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  ألفضل بحث علمي  إعالن للمشاركة بجائزة (أكديما) 
ACDIMA RESEARCH AWARD 

  
ناعات الدوائية  ركة العربية للص تلزمات الطبية (أكديما) بالبحث العلمي والتطوير فاهتماماً من الش ي جميع مجاالت والمس

ل بحث علمي العلوم الصيدالنية التطبيقية، وتشجيعاً للباحثين والمبتكرين العرب، فقد خصصت الشركة جائزة سنوية ألفض
  بإسم (جائزة أكديما ألفضل بحث علمي) وذلك لألهداف التالية:

  
  .يام بأبحاث عالية المستوى ولها تأثير ملحوظ في مختلف المجاالت الصيدالنيةتحفيز الباحثين العرب للق .1
 تشجيع الباحثين للتفاعل مع الصناعات الدوائية العربية والمشاركة في تطويرها. .2

 
ل بحث مقدم بعد 15‘000تمنح الجائزة وقيمتها ( ر ألف دوالر أمريكي ألفض ة عش جنة فنية األبحاث من قبل ل تقييم) خمس

افة إلى ال افة العلمية لناتج البحث، باإلض ة، ويؤخذ بعين االعتبار عند التقييم مدى التأثير واإلض ص طرق العلمية متخص
  والتكنولوجية المتبعة في إجرائه واستخالص نتائجه. 

  
  على الراغبين في المشاركة أن يتقدموا بطلباتهم وفق الشروط التالية:

  
   : موضوع البحثأوالً 

 
  التقنية الحيوية الصيدالنية وعلم الدواء""موضوع في  2018للعام أن يكون البحث 

“Pharmaceutical Biotechnology & Pharmacology”  
  

  ثانياً: شروط منح الجائزة
  الشروط الواجب توافرها في المتقدم للجائزة، والبحث الذي يتقدم به:

 الدوريات العلمية الُمحّكمة. أن يكون البحث منشوراً في إحدى .1
 ./1/12017بعد تاريخ  هتم نشرالبحث أن يكون  .2
 جري في مؤسسة علمية بحثية عربية.قد أالبحث أن يكون  .3
 أن ال يكون البحث حاصالً على جائزة من أي جهة أخرى.  .4
 أن يتقدم الباحث ببحث واحد فقط كمشارك رئيسي. .5

  
  ثالثاً: تقديم الطلبات
  كالتالي:تقدم الطلبات 

 ملء النموذج المرفق (طلب المشاركة). .1
 إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم. .2
ال البحث من ( .3 ل بحث علمي)، مرفقاً بنموذج4إرس م: (لجنة جائزة أكديما ألفض خ معنوناً بإس طلب  ) أربع نس

اركة على العنوان البريد ال البحث عن طريق االمش ح على نموذج الطلب ويمكن إرس ركة الموض لبريد ي للش
 (award@acdima.com) ئزة اإللكتروني الخاص بالجا

 ورقية.في حال تسليم نسخ  CDنسخة من البحث على قرص مدمج  .4
هادات أو وثائق أو تقييمات للبحث تدل على أهميته مثل: (براءة اختراع، دعوة لت .5 قديم البحث في حال توفر أية ش

 نشر عالمية... إلخ)، يرجى إرفاقها بالطلب.في مؤتمر عالمي، إضافة البحث إلى كتاب في مؤسسة 
 .30/12/2018آخر موعد الستالم الطلبات  .6

  



 
 
 
  

  نموذج طلب المشاركة
  2018لعام جائزة (أكديما) ألفضل بحث علمي في 

============  
  

  :المحترمين السادة لجنة جائزة أكديما
  
  الية:وفق البيانات التبجائزة أكديما  للمشاركة الموقع أدناه أتقدم إليكم ببحثي أنا
  
  في البند أوالً من شروط الجائزةالرجاء ذكر موضوع البحث كما هو مبين موضوع البحث:  .1
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  ---------------------------------------------لبحث: ها افيالتي أُجري  الجامعة / المعهد سماو البلد سما .2
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  -------------------------------------------------------------------------------: تاريخ نشر البحث .3
  
 ----------------------------------------------------------البحث:  انشر فيه التيالمجلة  وعنوان سما .4
  
  ---------------------------------------التوقيع:  -------------------------------------:   الباحث سما .5
  

  (إن وجدوا):أسماء المشاركين اآلخرين في إعداد البحث 
  

  ------------------------------التوقيع:     ------------------------------------- -1

  ------------------------------ التوقيع:    ------------------------------------- -2

  ------------------------------التوقيع:     ------------------------------------- -3

  ------------------------------التوقيع:     ------------------------------------- -4

  ------------------------------التوقيع:     ------------------------------------- -5

  
  . على أي جائزة أخرى كما وأنني أقر بأن البحث لم يحصل

  
  نود النموذج. من ملء كافة بمالحظة: يرجى التأكد 

  
  الشركة العربية 

  للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) 
Arab Company For Drug Industries and 

Medical Appliances (ACDIMA) 
  

  المملكة األردنية الهاشمية ، 11190عمان  –) 925161ص.ب (،  00 962 6  582 1618هاتف رقم: 
 award@acdima.com بريد إلكتروني: 

  www.acdima.comالموقع اإللكتروني: 


