اعالن عن التقدم لجائزة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما "
ألفضل بحث علمى فى مجال العلوم الصيدالنية التطبيقية لعام 2019
يعد البحث العلمي ركنا اساسيا من اركان النهضة المجتمعية و تكمن اهمية البحث العلميي ييي اليدور الي يؤديية ييي التنميية
والتقدم كما انه يعد أحد الدعامات االساسية لالقتصاد و التطور .له ا يقد حرصت شركة أكديما بجمهورية مصر العربيية عليي
المبادرة باالعالن عن جائزة أكديما السنوية اليضل بحث علمى يى مجال العلوم الصيدالنية التطبيقية.
الهدف من الجائزة
تشجيع اإلبداع و اإلبتكار يي مجال البحث العلميي الصييدالنى و لليم مين يالل تحفييز البياحيين المصيريين إلجيرا ابحيا
تطبيقية متميزة يي مختلف المجاالت الصيدالنية و التى تسهم يى تطوير صناعة الدوا ييي مصير و دعيم البياحيين لالرتقيا
بمنظومة البحث العلمي ومن ثم دمة المجتمع.
قيمة الجائزة:
الجائزة مالية قيمتها ( )300.000ثالثمائة ألف جنيها مصريا تمنح أليضل بحث علمى يى مجال العلوم الصيدالنية التطبيقية.
مجال البحث
Applied Pharmaceutical Biotechnology
)(recombinant therapeutic proteins and hormones, antibodies and immunotherapeutics
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ان يكون المتقدم للجائزة مصر الجنسية
أن يكون البحث قد اجر يي احد المؤسسات البحيية المصرية ( مؤسسات التعليم العيالى الحكوميية أو الخاصية أو
األهلية  -مراكز بحيية) او بالمشاركة مع مؤسسة بحيية ارجية.
يفضل ان يكون البحث منشورا يي احد اليدوريات العلميية الدوليية المفهرسية و المحكمية و لات معاميل تيقثير بقيا
لقاعدة بيانات ) Journal Citation Report (JCRأو مسجال كبرا ة ا تراع.
بالنسبة للبحث المنشور يفضل أن يكون تاريخ النشر بعد 2017 /1/1
اال يكون البحث قد حصل علي جائزة ا ر وعلي المتقدم تقديم إقرار ب لم.
اال يكون المتقدم للجائزة او المشاركين يي البحث الفائز قد سبق لهم الحصول على نفس الجائزة الل الخمسية اعيوام
السابقة.
يلتزم المتقدم بتقديم بحيا ً واحدا ً يقط سوا كان منفردا أو مشتركا مع آ رين ويى حال يوز المشترك يي اكير من بحث
يي الجائزة سينال الجائزة األعلى قيمة .
يى حال حصول المتقدم ب ات البحث يي نفس العام جائزة أ رى عليه التنازل عن أحداهما وعلي المتقيدم تقيديم إقيرار
ب لم.
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نمولج  ( 1لب تقدم) و نمولج ( 2إقرار) ويقا للنمالج المعدة ل لم على الموقع اإللكترونى
www.acdima-egypt.com
السيرة ال اتية للمتقدم
صورة الرقم القومى للمتقدم يي البحث والمشاركين إن وجدوا.
عدد ( )4أربع نسخ ورقية من البحث المنشور دوليا ) (Full paperمع ملخص عربى يبرز أهمية البحث التطبيقية
إرياق أى شهادات أو مستندات تدعم البحث يي حال توايرها

* يى حال ثبوت عدم دقة البيانات المقدمة أو عدم إستكمالها سيتم إستبعاد اوراق المتقدم لنيل الجائزة
* جميع االوراق والملفات المقدمة الى جائزة ال ترد مطلقا
يقدم ملف التقدم للجائزة بالبريد المسجل معنونا بإسم "لجنة جيائزة الشيركة العربيية للصيناعات الدوائ ي ة والمسيتلزمات الطبيية
(أكديما) أليضل بحث علمى يى مجال العلوم الصيدالنية التطبيقية" على العنوان التيالى ( مدينية العبيور -المنطقية الصيناعية
الشمالية  -قطعة رقم  -10بلوك  ) 12018و أيضاا من الل البريد اإللكترونى التيالى ()award@acdima-egypt.com
وللم إعتبارا من اول نويمبر  2019حتى  31ديسمبر .2019

