
  في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية فضل رسالة ماجستيرأجائزة أسس 
 

خلق كما تهدف الى . تحفيز طلبة الدراسات العليا لتحسين نوعية و نتائج رسائل الماجستيرتهدف الجائزة الى 
كما انها تعمل على  .نوع من انواع التنافس بين طلبة الدراسات العليا النتاج رسائل جامعية على مستوى عال

 .نشر نتائج الرسائل الفائزة محليا و دولياتسهيل 
" لعلوم و التكنولوجيا االردنيةأسس جائزة افضل رسالة ماجستير في جامعة ا"تسمى هذه األسس  :  المادة 

 .يعمل بها من تاريخ إقرارها و صدورها من قبل مجلس العمداءو
التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يكون للكلمات و العبارات  :  2المادة 

 .تدل القرينة على غير ذلك

 أفضل رسالة ماجستير في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية جائزة : الجائزة

 جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية  :الجامعة

 لجنة تقييم طلبات التقدم للجائزة  :اللجنة
ما أنجزوه من بحث ساهم في زيادة المعرفة لتمنح الجائزة لطلبة الدراسات العليا في الجامعة تقديرا :  3المادة 

 .خالل دراستهم في الجامعة العلمية
 يتم االعالن عن الجائزة لطلبة جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية عبر الموقع االلكتروني للجامعة : 4المادة 

 .ارأيخالل شهر 
 .الية التقدم للجائزة:  5المادة 
يقوم الطالب بتعبئة التموذج الخاص للترشح للجائزة و الذي يضمن توصيات المشرف الرئيس على  ( أ

 .رسالة الدراسات العليا
صفحات بما في ذلك الرسومات و الجداول باللغة  5يقوم الطالب بتحضير ملخص للرسالة ال يتجاوز  ( ب

 .االنجليزية
 و جميع المرفقات المدعمة للطلب النموذج الموقع من الطالب والمشرف مع الملخصيرسل الطالب  ( ج

 .بواسطة البريد االلكتروني الى كلية الدراسات العليا
شهر كل عام دراسي و يتم استقبال الطلبات للجائزة في موعد اقصاه نهاية  ة واحدةتمنح  الجائزة مر : 6المادة 

 .من كل عام  حزيران
 لية اختيار افضل رسالة ماجستيرآ : 7 المادة
و عضوين من خارج عضوية ثالثة من عمداء الجامعة برئاسة عميد كلية الدراسات العليا و  تشكل لجنة ( أ

  .الجامعة أو المجتمع المحلي
 بناء على نموذج تقييم معد خصيصا للجائزة طلباتتقيم اللجنة ال ( ب

المعدة من جميع اعضاء  عالمات في نماذج التقييممجموع  تفوز رسالة الماجستير الحاصلة على اعلى  ( ت
 اللجنة

كما يجوز للجنة حجب الجائزة عن . يجوز للجنة أن تقسم الجائزة مناصفة اذا تساوت نتائج التقييم : 8 المادة
 .ذلك العام

لتسلم الجائزة و و يقام حفل من كل عام دراسي آب  شهرفي بداية تعلن اسماء الفائزين بالجائزة  : 9 المادة

 .في احد مدرجات الجامعة الرسالة الفائزةعرض نتائج 
 :تتألف الجائزة مما يلي  : 1  المادة

 .يتقاسمها مناصفة الطالب مع المشرف الرئيسي دينار 0111جائزة نقدية مقدارها  ( أ
 .و اسم الجائزة  ينالفائز اءتتضمن اسم و شهادة  الجامعة درع ( ب

 .يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه األسس :    المادة
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