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في إطار سعي اتحاد جامعات العالم اإلسالمي لالرتقاء بالبحث العلمي وربطه بالمتطلبات
التنموية والحضارية للعالم اإلسالمي ،وتشجيعا ً للعلماء والباحثين في الجامعات األعضاء في اتحاد
جامعات العالم اإلسالمي على إبراز جھودھم واجتھاداتھم ،يعلن االتحاد عن بدء الترشيح لجائزته
السنوية في موضوع) :واجب الجامعات في تعزيز قيم الوسطية والتسامح ،والتصدي لظاھرة
التطرف(.
وتشتمل الجائزة على فرعين؛ األول  :للباحثين أو المؤسسات العلمية وتعطى ألفضل باحث
أو مؤسسة بحثية نظير بحوثه )ھا( في موضوع الجائزة عبر مسيرته )ھا( العلمية ،والثاني :للبحوث
وتعطى ألفضل بحث في موضوع الجائزة ،ويتم توزيع الجائزة على خمسة فائزين ،وتقدم الجائزة
بالتعاون بين االتحاد وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.
أوال  :موضوع الجائزة للعام 2017م:
)واجب الجامعات في تعزيز قيم الوسطية والتسامح ،والتصدي لظاھرة التطرف(
ثانيا ً  :فروع الجائزة ،توزع الجائزة على فرعين:
 -1فرع الباحثين ،وتعطى )ألفضل باحث أو مؤسسة بحثية( له )لھا( جھود علمية وميدانية
كبيرة في موضوع الجائزة.
 -2فرع البحوث ،وتعطى )ألفضل بحث أو تجربة بحثية( في موضوع الجائزة.
ثالثا ً  :قيمة الجائزة )عشرون ألف دوالر(مقسمة كما يلي :
) (5000دوالر للفائز األول من الفرع رقم ).(1
) (4000دوالر للفائز الثاني من الفرع رقم ) .(1
) (3000دوالر للفائز الثالث من الفرع رقم ).(1
) (5000دوالر للفائز األول من الفرع رقم ).(2
) (3000دوالر للفائز الثاني من الفرع رقم ) .(2
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رابعا ً  :شروط الترشيح:
 أن يكون الترشيح باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية من الجامعات والمؤسسات العلمية
األعضاء في اتحاد جامعات العالم اإلسالمي.
 أن تكون األعمال المرشحة أصلية ومتميزة ولم يسبق نشرھا من قبل.
 أن يتضمن خطاب الترشيح الرسمي من قبل رئاسة الجامعة اسم المرشح وعنوانه الكامل في
مجال الجائزة ومبررات ترشيحه وبيانا ً وافيا ً بإنجازاته.
خامسا ً  :أن يتضمن خطاب المرشح:
 سيرة المرشح العلمية والعملية مع قائمة بأعماله المنشورة.
 قائمة باألعمال المرشحة.
 نسخة من أفضل ثالثة بحوث أعدھا المرشح.
 صورة شخصية واحدة حديثة وملونة وعالية الوضوح للمرشح مقاس  15X 10سم.
 نموذج المعلومات العامة بعد ملئه من قبل المرشح )مرفق(.
سادسا ً  :الموعد النھائي الستالم الترشيحات للجائزة:
ترسل الترشيحات والبحوث والسير الذاتية والمعلومات المطلوبة قبل  18ديسمبر 2017م إلى
العنوان التالي:
أمانة لجنة جائزة اتحاد جامعات العالم اإلسالمي
شارع الجيش الملكي – حي الرياض  ،ص  .ب2275 :
الرباط – المملكة المغربية
فاكس 00212 537566012/13 :
الھاتف00212 537566052/53 :
بريد إلكترونيfumi@isesco.org.ma :
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