
 

ي   2021جائزة المرسوج 

 ما هي الجائزة؟ 

نظم  
ُ
ات الطبية، ت كة القدس للمستحضر ؛ رئيس مجلس إدارة شر ي بمكرمة من سعادة د. محمد المرسوج 

ي 
ي للعام الثانر ، وهي تستهدف مجال الصحة بشكل عام، والطب والدواء بشكل خاص عن جائزة المرسوج 

أو   القطاع طريق تقديم أبحاث تطبيقية  ي عىل  أثر ايجان  ي احداث 
إبداعية تساهم فر أولية ألفكار  نماذج 

 .  الصحي

 

 أهداف الجائزة 

ي مجال الصناعات   .1
دعم األفكار والمشاري    ع اإلبداعية والبحوث العلمية التطبيقية خاصة فر

 الدوائية. 

ي عىل القطاع الصحي وصحة المواطن والتنمية المستدامة  .2  إحداث تأثير إيجان 

ي أسواق مختلفة فتح آفاق   .3
ها ونموها فر ر ونرسر أبحاثهم وتأثير ر الفلسطينيير جديدة أمام الباحثير

 وجديدة. 

 

وط المشاركة   شر

ر  -1 ي فلسطير
 فر
ً
 مقيما

ً
 . أن يكون المرشح هو صاحب الفكرة وفلسطينيا

" لعام  -2 ي ي الجولة األوىل من "جائزة المرسوج 
 . 2019أن يكون المرشح غير فائز)ة( فر

 ع -3
ً
. أن يقدم المرشح بحثا ي القطاع الصحي

 فر
ً
 تطبيقيا

ً
 لميا

، من حيث إنقاذ حياة بشكل مسبوق تواجه المجتمعاتأن يعالج البحث مشكلة فنية حقيقية   -4

ر نوعية حياة.   أو حل لمرض منترسر أو تحسير

ي بيع الأن   -5
 بطريقة اقتصادية مجدية من حيث الفرصة فر

ً
ي تقديم حال

-Knowيساهم البحث فر

How    ، العالمي اق  وزيادة    ويساهم  واإلخير اإلنتاج  حيث  من  ي 
الفلسطينر اإلقتصاد  تطوير  ي 

فر

 . التشغيل

 أن يكون البحث  -6
ً
 . ة، أو تعديل لما هو موجود، أو اضافة بسيطأصيل

وقدرة  -7 التقديرية  والتكلفة  ي 
الزمنر الجدول  حيث  من  للتطبيق  قابل  البحث  يكون  أن 

 ا هو مذكور. صاحب/أصحاب الفريق عىل تطبيق وتطوير م

 

 



 

 

 معايير التقييم 

 العالمة  البند الرقم 

1 

 األهمية 
 % 20إنقاذ حياة بشكل مسبوق   

 %  20-15  حل لمرض منترسر 
ر نوعية حياة  %  15- 10  تحسير

20 % 

2 

 األثر عىل اإلقتصاد 
اق العالمي   % 5 فرصة بيع الفكرة واإلخير

 % 10 يوفر فرص تشغيل محلية 
 % 5  وإقليميةيفتح أسواق محلية 

20 % 

3 

 أصالة الفكرة 
 % 15الفكرة جديدة 
 % 15- 10تعديل لما هو قائم  
 % 10- 0اضافة بسيطة 

اضية +   منهجية البحث العلمي )مقدمة + االفير
methodology  )5 + النتائج % 

20 % 

4 

 إمكانية التطبيق
ي لتطبيق الفكرة

 %10  الجدول الزمنر
 % 5 التكلفة التقديرية

 % 10  أصحاب الفكرة عىل التطبيقالمقدرة لدى 

25 % 

5 

ي 
 الناتج النهائ 

 % 5   الناتج منطقية
 % 5فعالية الناتج  

 % 5القدرة عىل التعديل عند حدوث طارئ  

15 % 

 %100 المجموع 
 

 

 تواري    خ هامة 

ي إلطالق   21/4/2021
 الجائزة عقد مؤتمر صحفر

ر بالمشاركة  19/5/2021 اضية للراغبير  جلسة حوارية افير
ي إلستالم النماذج  19/6/2021

 الموعد النهان 
 مشاركات 10اإلعالن عن قائمة أفضل  7/7/2021
 عروض أمام لجنة التحكيم  14/7/2021

 
ً
ي إلعالن النتائج يحدد الحقا

 عقد مؤتمر صحفر
 



 

 

 الجوائز 

 

 المركز األول

 آالف دوالر  5جائزة نقدية وقيمتها  •

ي 
 المركز الثانر

 آالف دوالر  3جائزة نقدية وقيمتها  •

 المركز الثالث

 آالف دوالر  2جائزة نقدية وقيمتها  •

 


