جائزة اإلبداع العربي
الدورة الثامنة – 2014

يسر مؤسسة الفكر العربي أن تعلن عن فتح باب الترشيح لجائزة
ّ
“اإلبداع العربي” في دورتها الثامنة للعام .2014
مجاالت الجائزة:

1.1اإلبداع العلمي
2.2اإلبداع التقني

3.3اإلبداع االقتصادي

4.4اإلبداع المجتمعي (للمشاريع والمبادرات حصراً ،
باستثناء األبحاث النظرية والدراسات الميدانية)

5.5اإلبداع اإلعالمي

6.6اإلبداع األدبي (باستثناء أدب الطفل)
7.7اإلبداع الفني

قيمة الجائزة:

يحصل الفائز في كل مجال من مجاالت الجائزة على

شروط الترشيح:

ّ
عربياً (فرداً  ،أو فريقاً  ،أو
1.1أن يكون
المرشح ّ
مؤسسة).
ّ
ّ
المرشح قد نال جائزة سابقة
أال يكون العمل
ُ 2.2ي ّ
فضل ّ
من أي جهة أخرى.

ّ
المرشح ارتباط
فضل أن يكون للعمل اإلبداعي
ُ 3.3ي ّ
بقضايا التنمية وأهدافها.

يقدمه الشباب.
ُ 4.4ي ّ
فضل من العمل اإلبداعي ما ّ
5.5تُ رسل الترشيحات عبر البريد إلى األمانة العامة
لمؤسسة الفكر العربي.
ّ

أحكام عامة:

1.1ال تُ قبل االعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة
مؤسسة الفكر العربي.
تحكيم الجائزة في
ّ

مؤسسة الفكر العربي مسؤولية حفظ
تتحمل
خمس وعشرين ألف دوالر أميركي ،باإلضافة إلى براءة 2.2ال
ّ
ّ

الجائزة وشهادة تقدير.
جهات الترشيح:

المؤسسات والمنظمات العربية الحكومية واألهلية
1.1
ّ
المؤسسات العلمية واألكاديمية والثقافية
2.2
ّ
واإلعالمية

االستشارية لمؤسسة الفكر العربي
3.3الهيئة
ّ

براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية.
ّ
المرشح مسؤولية اإلخالل بحقوق الملكية
يتحمل
ّ 3.3

الفكرية واالقتباس من أعمال اآلخرين.
ّ
يفز.
المرشح ،سواء فاز بالجائزة أم لم ُ
4.4ال ُيعاد العمل
5.5ال ُينظر في الترشيحات التي تصل بعد انتهاء

المحدد المشار إليه في البند “خامساً ” من
الموعد
ّ
نموذج الترشيح.

6.6ال يشتمل الترشيح على الكتب المنشورة إلكترونياً .

والمقررات الجامعية وكتب
التعليمية
7.7تُ رفض الكتب
ّ
ّ
اإلرشاد.

جائزة اإلبداع العربي
نموذج الترشيح للجائزة للعام 2014
أوال :معلومات خاصة بالمرشح أو المرشحين (إذا كانوا فريقاً )
ً
حدد مجال اإلبداع والفرع
ّ
اإلبداع العلمي
اإلبداع التقني

اإلبداع االقتصادي

اإلبداع المجتمعي
اإلبداع اإلعالمي
اإلبداع األدبي

اإلبداع الفني
معلومات شخصية:
االسم الثالثي*:
تاريخ الميالد*:
الجنسية:
الجنس :ذكر

المؤهل العلمي (األكاديمي األعلى):
العمل الحالي:
جهة العمل:
عنوان العمل:
العنوان الشخصي:
هاتف:
جوال*:
فاكس:
البريد اإللكتروني*:
الرمز البريدي:
مالحظة :إرفاق السيرة الذاتية للمرشح

أنثى

ثانياً  :المجال والجوائز السابقة
تم الحصول عليها
جوائز وتنويهات ّ
المقدم
(أ) في العمل اإلبداعي
ّ
نعم

ال

في حال اإلجابة بنعم ،أذكر ما يلي:

