
 

  

 

 تنمية البيئة وخدمة اجملتمعاجلامعة املصرية للتعلم اإللكرتونى األهلية ل مسابقة
 2022 -  2021للعام اجلامعي 

  ، تنمية البيئة وخدمة المجتمع ال  جتعلن الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني األهلية عن مسابقة بين طالبها في م
لحل مشكلة قائمة فى   وقابل للتطبيق  تشمل تقديم ورقة بحثية عن أحد محاور المسابقة أو تقديم مقترح مبدع

 وذلك من خالل المحاور اآلتية:المجتمع المصرى 
 

 من التلوث واالنبعاثات كمدخل للحد من ظاهرة االحتباس الحرارى حماية البيئة  األول ور ــالمح

 اإلدارة الفعالة لمنظومة القمامة والنفايات كمدخل لتفعيل اإلدارة البيئية فى مصر  ور الثاني ــالمح

 2030ريادة األعمال كمدخل للتنمية المستدامة ورؤية مصر  ور الثالث ــالمح

 آليات لسد الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل  المحور الرابع 

 
 مسابقة مطلوبة في المواصفات الال 

 تحديد األهمية الجوهرية للموضوع المختار على المستوى العلمى والتطبيقى   .1
 ية أو المقترح المقدمالبحثالورقة التحديد الواضع ألهداف وعناصر  .2
 الدقة من حيث المعلومات المطروحة والمصادر التي تّم الحصول منها على هذه المعلومات.   .3
 الموضوعية وعدم التحيز  .4
التركيز على قضية واحدة وعدم التشتت في العديد من القضايا بصورة تحول دون تحقيق أهداف البحث   .5

 قتباسات.  المصداقية في الطرح خاصة في االو  العلمية األمانةأو المقترح كذلك 
 تقديم مقترح علمى قابل للتطبيق فى البيئة المصرية  .6
 الدقة اللغوية، واستخدام القواعد السليمة لضمان قوة النص.   .7
الفهرسة بترقيم الصفحات، وتقسيم األجزاء والفصول، وتحديد موقع كل فصل ورقمه وعنوانه، مع   .8

 .الحرص على وضع الهوامش بطريقة مناسبة
البيانات المطروحة، واإلشارة إليها عند طرحها في متن البحث.  ب ذات االتباط لفة إرفاق المالحق المخت .9

 .الخالصة التي تضم كافة المعلومات المهمة التي تم التطرق لها في البحث 
 

 أو المقترحات المتكاملة آخر موعد لتقديم األبحاث
 . 2022 فبراير  28تقرر أن يكون آخر موعد لتقديم األبحاث 

 
مة أو المقترحات المتكاملةتحكيم األبحاث   المقدَّ

علميًا من خالل محّكمين من أعضاء هيئة التدريس   أو المقترحات المتكاملة سيتم تحكيم األبحاث المقدَّمة
 تحددهم إدارة الجامعة.



 

  

 

 الجوائز 
 نتائج التحكيم على النحو التالي:سيتم منح الجوائز وفق 

 لحاصل على المركز األول.ل( جنيه 3000) الجائزة األولى: جائزة قدرها ثالثة آالف  
 .الثانيعلى المركز لحاصل  ل( جنيه 2000الجائزة الثانية: جائزة قدرها ألفا ) 
 .الثالثعلى المركز لحاصل  ل( جنيه 1000الجائزة الثالثة: جائزة قدرها ألف ) 

 
 المشرف العام على األنشطة الطالبية 

                                 
 د.محمد المصري                                                                                      

 


