
 

 

 اجلائزة: معايري حتكيم 
 

 
جالا  لم األبحاث المشاركة محكمان ٌحمالن درجة أستاذ مساعد فأعلى مع األخذ فً االعتبار أن ٌكون تخصصهما مالالمم مبتحكٌٌقوم  .1

 الجائزة المراد تحكٌمه.

 ( وفق المقٌاس أعاله.04تستبعد األبحاث التً حصلت على متوسط تقٌٌم أق  من ) .2
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