اسم الجائزة:

الجهة المانحة:

تاريخ المنح:

مبررات المنح (بإيجاز):

البلد:

(ب) في أعمال أخرى للمرشح
نعم

ال

في حال اإلجابة بنعم ،أذكر ما يلي:
اسم العمل:

اسم الجائزة:

الجهة المانحة:

تاريخ المنح:

مبررات المنح (بإيجاز):

البلد:

ِّ
المرشحة للجائزة
ثالثاً  :معلومات خاصة بالجهة
اسم الجهة:
التخصص:
اسم المسؤول:
الصفة (الوظيفة):
العنوان:
هاتف:
البريد اإللكتروني:
الموقع اإللكتروني:

فاكس:

في حدود مائتي وخمسين كلمة مطبوعة ( 250كلمة) ،المطلوب إرفاق ملخص يركز على إبراز
األساسية اآلتية :إرفاق مسمى العمل المرشح ،توصيف الفكرة
مبررات الترشيح من العناصر
ّ
وقابليته
يتضمنه العمل المرشح ،ذكر الفوائد المرجوة منه
األساسية ،تحديد الجديد الذي
ّ
ّ
ّ

للتطبيق ،ومدى إسهامه في مجاالت التنمية.

رابعاً  :إقرار المرشح
أتقدم به للحصول على جائزة “اإلبداع العربي” وعنوانه:
أقر بأن العمل الذي
ّ
ّ

وأتحمل في ذلك
هو من أعمالي وتطويري الخاص؛
ّ

كامل المسؤولية المترتبة عن حقوق الملكية الفكرية أو االقتباس أو أي عواقب أخرى .كما

أني أخلي مسؤولية مؤسسة الفكر العربي وأمانة الجائزة من حقوق حفظ براءات االختراع أو

وأقر
قانونية.
تسجيلها محلياً أو دولياً  ،وما يترتّ ب عن المشاركة في هذا العمل من مسؤوليات
ّ
ّ
مؤسسة الفكر العربي ،وأقبل
بعدم االعتراض على القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم في
ّ
بعدم استعادة العمل المرشح سواء فزت بالجائزة أم لم أفز.
توقيع المرشح
االسم الكامل:
التوقيع:
التاريخ:
المكان:
تصديق الجهة المرشحة
اسم المسؤول:
التوقيع والخاتم:
التاريخ:

خامساً  :طلبات الترشيح ومواعيد الجائزة
مرفقات طلب الترشيح
1.1نموذج الترشيح مصدقاً عليه من الجهة المرشحة (التوقيع والخاتم).
2.2نسخة واحدة من العمل المرشح.
3.3ملخص عن العمل المرشح في حدود  250كلمة (مطبوع).
4.4صورة فوتوغرافية واحدة للمرشح.
5.5السيرة الذاتية للمرشح مصدقاً عليها من جهة الترشيح (التوقيع والخاتم).
6.6براءة اختراع عن العمل المرشح وصور عنه (في حال المجال التقني).
7.7خطاب ترشيح من الجهة المرشحة
8.8كل ما قد يراه المرشح مناسباً لدعم عمله المرشح من مستندات ،وصور ،وأقراص مدمجة،
وكتب ،ومشاهد حية ،وبراءات اختراع ،والملكية الفكرية)..... ،
مواعيد الجائزة
1.1آخر موعد لقبول الترشيحات هو  30يونيو .2014
2.2تعلن أسماء الفائزين في شهر نوفمبر .2014
3.3توزّ ع الجوائز في حفل ُيقام في اختتام أعمال المؤتمر السنوي العام لمؤسسة الفكر العربي
“فكر  ”13في شهر نوفمبر .2014
مالحظة :يمكنكم الحصول على نموذج الترشيح من خالل الموقع اإللكتروني للمؤسسة.www.arabthought.org :
ال تُ قبل الطلبات المرسلة عبر الشحن الجوي.

مؤسسة الفكر العربي – ص.ب 524-11 .بيروت – لبنان
ت – +9611997100 :فAwards@arabthought.org – +9611997101 :
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.arabthought.org

