
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوماملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

جائـزة اإلبــداع 

واالبتكار التقني 

ان  للباحثين الُشبَّ

في الوطن العربي

اإدارة العلوم والبحث العلمياإدارة العلوم والبحث العلمي

شروط الترشح: 

أن يكون المرّشح

عريب الجنسية.. 	

أعّد بحثه يف بلد عريب.. 	

عن . 	 يقل  وال  عاما   )	5( وثالثني  خمسة  عن  عمره  يزيد  ال 
عرشة.  الخامسة 

أن يرشحه، كتابيا، أستاذ واحد )عىل األقل( يف جامعة أو مؤّسسة . 	
علمّية يف بلد عريب، مع مراعاة التايل: 

أن يتضّمن كتاب الرتشيح مربرات الرتشيح، والسرية الذاتية لكل من 		
األستاذ واملرّشح، وأهم األعامل العلمّية التي قام بها املرشح.

أو 		 الجامعة  من  ويعتمده  الرتشيح  منوذج  مبلء  املرّشح  يقوم  أن 
املؤّسسة العلمّية التي يتبعها األستاذ.

ال تقبل أية إضافات أو تعديالت ألّي مستند بعد وصوله إىل املنظمة.		

ترسل جميع املستندات ومجموعات اإلنتاج العلمّية والوثائق ورقيا 		
وعىل قرص مضغوط.

ال يجوز للفائزين بالجائزة سابقا التقّدم إىل املسابقة مرّة أخرى.		

ال ينظر يف الطلبات التي تصل بعد املوعد األخري لقبول الرتشيح، يف 		
أجل ال يتجاوز نهاية شهر نوفمرب 		0	، وتلك التي ال تلتزم برشوط 

الرتشح.

وعىل املرّشحني تقديم ملفات ترّشحهم إىل إدارة العلوم والبحث 
عن  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مبقّر  العلمي 
الوصول )ص ب 	00	، شارع محمد عيل  الربيد مضمون  طريق 
التونسية(، أو  الجمهورية  العمران الشاميل، تونس،  عقيد، مركز 
عرب الربيد اإللكرتوين: Jaiza.alecso@gmail.com، وسيقع اعتامد 
ختم مكتب الربيد أو تاريخ اإلرسال اإللكرتوين للتأكّد من احرتام 

اآلجال.

شروط عامة

أكادمييني  قبل  من  املسابقة  يف  املشاركة  األعامل  تحكّم 
متخّصصني يف مجال املسابقة، وفق معايري التحكيم املعمول 
بها يف الجائزة، وعىل الراغبني يف املشاركة أن يأخذوا يف االعتبار 

التالية: الرشوط 

االلتزام بقواعد وأسس البحث العلمي من حيث األمانة العلمّية، 		
والّدقة، ومراعاة حقوق امللكية الفكرية لآلخرين.

وضوح موضوع البحث وارتباطه بامليدان، أهمية البحث ومنهجه، 		
ووجود عنرص اإلضافة العلمية والتقنية لإلبداع واالبتكار، وإمكانية 

التطبيق امليداين للمقرتحات الواردة يف نتائج البحث. 

أن تحتوي البحوث عىل إضافة علمّية يف مجالها، وأن تتسم بدقة 		
التوثيق وسالمة املنهج. 

ال تلتزم املنظمة بإعادة األبحاث والوثائق التي تقّدم بها الباحث أو 		
فريق البحث سواء أكانت قد فازت بالجائزة أم ال. 

استبعادها 		 املسابقة، وسيتم  املخالفة لرشوط  األعامل  ينظر يف  ال 
قبل إرسالها إىل لجنة التحكيم.

أن تكون جميع املراسالت والوثائق باللغة العربية. 		

معايير وضوابط التقييم

يعتمد تقيم الجائزة عىل املقاييس والضوابط التالية يف ترتيب 
الرتّشحات من قبل اللجنة العلمّية املكّونة لهذا الغرض:

املردود العلمي والتقني للباحث أو فريق البحث.		

لألعامل 		 واالجتامعية  والبيئية  واالقتصادية  الصناعية  التأثريات 
العلمّية واالبتكارات التي حّققها الباحث أو فريق البحث. 

