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 بات المعرفة واقتصاد المعلومات مجتمع نحو التوجه أن شك بال

 مواكبة نحو سعيه وفي .المجتمعات بناء شروط من أساسيا شرطًا

 ، اليوم العالم يشهده الذى المعرفي واالقتصاد المعلوماتية تسارع

 وتوظيفه اإلبداع إلى الماسة الحاجة العربي لمجتمعنا تبين

.التنمية فى واستثماره

 مرتبة بأن العربية العلمي البحث مجالس إتحاد مجلس من وإيمانا

 ومبتكريها ومبدعيها بباحثيها واهتمامها عنايتها بمدى تقاس األمم

  لهذه والمعنوي المادي الدعم فى تتجلى اإلهتمام هذا صور أحد وإن

. النخب

 بالباحثين اإلهتمام بضرورة لإلتحاد العامة األمانة من وإدراكًا

 اإلتحاد قام فقد ، أبحاثهم نتائج استثمار على وتشجيعهم ودعمهم

:إسم تحت سنوية جائزة برصد
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 صفة ذات عربية منظمة العربية العلمي البحث مجالس اتحاد

  اجتماع من بقرار أنشئ.لها مقرًا الخرطوم من تتخذ دبلوماسية

 العام في العربية الدول في العلمي والبحث العالي التعليم وزراء

  بالبحث ُتعنى والتي والمؤسسات الهيئات عضويته في ويضم .١٩٧٦

  العربي العمل بتنسيق تعنى منظمة وهو .العربية األقطار في العلمي

 هيئات بين الخبرات وتبادل العلمي البحث مجال في المشترك

 التعاون ُعرى توثيق على ويعمل العربية، العلمي البحث ومراكز

 نتائج تبادل وتنظيم العلمية اللقاءات لعقد الفرص وتوفير بينها

.العلمية والمعلومات البحوث

  : منها األهداف من عدد العربية العلمي البحث مجالس التحاد ُرسمت

  .العربية البالد في العلمي البحث مـؤسسات بين والتعاون التنسيق •

  .الميادين كافة في العلمـية بالبحوث العناية •

  .العلمي البحـث مجال في العـربية باللغة االهتمام زيادة •

 .ودعمها المشتركة البحوث مشاريع لمتابعة التخطيط•
 .والباحثين للعـلم المـالئم المنـاخ تهـيئة •

إتِّحاد جماْلس الْبحث الْعلْمي العربِية

٤



 هو العربية العلمي البحث مجالس اتحاد أهداف أبرز من لعل

  ودعمها العربية الدول بين مشتركة بحوث مشاريع إلجراء التخطيط

 بالصورة الهدف هذا بأهمية وايمانًا .تقدمها ومتابعة تنفيذها ومراقبة

  تضم متخصصة علمية روابط بإستحداث اإلتحاد قام فقد المرجوة،

 اإلختصاصات ذات البحثية والمؤسسات المراكز عضويتها في

  العامة األمانة أعدتها التي الوثيقة اإلتحاد مجلس أجاز وقد .المتماثلة

  في المتخصصة العلمية للروابط األساسي بالنظام والخاصة لإلتحاد

عمان في والعشرين الخامسة العادية انعقاده دورة في العربي الوطن

 بموجب وتم ، م٢٠٠٢ /١٢ / ١٩ - ١٧ بتاريخ الهاشمية األردنية المملكة –

 منضوية علمية روابط وهي ، الروابط استحداث األساسي النظام هذا

 والعلماء والجهات البحثية المؤسسات وتضم االتحاد مظلة تحت

  العربية الدول في رابطة كل بتخصص المرتبطة باألنشطة المهتمين

 هذه أهداف ومن ، المهجر دول في العرب العلماء إليها ينتسب كما

 الدول بين المشتركة العلمي البحث مشروعات تشجيع الروابط

  كل تخصص مجال في العلمية األبحاث موضوعات وربط العربية

  في رابطة كل مقر ويكون العربية الدول في التنمية بخطط رابطة

 تلك عدد بلغ وقد .المعنية العربية الدولة في التميز مراكز أحد

.علمية رابطة ١٩ اآلن حتى القائمة الروابط

الروابِط العلمية املُتخصصة
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المقراسم الرابطة
مصرالحيوية التقانة أبحاث مراكز رابطة
المغربوالعطرية الطبية النباتات أبحاث مراكز رابطة

تونسالتكنولوجية للحاضنات العربية الرابطة
مصرالنانوتكنولوجي أبحاث مراكز رابطة

األردنالبشرية الموارد تنمية بحوث العربية الرابطة
السودانالمستقبلية الدراسات لبحوث العربية الرابطة
ليبيابعد عن االستشعار أبحاث مراكز رابطة
الكويت  والغاز النفط أبحاث رابطة
السودانوالمتجددة الجديدة الطاقات أبحاث رابطة
اليمنالبيئة العلوم أبحاث مراكز رابطة
الجزائرالفيزياء علوم أبحاث مراكز رابطة
قطرالسيبراني األمن أبحاث رابطة
تونسالعلوم متاحف رابطة
سوريةالمعلوماتية أبحاث مراكز رابطة

السودانالمياه لبحوث العربية الرابطة
السعوديةوالتمور النخيل أبحاث مراكز رابطة
تونسالتصحر أبحاث رابطة
البحرينالجينات علوم رابطة

مصرالعلوم لمراصد العربية الرابطة



٦



٧






أَهداف اجلَائزة
.العربي المجتمع شرائح بين العلمي البحث ثقافة نشر١.
.العطاء على وتشجيعهم والمبدعين بالموهوبين االهتمام٢.
.منتجات الى وتحويلها وابتكاراتهم أبحاثهم نتائج استثمار فى الباحثين مساعدة٣.
.العربية العلمي البحث بمؤسسات العاملين بين المتميزين بالباحثين التعريف٤.

