
 

 
 

 
ن العرب  جائزة عبد  تعل�مات  الحم�د شومان للباحثني

 
 

 ): 1مادة (
 

ن العرب  تعل�مات جائزة عبد �س� هذە التعل�مات (  ، و�عمل بها من تار�ــــخ إقرارها  ) الحم�د شومان للباحثني
 من مجلس إدارة المؤسسة. 

 
 

 ): 2مادة (
 

ي المخصصة لها،  �كون لل�لما
ي هذە التعل�مات المعايف

دلت الق��نة ع� غ�ي   إذا   إال ت التال�ة حيثما وردت �ف
 ذلك: 

 الحم�د شومان.  مؤسسة عبد  : المؤسسة 
ف العرب.  عبد  جائزة :  الجائزة   الحم�د شومان للباحثني

 مجلس إدارة المؤسسة.  : المجلس 
 . المؤسسةرئ�س مجلس إدارة  : رئ�س المجلس 

 الهيئة العلم�ة للجائزة.   : �ةالهيئة العلم
 الرئ�س التنف�ذي للمؤسسة.  : الرئ�س التنف�ذي

ف ال�  ف � الجائزة.  : أمني  أمني
 لجان تحك�م الجائزة.  :  اللجان

 
 ): 3مادة (

 .
�
 أو عالم�ا

�
 أو إقل�م�ا

�
ي حل مشكالت ذات أول��ة محل�ا

ف �ساهم �ف  تمنح الجائزة تقديرا� لنتاج عل�ي متم�ي
 
 

 ): 4مادة (
 

ف ع� الجائزة  هيئة علم�ة من رئ�ـــس وخمسة أعضاء    -بتنس�ب من رئ�سه    -يؤلف المجلس   -أ  ��ش
وأعضائها  وتط��رها  العلم�ة  الهيئة  رئ�س  ي 

�ف ط  و�ش�ت األ�اد�م�ة   أن،  ال�فا�ة  ذوي  من  �كونوا 
ات العمل�ة التطب�ق�ة العال�ة  ، ومن تخصصات علم�ة مختلفة. أو الخ�ب

 
 



 

 
 

 
ي حال    الهيئة العلم�ة أر�ــع سنوات قابلة للتجد�د.   مدة - ب

ألي  األعضاء    أي منمكان (منصب)  شغور  و�ف
 ة حسب البند (أ) وللمدة المتبق�ة من عمر الهيئة. كمل العض�� سبب فت

 
 
 ): 5مادة ( 
 
ف العرب    -أ  اآلت�ة:  الحقولع� تتوزع جوائز عبد الحم�د شومان للباحثني

 الطب�ة والصح�ة.  العلوم -1
 الهندس�ة.  لومالع -2
 األساس�ة.  العلوم -3
���ة العلوم اإل�سان�ة واالجتماع�ة  -4   . وال�ت
   الزراع�ة. التكنولوج�ة و  العلوم -5
 . االقتصاد�ة واإلدار�ة  العلوم  -6

 
ي   - ب

 �ف
�
ي   تخصصاتالتمنح الجائزة سن��ا ي البند (أ) من   الحقولتختارها الهيئة العلم�ة من    اليت

الواردة �ف
 هذە المادة. 

 
 

 ): 6دة (ما
 

 :  تتألف الجائزة مما ��ي
 فائز، وحقل االختصاص. شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم ال -أ

ون ألف دوالر  (20,000$) مكافأة مال�ة مقدارها -ب   . ع�ش
 اسم الجائزة وشعارها.  درع �حمل -ج

 
 

 ): 7مادة (
 

وط التقدم للجائزة:   �ش
ي المرشح أن �كون  )1 ي الجنس�ة أو من أصل عريب  .  عريب

 المرشح ع� ق�د الح�اة ساعة ترش�حه.  أن �كون  )2

 



 

 
 

 

ي المجاالت النظ��ة والتطب�ق�ة خالل   )3
ا� �ف ف  مم�ي

�
 علم�ا

�
أن �كون المرشح قد قدم للعلم وللمجتمع نتاجا

شح   . السنوات الخمس السابقة لل�ت

ي إرشادات  )4
 النموذج المذكور �ف

�
ي �عمل فيها مستخدما  من الجهة اليت

�
 كتاب�ا

�
أن �قدم المرشح ترش�حا

 النموذج.  تعبئة

ي أن   )5 ي بلد عريب
بالمشاركة الفاعلة  ب�نجازها  و قام  أ،  تكون األبحاث المقدمة للجائزة، قد تم إنجازها �ف

ي أ و أمع باحث  ي بلد عريب
 . ��� �ق�م �ف

�ة عن النتاج العل�ي المقدم للجائزة.  )6 ف ف الع���ة واإلنجل�ي  أن يرسل المرشح نبذة باللغتني

الحم� )7 عبد  ب�حدى جوائز  للفائز  �جوز  مرة  ال  للجائزة  التقدم  السابق  ي 
�ف العرب  ف  للباحثني د شومان 

 أخرى. 

