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 يفترض الذي الكبير بالدور العربية والدراسات البحوث معهد من اإيمان  

 عليهم المعقود الكبير واألمل ،العربية بأمتنا النهوض في الشباب به يقوم أن

 اأساس   يعد الذي ،العلمي بحثال أهمها من وسائل عدة عبر بها االرتقاء في

 ودراسات بحوث توفير ى  عل وعمال  ، والتنمية والنهضة اإلصالح تحقيق في

 يعلن، القرارات صنعي ف كافة الصلة ذات الجهات ساعدت حديثة عربية

 في، 2016 لعام العربي للشباب المخصصة السنوية جائزته عن المعهد

 قف  و   ى  عل وذلك، «والتحديات الفرص...  الشباب تمكين» موضوع

 :التالية لضوابطا

 وقت اعام   35 عمره يتجاوز أاَل و، اعربي   امواطن   المتقدم يكون أن -1

 ميالده تاريخ تثبت رسمية وثيقة بتقديم يلتزم وأن، الجائزة عن اإلعالن

 السيرة من ونسخة(، سفر جواز - شخصية بطاقة - ميالد شهادة)

 - وجد إن - والوظيفي العلمي سلسلالت بها اموضح   به الخاصة الذاتية

 .والهاتفية لكترونيةواإل البريدية التواصل وبيانات

 الفكرية وملكيته قدمها التي والوثائق البيانات بصحة اإقرار   يرفق -2

 دمـع يثبت لـعم أي استبعاد في بحقه دـالمعه ويحتفظ، مدَ ـالمق للعمل

 .وقت أي في به الخاصة المعلومات صحة

 الشباب) العربية والدراسات البحوث بجائزة الفوز له سبق لمن يحق ال -3

 .ى  أخر مرة الجائزة لنيل التقدم( العربي
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 منشورة، دكتوراه أو ماجستير) علمية طروحةأ   المقدم العمل يكون أاَل  -4

 مةدَ ـمق أو، كانت ازةـمج، طروحةأ   من ازء  ــج أو ورةـمنش يرـغ أو

 (.الغرض ذاـله

 لنيل تحكيم مرحلة في أو، ى  أخر جائزة نال قد مقدَ الم العمل يكون أاَل  -5

 .جائزة لنيل التقدم بصدد أو، جائزة

 جزئي ا، عمله كلي ا أو ا بأنه لم يسبق له نشرا خطي  يقدم الباحث إقرار   -6

 ورقي ا أو إلكتروني ا.

إعالن  ى  للنشر حت ى  ال بحثه ألية جهة أخرـيلتزم الباحث بعدم إرس -7

 الجائزة.أسماء الفائزين ب

 قياس صفحة 50 عن الجائزة لنيل المقدم العمل حجم يقل أاَل  يشترط -8

A4 والمراجع المصادر قائمة متضمنة غير - كلمة 10000 نحو 

وأن يستوفي شروط البحث العلمي من  - البيانية والرسوم والجداول

األدبيات ذات  ى  حيث سالمة المنهج، وتسلسل األفكار، والرجوع إل

 لضوابط اوفق   وذلكالتوثيق، وسالمة اللغة وتدقيقها،  الصلة، ودقة

  :التالية التحرير

 الهوامش/المراجع المتن عنوان المتن العنوان الرئيس

Khalid Art bold KFGQPC Uthman 

Taha Naskh Bold 
KFGQPC Uthman 

Taha Naskh Light 
KFGQPC Uthman 

Taha Naskh Light 

 (18بنط )

 (26مسافة بين السطور )

 (14بنط )

مسافة بين السطور 

(22) 

مسافة قبل العنوان 

(12) 

 (14بنط )

مسافة بين السطور 

(22) 

 (6الفقرات ) قبلمسافة 

اللغة األجنبية بنط 

(12) 

 (12بنط )

 مسلسلة في آخر البحث

 (17مسافة بين السطور )

( 0مسافة بين الفقرات )

 (10اللغة األجنبية بنط )

 ( بالرقم20×  13مقاس كتلة الصفحة )

 ( سطر تقريًبا )تزيد/تنقص( حسب توزيع الفقرات23عدد سطور الصفحة )
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 واألشكال البيانية ومـالرس وتدرج، واحد وجه ى  عل الكتابة مراعاة مع

 األبيض باللونين واألشكال الرسوم وتكون، آخره في التوضيحية

ا وترقم واألسود ، ترقيم   اتـوالمالحظ أسماؤها وتكتب متسلسال 

ا وترقم، آخره في الجداول وتدرج، أسفلها توضيحيةال  متسلسال   ترقيم 

 أسفل فتكتب التوضيحية المالحظات أما. أعالها أسماؤها وتكتب

 .الجدول

 دي سي أقراص وثالثة ورقية نسخ ثالث بتقديم الجائزة لنيل المتقدم يلتزم -9

 الكائن المعهد عنوان ى  لـع البريد برـع أو دـبالي به الخاص لـالعم من

 229 ب.ص سيتي جاردن العرب المحامين اتحاد شارع 1 في

 البحوث لقسم لكترونياإل البريد ى  إل نسخة بإرسال اأيض   ويقوم، القاهرة

 للمعهد لكترونياإل البريد أو rsdept@iars.net :بالمعهد والدراسات

iars@iars.net . 

