
 

 میشال إّدة لإلدارة العاّمة والحكم الرشید جائزةشروط المشاركة في 

ألفضل میشال إّدة  جائزةالتذكیر بیس یوسف یسّر مرصد الوظیفة العامة والحكم الرشید في جامعة القدّ 

 .2019 ة األولى في العامللمرّ منح ستُ التي  ة الرشیدةباإلدارة العامّ  عنىتُ أطروحة دكتوراه 

 

 الشروط اآلتیة:ح لنیل هذه الجائزة أن تتوّفر لدیهم الراغبین بالترشُّ على 

 ا.ضمنً  2018و 2017، 2016قد نوقشت خالل السنوات الثالث األخیرة األطروحة أن تكون   -

في  ة المتصلة مباشرة باإلدارة الرشیدة في المجال العامّ أحد مواضیع العلوم االجتماعیّ األطروحة  تعالجأن  -

 لبنان.

حدى الجامعات في إاألطروحة نوقشت  كونوأن ت ،/لبنانیةلبناني /تكونعلى المرشح أو المرشحة أن یكون -

 ة.ة أو العالمیّ المحلیّ 

 ة.أو اإلنكلیزیّ  ؛ةالفرنسیّ  ة؛مكتوبة بإحدى اللغات الثالث: العربیّ األطروحة أن تكون  -

 ا من صفحتین في كلّ صً طروحة وملخّ من األ بأربع نسخحه، كتاب ترشُّ رفق المرشح أو المرشحة، أن یُ   -

 . اللغات الثالثمن 

یس یوسف، ة والحكم الرشید في جامعة القدّ ومرفقاته بالید لدى مرصد الوظیفة العامّ  إیداع الملفّ  أن یتمَّ  -

 ناء أ، الطابق الخامس.ن، البة، شارع هوفاللوم االجتماعیّ حرم الع

  لى العنوان البریدي اآلتي:لف ترشُّحهم عبر البرید عالمقیمین في لبنان إرسال میمكن لغیر 

ن. صندوق ة، شارع هوفالیس یوسف في بیروت، حرم العلوم االجتماعیّ ة، جامعة القدّ مرصد الوظیفة العامّ 

 مار مخایل بیروت لبنان.  208-175البرید: 

ا یعلم على أن یرسل المرشح كتابً  ،حمن انتهاء مهلة الترشّ أسبوعین قبل رسال اإل أن یتمّ  وفي هذه الحال یجب

 وتاریخه. رسال البریديّ الرسالة بصورة عن محضر اإلویرفق  ،رسال البریديّ فیه المرصد بشأن اإل



 كحّد أقصى.  2019 آذار 8قبول الترشیحات للجائزة إن تاریخ  -

صلة. ذات عند انقضاء المهلة، تّحول الملفات الى لجنة مؤلفة من خبراء وأصحاب اختصاص  -

 وتعطى اللجنة ثالثة أشهر الختیار أفضل أطروحة ولكتابة تقریرها.

 عن نتیجة التحكیم. لإلعالن 2019سنة یقام حفل خاص خالل  -

 ا بقیمة عشرة آالف دوالر أمیركي.بالجائزة وشیكً  ا خاّصةالفائز(ة) درعً  /تمنحیمنح -
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