�ة فقط.  )8 ف ف الع���ة أو اإلنجل�ي  تقبل األبحاث باللغتني

ي تقي�م النتاج العل�ي للمرشح.  )9
 ال تدخل أبحاث رسائل الماجست�ي والدكتوراة �ف

ش )10 ي أحد التخصصات المدرجة ضمن حقول الجائزة المعلنة في�قدم طلب ال�ت
قط، و�حدد ذلك ح �ف

شح.  ي نموذج ال�ت
 �ف

النتاج   )11 �عاد  ذلك. وال  بعد  ترسل  أي مواد  ي 
�ف ينظر  واحدة وال  دفعة  والوثائق  العل�ي  النتاج  يرسل 

 لم �فز بالجائزة. م العل�ي للمرشح، سواء فازأ

شح للجائزة.  )12  ال �حق ألعضاء الهيئة العلم�ة ولجان التحك�م للعام المعلنة ف�ه الجائزة ال�ت

ي حالة   )13
المرشح  �ف شيحبعد    -ال سمح هللا  –وفاة  اخت�ارە كفائز ال�ت ثم  لورثته   ،، ومن  الجائزة  ُ�سلم 

 . ف عيني  ال�ش
 

شح.  • ي تصل بعد انتهاء آخر موعد لل�ت وط الجائزة، وال تلك اليت م ��ش ف ي ال تل�ت ي الطلبات اليت
 ال ينظر �ف

:  �حق للهيئة العلم�ة للجائزة أن �سحب الجائزة ممن فاز/ت بها إذا ثبت لها،  •  أي مما ��ي
شيح.  - ي دعوة ال�ت

وط الجائزة المعلنة �ف  اإلخالل بأي من �ش
-  . ي ما قدم من نتاج عل�ي

 اإلخالل بأخالق�ات البحث العل�ي �ف
 أي إخالل آخر تراە الهيئة العلم�ة.  -

 
 

 



 

 
 

 
 ): 8مادة (

 
 اآلت�ة:  المهماتتتو� الهيئة العلم�ة 

 من حقول الجائزة.  تحد�د تخصصات كل حقل  -أ
 معاي�ي وآل�ات التحك�م. لل وضع إطار عام -ب 
ي تراها مناسبة، وتحد  -ت  ش�حات،  �فتح باب التقدم للجائزة بالوسائل اليت د آخر موعد لقبول ال�ت

ة شيح  وتمد�د ف�ت ورة لذلك.   إذا ال�ت  رأت �ف
ي التخصصات المختلفة للجائزة.   �شك�ل -ث 

ة وال�فا�ة �ف  اللجان من ذوي الخ�ب
�د من أن القرارات تمت حسب األصول  والتأ   قرارات اللجان   االطالع ع� -ج

 ثم رفعها لرئ�س المجلس.  
ف من عقد اجتماع اللجان -ح  .  وتقد�م تق��رها  متابعة إعالن نتائج لجان التحك�م خالل أسبوعني
احات لتط��ر الجائزة  -خ ي األوساط العلم�ة.  وتع��ز تقد�م االق�ت

 المشاركة فيها وتعم�مها �ف
 
 

 ): 9مادة (
 

ب �قرر  أن  مللمجلس  توص�ة  ع�  المخصصات  ناء  ز�ادة  العلم�ة  الهيئة  أو  ن  للجائزة،  المرصودة 
ي هذە التعل�مات، أو إلغاء بعض اس

ي تخصصات علم�ة غ�ي منصوص عليها �ف
حداث جوائز إضاف�ة �ف

 ز أو دمجها أو تف��عها. هذە الجوائ
 
 

 ): 01مادة (
 

 :  تتو� اللجان ما ��ي
 مه. �صول ع� الجائزة وتقيللح والمقبول دراسة النتاج العل�ي المقدم  -أ 

بالجائزة   -ب  الفائ��ن  القرارات الخت�ار  أن  أو اتخاذ  القرارات مسببة،    حجبها، ع�  تكون هذە 
 ورفعها إ� الهيئة العلم�ة. 

 
ور�ة -ج ي تراها �ف  لتط��ر عمل الجائزة.  إ� الهيئة العلم�ة تقد�م التوص�ات اليت

 
 . لطعن فيها. تعت�ب قرارات اللجان قطع�ة ونهائ�ة وال �جوز ا

 
 

 



 

 
 

 
 ): 11مادة (

 
 . العلم�ة لرئ�س وأعضاء الهيئةمال�ة ت�ف المؤسسة مكافآت  -أ 

 ت�ف المؤسسة مكافآت ألعضاء اللجان.  -ب
 
 

 ): 21مادة (
 

ي موعد   الهيئة�علن رئ�س  
كل عام و�قام   تحددە الهيئةأسماء الفائ��ن بالجائزة، بالوسائل المناسبة، وذلك �ف

 حفل خاص لمنح الجائزة. 
 
 

 ): 31ة (ماد
 

 بالتساوي.  بينهما  المكافأة المال�ة وتقسم ، ودرعشهادة  ا إذا استحق الجائزة الواحدة فائزان ف�منح كل منهم
 
 

 ): 41مادة (
 

تتو� المؤسسة بالتنسيق مع الهيئة العلم�ة، تقد�م التسه�الت اإلدار�ة المتصلة بأعمال الجائزة و�تو� أحد 
ي المؤسسة مهمة أمانة � 

  الرئ�س التنف�ذي� وظ�فته بناء ع� تنس�ب من  إ الجائزة باإلضافة  كبار موظ�ف
 وموافقة الهيئة العلم�ة.        

 
 

 ): 15مادة (
 

ي لم يرد  ي الحاالت اليت
ي هذە التعل�مات  فيها تبت الهيئة العلم�ة �ف

ي أي مشكالت تنشأ عن تطب�قها. ونص �ف
 �ف

 


	تعليمات جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

