شروط الترشح
• أن يكون المترشح عربي الجنسية.
• أن يكون قد قام بالبحث أو االبتكار في بلد عربي.
• أن ال يزيد عمره عن خمسة وثالثين ( )35عامًا.
• أن يرشحه ،كتابيًا ،أستاذ واحد (على األقل) في
جامعة أو مؤسسة علمية في بلد عربي ،مع
مراعاة التالي :
 أن يتضمن كتاب الترشيح مبررات الترشيح،والسيرة الذاتية لكل من االستاذ والمرشح،
وأهم األعمال العلمية التي قام بها المرشح.
 أن يقوم المرشح بملء نموذج الترشيح ويعتمدهمن الجامعة أو المؤسسة العلمية التي يتبعها
األستاذ.
 ال تقبل أية إضافات أو تعديالت ألي مستند بعدوصوله إلى المنظمة.
 ترسل جميع المستندات ومجموعات اإلنتاجالعلمي والوثائق ورقيًا وعلى قرص مضغوط.
• ال يجوز للفائزين بالجائزة سابقًا التقدم للمسابقة
مرة أخرى.
• ال ينظر في الطلبات التي تصل بعد الموعد األخير
لقبول الترشيحات ،وفي أجل اليتجاوز نهاية شهر
سبتمبر  ،2016وتلك التي ال تلتزم بشروط الترشح.
وعلى المترشحين تقديم ملفات ترشحهم إلى
إدارة العلوم والبحث العلمي بمقر المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم عن طريق البريد مضمون
الوصول (ص ب  ،1003شارع محمد علي عقيد ،مركز
العمران الشمالي ،تونس ،الجمهورية التونسية)،
أو عبر البريد اإللكتروني:
Jaiza.alecso@gmail.com

وسيقع اعتماد ختم مكتب البريد أو تاريخ اإلرسال
اإللكتروني للتأكد من احترام اآلجال.

شروط عامة
ّ
تحكم األعمال المشاركة في المسابقة من قبل
أكاديميين متخصصين في مجال المسابقة ،وفق
معايير التحكيم المعمول بها في الجائزة ،وعلى
الراغبين في المشاركة أن يأخذوا بعين اإلعتبار
الشروط التالية:
• االلتزام بقواعد وأسس البحث العلمي من حيث
األمانة العلمية ،والدقة ،ومراعاة حقوق الملكية
الفكرية لآلخرين.
• وضوح موضوع البحث وارتباطه بالميدان ،أهمية
البحث ومنهجه ،وجود عنصر اإلضافة العلمية
والتقنية لإلبداع واالبتكار ،إمكانية التطبيق
الميداني للمقترحات الواردة في نتائج البحث.
• أن تحتوي البحوث على تجديد علمي وأن تتسم
بدقة التوثيق وسالمة المنهج.
• ال تلتزم المنظمة بإعادة األبحاث والوثائق التي
تقدم بها الباحث أو فريق البحث سواء فازت
بالجائزة أم ال.
• ال ينظر في األعمال المخالفة لشروط المسابقة
وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة
التحكيم.
• أن تكون جميع المراسالت والوثائق باللغة العربية.

• معايير وضوابط التقييم:
وسيتم اعتماد المقاييس والضوابط التالية في
ترتيب الترشحات من قبل اللجنة العلمية المكونة
لهذا الغرض :
 المردود العلمي والتقني للباحث أو فريق البحث. التأثيرات الصناعيــــة واالقتصاديـــــــة والبيئيةواالجتماعية لألعمال العلمية واالبتكارات التي
حققها الباحث أو فريق البحث.
 -عنصر اإلضافة العلمية والتقنية لإلبداع واالبتكار.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
�إدارة العلوم والبحث العلمي

جائـــــزة اإلبـــــــداع
واالبتكار التقنـــــي
للباحثين الشبـــان
في الوطن العربي
السنة اخلامسة 2016

