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 قواعد وشروط المنافسةأوالً: 

 لجائزة اتحاد الجامعات العربية للباحث العربي المتميز
 

تخصص الجائزة ألحسن انتاج علمي متميز قام به باحث عربي في أحد المؤسسات المنضوية تحت 

أو  ضافة معارف جديدةإملموس لتلك األبحاث المنشورة في اتحاد الجامعات العربية بحيث يكون هنالك أثر 

براءات اختراع وكذلك اإلسهام في تدريب جيل من الباحثين الشباب والخبراء واالختصاصيين العرب في 

 الميادين العلمية المختلفة

 روط الجائزة:ـــــــش

 ويعمل في جامعةعربية لفترة ال تقل عن خمس سنوات. أن يكون المرشح للجائزة عربي الجنسية -1

 .( عاما  50) خمسينأن ال يزيد عمر المتقدم وقت التقديم على  -2

أربع نسخ الكترونية )أقراص مدمجة  يشمل االنتاج العلمي المقدم للحصول على الجائزة على -3

ا  ( تضم كل منها السيرة الذاتية للباحث واإلنتاج العلمي الكامل للمرشح )بحوثCDطبق األصل 

، مشاريع بحثية مدعومة، مؤتمراتال وقائع، كتب، تخصصةممحكمة  مجالتفي  منشورة

االشراف على الرسائل العلمية، عضوية الجمعيات العلمية، االشتراك في هيئات تحرير 

ويشمل كل قرص أيضا  الوثائق والمعلومات األخرى المطلوبة في نموذج ( ... الخ المجالت

العلمي الكامل للمرشح مع الوثائق  باالضافة الى ملف ورقي يشمل االنتاج الترشيح المعدّ لذلك

 والمعلومات األخرى المطلوبة.

  .جامعته أو مؤسسته العلمية مرفقا بموافقةيجب على المرشح إرسال إنتاجه العلمي  -4

يتم تقييم اإلنتاج العلمي آلخر عشر سنوات أثناء عمل المتقدم للجائزة في إحدى الجامعات  -5

 العربية.

 

 

 يجب على المتقدم للجائزة:  -6

تقددديم مددا يثبددت قيمددة الدددعم المددالي الددذا حصددل عليدده وبيددان صددفته كباحددث رئيسددي أم باحددث   -أ

 مشارك.

تقديم ما يثبت عدد رسائل الدراسات العليا التي أشرف عليها وتحديد صفته كباحدث رئيسدي أم   -ب

 باحث مشارك.

 جهة النشر.عدد مرات الرجوع لكل بحث من أبحاثه المقدمة للجائزة ومعامل األثر و تحديد  -ج
وال تدخل أبحاث رسائل الماجستير أو الفرنسية  العربية أو اإلنجليزية اتتقبل األبحاث باللغ -7

 للمتقدم في التقييم. والدكتوراة 
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يرسل اإلنتاج العلمي والوثائق دفعة واحدة وال ينظر في أا مواد ترسل بعد ذلك وال يعاد االنتاج  -8

ينظر في الطلبات التي ال تلتزم بشروط الجائزة وال تلك  الز، والعلمي للمرشح سواء فاز أو لم يف

 .التي تصل بعد انتهاء فترة الترشيح

 .أعوام خمسةال يجوز لمن سبق لهم الفوز بجائزة االتحاد التقدم مرة أخرى للجائزة اال بعد مرور  -9

يل المقدم لن بعض أو كل االنتاجيجب أال يكون الباحث قد فاز بجائزة عربية أو دولية عن  -10

 .الجائزة

يتم تحديد مجال منح الجائزة سنويا في المؤتمر العام لالتحاد بناء على توصية من المجلس  -11

 .التنفيذا

 يعلن عن الجائزة في شهر مايو/أيار من كل عام ولمدة ثالثة أشهر. -12

 تُعلن النتيجة في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من كل عام. -13
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 إجراءات التحكيم ثانيا: 

األمين لجنة خماسية برئاسته وعضوية كل من األمينين العامين المساعدين واثنين من الخبراء يشكل  -1

 في مجال المنافسة لتحديد االنتاج العلمي المستوفي لشروط المنافسة.

 في كل تخصص.لتقييم االنتاج العلمي المقدم برتبة أستاذ  ثالثة محكمينتختار اللجنة الخماسية أسماء  -2

وصول التقارير عن االنتاج العلمي لجميع المتقدمين، تجتمع اللجنة الخماسية لدراسة عند اكتمال  -3

 وفحص التقارير وتحديد الفائز األول والثاني على الترتيب.

 :زةــــــــــــالجائ

 تتضمن:وفي كل مجال تمنح الجائزة للفائز األول والثاني 

  .الذا فاز فيه المجالتشير الى وجامعته أو مؤسسته العلمية شهادة من االتحاد باسم الفائز  .1

  .ميدالية تحمل اسم الجائزة وشعار االتحاد .2

ف دوالر للفائز آالخمسة ( 5000)( عشرة آالف دوالر للفائز االول و10ر000مبلغ مالي مقداره ) .3

  .الثاني

  تمنح الجائزة في المؤتمر السنوا لالتحاد. .4

 