شروط التَّرشيح
.الجنسية عربي المرّشح يكون أن١.
 جامعة( عربية بحثية مؤسسة فى االبتكار أو المؤلَّف أو بالبحث قام قد يكون أن٢.

. )... ، مركز ، مؤسسة ،
 من )األقل على( الجائزة مجال في متخصص واحد أستاذ كتابيًا يرشحه أن٣.

 الترشيح مبررات الترشيح خطاب يتضمن أن على بحثية مؤسسة أو جامعة
. والمرشح األستاذ من لكل الذاتية والسيرة

.أخرى علمية جائزة لنيل تقديمه سبق قد البحث يكون أالأ-
 األمانة موافاة يجب بحثي بفريق االبتكار أو المؤلف أو البحث إنجاز تم إذاب-

 ينافس أن على بموافقتهم تفيد البحث فريق أعضاء من مكتوبة بموافقة العامة
 فاز حال في الجائزة الستالم البحثي الفريق أعضاء أحد وتفويض ، الجائزة في

.الجوائز بأحد البحث
.للجائزة للترشيح المعدة االستمارة بملء المرشح يقوم أنج-
. العلمية مؤسسته خالل من العلمي بحثه إرسال المرشح على يجبد-
.وصوله بعد مستند الى تعديالت او إضافات أية تقبل اله-
 بعد تصل التى تلك وال الجائزة بشروط تلتزم ال التى الطلبات فى ينظر الو-

. الترشيح فترة انتهاء
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طَرِيقَْةُ املشاركَة يف اجلَائزة
  لهذا المعدة اإلستمارة بملء االتحاد لجائزة بالترشح الراغبون يقوم

 االتحاد موقع على والموجودة الغرض لهذا المعدة االستمارة بملء الغرض
www.fasrc.org، الواردة والمطلوبات العلمية المادة إرسال الى باإلضافة  

.لالتحاد اإللكتروني البريد طريق عن الترشيح شروط في

إِجراءات التَّقْوِيم
 اإلتحاد جائزة لنيل المقدمة واالبتكارات والمؤلفات البحوث تقويم يتولى
  العلمية الرابطة وأمين لالتحاد العام األمين برئاسة تشكل متخصصة لجنة

  الخبراء من عدد وعضوية للرئيس نائبًا الجائزة بموضوع المختصة
 الدول فى واألكاديمية البحثية المؤسسات فى العاملين واالختصاصيين

. الجائزة موضوع فى والتميز العلمية بالكفاية لهم المشهود العربية

مكَونَات اجلَائزة
. عليها الحصول وسنة  الفائز واسم الجائزة إسم تتضمن شهادة١.
.العربية العلمي البحث مجالس إتحاد درع٢.
:قدرها مالية مكافأة٣.
الكتب تأليف مجال للفائزفي   )دوالر آالف خمسة(  ٥٠٠٠.  
والترجمة التأليف مجال في للفائز   )دوالر آالف خمسة(  ٥٠٠٠. 
الشباب الباحثين مجال في فائز لكل           ) دوالر ألفا(  ٢٠٠٠
االبتكار مجال في فائز لكل   )دوالر آالف خمسة(  ٥٠٠٠
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املَجاالت البحثية للجائّزة
 مجاالت تحديد العربية العلمي البحث مجالس إتحاد مجلس يتولى

  البحث أولويات وفق اإلتحاد عمل إلستراتيجية طبقًا سنويًا الجائزة
 اجتماعات انعقاد أثناء وذلك السنوية خطته بموجب اإلتحاد في المعتمدة

:اآلتية المجاالت ٢٠١٩ العام لهذا اعتمد وقد .السنوية العادية دوراته

  في االجتماعية الدراسات مجال في المؤلفة الكتب أفضل جائزة١)

.)م٢٠١٩ والعام ٢٠١٨ ، ٢٠١٧( :األعوام خالل العربي العالم

 المترجمة أو المؤلفة الكتب ألفضل والترجمة التأليف جائزة٢)

 األنظمة حول )م٢٠١٩ والعام ٢٠١٨ ، ٢٠١٧( :األعوام خالل

.االسكندنافية الدول في التعليمية

.االصطناعي الذكاء مجال في الشباب الباحثين جائزة٣)

)م٢٠١٩ والعام ٢٠١٨ ، ٢٠١٧( :األعوام خالل االبتكار جائزة٤)
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٢٠١٩استمارة الترشيح لجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي للعام 
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اتحاد مجالس البحث العلمى العربية
األمانة العامة

  :info@fasrc.org/fasrc@yahoo.com  :www.fasrc.org
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