 خالل من وذلك للمعهد مباشر غير بشكل عمله تقديم في الحق تقدمللم -10

 بلده في الوطنية اللجنة خالل من أو، لها ينتمي التي الهيئة أو المؤسسة

 كافة استكمال بشرط - ذلك اللجنة قبلت إن - المعهد مراسلة ى  تتول التي

 تنتهي والتي امسبق   المحددة المدة خالل اسلف   الموضحة المتطلبات

 تصل أعمال أية قبول عن المعهد ويعتذر، 2016 سبتمبر شهر بنهاية

 .التاريخ هذا بعد

، األول المركز لصاحب أمريكي دوالر آالف عشرة الجائزة قيمة -11

، وقد تمنح الثاني المركز لصاحب أمريكي دوالر آالف وخمسة

 إحداهما أو كالهما مناصفة ۔

 تاريخ من وعينأسب خالل الفائزين مع التواصل انقطاع حال في -12

 التلفون رقم أو العنوان كتغيير ،بهم تتعلق ألسباب أسمائهم عن اإلعالن

mailto:rsdept@iars.net%20%20%20أو
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 البريد عبر أو اتلفوني   الرد عدم أو به الخاص يلكتروناإل البريد تعطل أو

 الترتيب في مباشرة اليـالت لـالعم لصاحب الجائزة تمنح، يلكتروناإل

 .األسبوعين اءـانقض فور

 مقر في 2016 ديسمبر أو نوفمبر شهري خالل جائزةال تسليم حفل يقام -13

 للتربية العربية للمنظمة العام المدير معالي برعاية بالقاهرة المعهد

 ةـالعربي الدول سفراء ادةـالس له ى  ويدع(، وـألكس) والعلوم والثقافة

 ادةـوالس ،القاهرة في المقيمون العرب الثقافيون المستشارون ادةـوالس

، العامة والشخصيات، المسؤولين وبعض، المعهد اتذةوأس، المحكمون

 .اإلعالم ورجال

 اإلقامة قيمة - فقط - العربية مصر جمهورية خارج من الفائزون يمنح -14

 اوفق  ، السياحية الدرجة ى  عل السفر تذكرة وقيمة، القاهرة في لليلتين

 والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمةفي  بها المعمول لقواعدل

 (.ألكسو)

 عليها الحصول يستحق ما له يقدم لم إذا الجائزة حجب في الحق للمعهد -15

 المحكمين السادة تقارير ى  عل إطالعها بعد إدارته تقرره ما ضوء في

 .المتقدمة األعمال ألصحاب حقوق أو عليه التزامات أية دون

 وال، إصداراته سلسلة ضمن الفائزة األعمال طباعة في الحق للمعهد -16

 خمس ى  عل فقط ويحصلون، نشرها نظير مكافآت أية أصحابها يمنح

 سيقومون ما ى  عل خصم ى  عل الحصول في حقهم مع، مجانية نسخ

 األعمال طباعة إعادة في الحق وللمعهد، االحق   ى  أخر نسخ من بشرائه

 .ألصحابها مالية حقوق أية دون - ى  األول طبعتها نفدت إن - الفائزة

 قياس صفحة 20 حدود في ألعمالهم ملخصات بتقديم الفائزون يقوم -17

A4 المعهد مجلة في للنشر اسابق   إليها المشار التحريرية بالضوابط 
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 كتاب يمنح وال، بذلك للمعهد إلزام دون فيها النشر ظروف بحسب

 .العمل هذا ى  عل مالية مكافآت أية الملخصات

 ى  ي ا إلبعد اإلعالن عن الجائزة تؤول حقوق النشر المزمع كافة تلقائ -18

ا للمعهد، وبعد النشر ال يجوز النقل عنها المعهد، وتصبح البحوث حق  

 المعهد. ى  إال باإلشارة إل

 أصحابها ى  إل الجائزة لنيل قدمت التي األعمال برد ملزم غير المعهد -19

 .الو أ ائزتينالج إحدى نالت وسواء، تقبل لم وأ قبلت سواء

 عدم بأسباب تتعلق للباحثين إيضاحات أية بتقديم مطالب غير المعهد -20

 .الجائزة ى  عل أعمالهم حصول

*    *    * 