عنرص اإلضافة العلمّية والتقنية لإلبداع واالبتكار.		
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تـوطئــة

العلوم  )إدارة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  دأبت 

مساعدة  عىل  واسرتاتيجياتها  خططها  عرب  العلمي(  والبحث 

الدول العربّية يف تقليص الفجوة املعرفية وتأثريها عىل منظومة 

األساسية  املقّومات  إحدى  باعتبارها  العريب،  العلمّي  البحث 

الطبيعية،  بالعلوم  املرتبطة  صورتها  يف  سواء  والتنمية،  للتقّدم 

ز عىل مقارنة العلوم اإلنسانية، فالبحث العلمي  أو تلك التي تركّ

يعتمد عىل مناهج وأساليب قوامها التجربة واملالحظة، الستجالء 

الحقائق واملعارف، والتأكّد من الفرضيات برصد مواضيع وقضايا 

مختلفة بغرض التوصل إىل نتائج دقيقة تسهم يف حل املشكالت 

التي تعرتض املجتمعات وتبحث عن حلول مثالية لها. وقد أجمع 

األمـم مل تعد تقاس مبا  الخرباء واملختّصني عىل أن ثروات  معظم 

ثروتها  بحجم  تقاس  بل  فقط،  زراعية  وأرايض  مصانع  من  لديها 

فكرية. ملكية  لديها من  ما  و  البرشي  مالها  ورأس  املعرفية 

كام أدركت املنظمة أهّمية البحث العلمي بوصفه خيارا اسرتاتيجيا 

مربحا يف قضايا الّتنمية واالرتقاء بها. إذ أّن أّي تنمية ال تستند إىل 

مستقبل  ال  هّشة  تنمية  تظل  وتطّورها،  تدعمها  علمّية  مقّومات 

لها، وارتكازا إىل هذا الفهم عقدت العزم عىل إطالق جائزة للباحثني 

الّشبان العرب املبدعني يف مجال االبتكار وتطوير التقانة وتطبيقاتها 

العلمّية، ومنذ العام 		0	، وكانت مسريتها عىل النحو التايل:

الدورة األوىل )		0	( - ميدان الطاقة والبيئة:§	

التونسية، عن بحثه §	 الجمهورية  الجائزة األوىل: أكرم مراد، من 
اخرتاع  الكهربائية،  »الطاقة  بعنوان:  الطاقة  مجال  يف  املقدم 

بطارية للسيارات الكهربائية«.

العربية، §	 السورية  الجمهورية  الثانية: مدين صايف، من  الجائزة 
جديدة  »تكنولوجيا  بعنوان:  البيئة  مجال  يف  املقدم  بحثه  عن 
إلنتاج الهيدروكسيل أباتيت والكالسيت والكوارتز من الفوسفات 

السوري ومخلفاته«.

الدورة الثانية )		0	( - املعلوماتية واملعالجة اآللية للغة العربية:		

جمهورية §	 السعيد،  بالله  املعتز  الدكتور  األوىل:  الجائزة 
الطبيعية  اللغات  »معالجة  بعنوان:  بحثه  عن  العربية،  مرص 

واملساهمة يف صناعة املدونات اإللكرتونية للغة العربية«.

من §	 بباه،  ولد  عبدالله  ولد  محمد  األستاذ  الثانية:  الجائزة 
»مقاربة  بعنوان:  بحثه  عن  املوريتانية،  اإلسالمية  الجمهورية 

جديدة للتشكيل اآليل باستخدام برنامج الخليل الرصيف«.

الدورة الثالثة )		0	( – ميدان الطاقات الجديدة واملتجددة:		

اململكة §	 من  الدباس  عواد  محمد  الدكتور  األوىل:  الجائزة 
األردنية الهاشمية، عن بحثه بعنوان: »األنظمة الهجينة لتوليد 

الطاقة الكهربائية من الطاقات املتجددة«.

الجمهورية §	 من  بوعديلة،  سلمى  الباحثة  الثانية:  الجائزة 
التونسية، عن بحثها بعنوان: »تدفئة البيوت الفالحية املحمية 

باستعامل القط شميس جديد«.

