

 في ظل جائحة فيروس كورنا المستجد 

 

  13/08/2020تم التحرير فى  
 

 عمداء الكليات التابعة لقطاع الدراسات اهلندسية  /السادة األساتذة األفاضل 

 ، حتية طيبة وبعد،   

  ، السابق إرساله لسيادتكم عىل جروب السادة عمداء الكليات  لجنة قطاع الدراسات الهندسية  لكتاب إيماًء   
الوطنية ألفضل ثالث رسائل علمية لمنح درجة الدكتوراه وثالث  عداد المسابقة  ال   بشأن قرار اللجنة بالبدء ف  

)الحكومية   المرصية  الجامعات  والتى منحت من  الهندسية،  العلوم    –رسائل علمية لمنح درجة ماجستير ف  
ها( - األهلية  – الخاصة   . وغير

بع  الخاص  األول  )المعيار  التقدم  العمداء بشأن معايير  السادة  أبداه بعض  ما  العلمية(،  وبناًء  الرسائل  دد 
اك ف  المسابقة  الرسائل عدد  اتمحدد مراجعة وطلب   . حتى يمكن لكافة الكليات االشيى

ف باإلفادة  ، أوصت 2020/ 8/ 12( بتاري    خ  10بأن لجنة قطاع الدراسات الهندسية بجلستها رقم )  نتشر
 :  بالموافقة عىل اآلتى

)معايير   -1 من  األول  البند  )تعديل  عدد  حتى  بالتقدم  والسامح  علمية5التقدم(  رسائل  الفرصة    (  لمنح   ، أدتى كحد 
 ل

ً
 الرسائل العلمية وليكون حافزا

ى
 . البحث العمىل تشجيع للتقدم للمسابقة للكليات ذات األعداد المحدودة ف

. بمن تراه من ا  االستعانةيمكن للجنة الفرعية المكلفة بالعمل،  -2 ى اء والفنيير  لخير

 الزمتى للتقدم واالعالن عن الفائزين: الجدول  -3

 اإلجراء / المدة الزمنية  م

 . 2020/ 15/9وبحد أقصى تاريخ    -   2020/ 2/8تاريخ إرسال الخطاب السابق بتاريخ    بدًء من  تلقى طلبات التقدم:  1

2  : ى  . 15/10/2020 حتىو 15/9/2020 خالل المدة من دراسة الطلبات واختيار قائمة المرشحير

3  
ى

 10/2020/ 15 تاري    خ االعالن عن الفائزين ف

خالل شهر بحد أقصي من  ودعوة معاىل وزير التعليم العاىل والبحث العلىم: احتفالية تسليم الجوائز  4

 2020/ 15/11حتى  15/10/2020تاريخ  

ترونها    التى  اإلجراءات  بإتخاذ  التفضل  يرجر  ورسعة  لذا  المسابقة،  عن  االعالن  نحو  مناسبة  سيادتكم 
، وفق المعايير واإلجراء الواردة كتابنا السابق إرسله لسيادتكم بتاري    خ 2020/ 9/ 15التقدم للجنة قبل تاري    خ  

 والمرفق منه صورة مع كتابنا هذا.  2020/ 8/ 2

 وتفضلوا بقبول وافر الاحرتام والتقدير،، 

 الدراسات اهلندسية أمني جلنة قطاع  
 

 )أ.د/ حممد عبد الكريم صاحلني( 


