إعلن
جائزة اتحاد جايمعات العالم اللسليمي للعام 2015م
)بطاقة المعلويمات والشروط(

في إطاتر لسعي اتحاد جايمعات العالم اللسليمي للترتقمماء بممالبحث العلمممي
وتربطه بالمتطلبممات التنمويممة والحضمماترية للعممالم اللسممليمي ،وتشممجيعا للعلممماء
والباحثين في الجايمعات العضاء في اتحاد جايمعات العالم اللسليمي على إبراز
جهودهم واجتهاداتهم ،يعلن التحاد التممابع للمنظمممة اللسممليمية للتربيممة والعلمموم
والثقافة – إيسيسكو -عن بدء الترشيح لجائزته السنوية في يموضوع) :الترهمماب
آفة العصر -اللسباب والحلول العلمية والفكرية لمعالجته(.
وتشتمل الجائزة على فرعيممن؛ الول  :للبمماحثين )تعطممى لفضممل بمماحث
نظير بحوثه فممي يموضمموع الجممائزة عممبر يمسمميرته العلميممة( ،والثمماني :للبحمموث
)تعطى لفضل بحث في يموضوع الجائزة( ،ويتممم توزيممع الجممائزة علممى خمسممة
فائزين ،وتقدم الجائزة بالتعاون بين التحمماد وجايمعممة اليمممام يمحمممد بممن لسممعود
اللسليمية في المملكة العربية السعودية.
أول  :يموضوع الجائزة للعام الجايمعي  1437/1438هم 2015/2016م :
)الهرهاب آفة العصر -اللسباب والحلول العلمية والفكرية
لمعالجته(
ثانيا  :فروع الجائزة ،توزع الجائزة على فرعين:
-1
-2

فرع الباحثين ،وتعطى )لفضل باحث( له جهود كممبيرة فممي يموضمموع
الجائزة عبر تاتريخه العلمي.
فرع البحوث ،وتعطى )لفضل بحث( في يموضوع الجائزة.

ثالثا ا  :قيمة الجائزة )عشرون ألف دولتر(يمقسمة كما يلي :
) (5000دولتر للفائز الول يمن الفرع ترقم ).(1
) (4000دولتر للفائز الثاني يمن الفرع ترقم ).(1
) (3000دولتر للفائز الثالث يمن الفرع ترقم ).(1
) (5000دولتر للفائز الول يمن الفرع ترقم ).(2
) (3000دولتر للفائز الثاني يمن الفرع ترقم ).(2
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هرابعا ا  :شروط الترشيح:


أن يكون الترشيح باللغة العربية أو النجليزية أو الفرنسية يمن الجايمعات
والمؤلسسات العلمية العضاء في اتحاد جايمعات العالم اللسليمي.



أن تكون العمال المرشحة أصلية ويمتميزة ولم يسبق نشرها يمن قبل.



أن يتضمن خطمماب الترشمميح الرلسمممي يمممن قبممل ترئالسممة الجايمعممة السممم
المرشح وعنوانه الكايمل في يمجال الجائزة ويمبرترات ترشيحه وبيانا ا وافيا ا
بإنجازاته.

خايمسا  :أن يتضمن خطاب المرشح:


لسيرة المرشح الذاتية العلمية والعملية يمع قائمة بأعماله المنشوترة.



قائمة بالعمال المرشحة.



نسخة يمن أفضل ثلثة بحوث أعدها المرشح.



صوترة شخصية واحدة حديثة ويملونة وعالية الوضوح للمرشح يمقمماس 10
 X15لسم.



نموذج المعلويمات العايمة بعد يملئه يمن قبل المرشح )يمرفق(.

لسادلسا  :الموعد النهائي للستلم الترشيحات للجائزة:
ترلسل الترشيحات والبحوث والسير الذاتية والمعلويمممات المطلوبممة قبل 31
أغسطس 2016م إلى العنوان التالي:
أيمانة لجنة جائزة اتحاد جايمعات العالم اللسليمي
يمكتب يمعالي يمدير جايمعة اليمام يمحمد بن لسعود اللسليمية
ص  .ب -5701 :الرياض  -11432المملكة العربية
السعودية
فاكس 00966112590165 :
بريد إلكترونيaur.imamu@gmail.com :
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بطاقة يمعلويمات عن المرشح
السم المرشح

بالعربي
باللتيني

الجنسية
تاهريخ الميلد
يمكان الميلد
عنوان العمل
هاتف العمل :

البريد اللكتروني:

الفاكس:

عنوان المنزل
الهاتف :منزل
نقال

الفاكس:

الوظيفة الحالية
المؤهل العلمي

التخصص
الدقيق
يملخص لهم
النجازات
)يمكن الستخدام
وهرقة إضافية(

)(1

)(2

الرجاء كتابة اللسم بالرحرف العربية واللتينية وفقا لجواز السفر.
يرجى تعبئة البيانات بوالسطة الكمبيوتر.