الدورة الرابعة )		0	(- ميدان التقانات األحيائية:		

العطواين، §	 جبار  السادة  عبد  رؤى  األستاذة  األوىل:  الجائزة 
وحيد  بروتني  »إنتاج  بعنوان:  بحثها  عن  العراق،  جمهورية 

الخلية من بعض املخلفات الزراعية«.

البنداري، §	 محمد  ممدوح  نشوى  الدكتورة  الثاين:  الجائزة 
ذكية  »تطبيقات  بعنوان:  بحثها  عن  العربية،  جمهورية مرص 
منو  مراحل  ملراقبة  والصور  البيانات  معالجة  عىل  معتمدة 

املحاصيل الزراعية وتأثريات التغريات املناخية عىل زراعتها«.

الدورة الخامسة )5	0	( – ميدان املواد الجديدة:		

جمهورية §	 من  أحمد،  شكري  حسن  الدكتور  األوىل:  الجائزة 
مرص العربية، عن بحثه املوسوم: »تقييم نشاط املضاد للبكرتيا 

املصنع من أكسيد الزنك ذي األعمدة النانومرتية«.

اململكة §	 من  الحبيش،  أبوبكر  نهى  األستاذة  الثانية:  الجائزة 
املطابق  »التغليف  املوسوم:  بحثها  عن  السعودية،  العربية 
ألياف  عىل  النانومرتية  الرشائح  ذي  النيكل  لهيدروأكسيد 

الكربون كيميائياً الستخدامها يف املكثفات الضخمة«.  

أهداف الجائزة
تشجيع الباحثني الُشبَّان وحثهم عىل اإلقبال عىل البحث العلمي والتقني.		

رعاية اإلبداع واملبدعني، وتقديرهم ماديا ومعنويا. 		

نرش ثقافة البحث العلمي واالبتكار بني الشباب العريب.		

التعريف بالباحثني واملبدعني العرب.		

الرتكيز عىل الجوانب التطبيقية يف البحوث العلمّية والتقانية.		

والبيئة 		 واملياه  )الطاقة،   : اآلتية  للمجاالت  البحث  يف  األولوية  إعطاء 
والنووية،  النانوية  والعلوم  األوبئة  وعلوم  الحيوية،  والتكنولوجيا 

وتكنولوجيا االتصال واملعلومات وعلوم الفضاء(.

مكّونات الجائزة
تتألف الجائزة من املكونات التالية:. 	

شهادة تتضّمن اسم الجائزة واسم الفائز وسنة الحصول عليها.. 	

للرتبية . 	 العربية  املنظمة  وشعار  الجائزة  اسم  تحمل  ميدالية 
والعلوم. والثقافة 

مكافأة مالية مقدارها عرشة آالف )0000	( دوالرا للفائز األول، . 	
الثاين.  للفائز  وستة آالف )6000( دوالرا 

ميدان الجائزة 

يحدد امليدان العلمي والتقني للجائزة من بني امليادين املقرتحة من 
اللجنة العلمّية، وتُسند فرديا أو جامعيا كل سنة إىل الباحثني الذين 
املحّدد.  املجال  يف  التقنية  وابتكاراتهم  العلمّية  بإبداعاتهم  متّيزوا 

وسيكون ميدان الجائزة لعام 		0	 هو:

علوم األوبئة

وتُعنى بالبحوث العلمّية الخاّصة باألوبئة وعالجها، التي تهم الصحة 
بعض  عىل  وفرضياتها  البحوث  نظريات  وتقوم  لإلنسان.  العامة 
السلوكية،  والعلوم  األحياء،  الفيزياء، وعلم  مثل  العلمية  املجاالت 
علوم  وتعّد  بالصحة.  املرتبطة  السلوكيات  تفسري  يف  تساعد  التي 
املرض وصفاته  دراسة  يقوم عىل  الذي  الوقايئ  الطب  أساس  األوبئة 
ومن  معني.  مجتمع  يف  األشخاص  من  مجموعة  عىل  تظهر  التي 
التقييمي، علم األوبئة  مجاالته: علم األوبئة اإلكلينييك، علم األوبئة 
الوصفي، علم األوبئة السببي، علم األوبئة الخاّص بالخدمات الصحية.