تـوطئــة
في إطار حرص المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (إدارة العلوم والبحث
العلمي) على تقليص الفجوة المعرفية
وتأثيرها على منظومة البحث العلمي،
باعتبارها إحدى المقومات األساسية للتقدم
والتنمية ،سواء في صورتها المرتبطة
بالعلوم الطبيعية ،أو تلك التي تنصب على
مقارنة العلوم اإلنسانية ،فالبحث العلمي
يعتمد على مناهج وأساليب قوامها
التجربة والمالحظة ،الستجالء الحقائق
والمعارف ،والتأكد من الفرضيات برصد
التوصل
مواضيع وقضايا مختلفة لهدف
َ
إلى نتائج دقيقة تسهم في حل مشاكل
وقضايا المجتمعات .وقد أجمع معظم
الخبراء والمختصصين على أن ثروات األمـم
لم تعد تقاس بما لديها من مصانع وأراض
زراعية فقط ،بل أصبحت تحتسب بما لديها
من ملكية فكرية واختراعات وابتكارات.
وإيمانا من المنظمة بأهمية المراهنة على
البحث العلمي الذي يظل خيارا استراتيجيا
مربحا ،السيما وأن التنمية التي ال تنبني على
مقومات علمية تدعمها وتطورها ،تظل في
آخر المطاف تنمية هشة مفتقدة ألي أساس
استراتيجي ،فإنها قد عقدت العزم على
إطالق جائزة للباحثين الشبان المبدعين
من الدول العربية في مجال االبتكار وتطوير
التقانة وتطبيقاتها العلمية.

أهداف الجائزة
تهدف هذه الجائزة ،التي تقدم سنويا ،إلى
تشجيع الباحثين الشبان وحثهم على اإلقبال
على البحث العلمي والتقني ،ورعاية اإلبداع
والمبدعين ،وتقديرهم ماديا ومعنويا ،حيث
أصبح من الضروري أن ال تظل البحوث العلمية
والتكنولوجية في مستواها النظري ،بل يجب
أن يتم استثمارها من خالل تحويلها إلى مشاريع
اقتصادية ،تساهم في االرتقاء بالدول العربية
إلى مصاف الدول المتقدمة ،وخاصة في المجاالت
والتوجهات العلمية ذات األولوية ،والتي تشمل
مجاالت منها :الطاقة ،والمياه ،والتكنولوجيا
الحيوية ،والمواد الجديدة ،وتكنولوجيا االتصال
والمعلومات .كما تهدف المنظمة ،من وراء إطالق
هذه الجائزة ،إلى المساهمة في نشر ثقافة
البحث العلمي واالبتكار بين الشباب العربي،
والتعريف بالباحثين والمبدعين منهم.
مكونات الجائزة
ّ
تتألف الجائزة من المكونات التالية:
• شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز
وسنة الحصول عليها.
• ميدالية تحمل اسم الجائزة وشعار المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم.
• مكافــــأة ماليــــــــــة مقدارهـــــا ()10000
عشـــــرة آالف دوالرا للفائـــــــــــــــــز األول
و( )6000ستة آالف دوالر للفائــــــــز الثاني.

ميدان الجائزة
يحدد الميدان العلمي والتقني للجائزة كل سنة ،من
قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،من
بين الميادين المقترحة من اللجنة العلمية ،وتسند
فرديا أو جماعيا كل سنة إلى الباحثين الذين تميزوا
بإبداعاتهم العلمية وابتكاراتهم التقنية في
المجال المحدد .وميدان الجائزة للعام  2016هو:

«أمن المعلومات»
ويتضمن هذا الميدان المجاالت التالية :أمن اإلنترنت،
أمن الشبكات ،أمن الهواتف النقالة ،و ُي ْعنى بحماية
المخول،
المعلومات من االختراق ،والوصول غير
ّ
والتجسس واالطالع على
المصرح به،
واالستعمال غير
ّ
ّ
ّ
المعلومات من قبل المتطفلين ،واإلتالف ،والتدمير،
والتعديل ،والتفتيش ،والنسخ ،والتسجيل،
وسبل تحقيق الحماية الالزمة
والتوزيع ،والنشر،
ُ
للمعلومات وتأمينها من ّ
كل األخطار التي ذكرت.

