
 

 

 

 م0202ج.ر/3:مـــــــــالرق
 م20/4/0202:لتاريخا
 

   هـالل هـيحفظ                     ة جامعات العربيسعادة الأمين العام لاتحاد ال

 ه ــه وبركاتـة اللـم ورحمـلام عليكـالس

 

 الموضوع: المشاركة بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم       

أنشـطتها  أبرز بأحد تعريفكم ويسرها،  تحييكم أجمل تحية أن بعجمان نينمؤملا أم جمعية إلدارةيطيب    
 من بتوجيهات م2893 عام أنشئت والتي" والعلوم للثقافة حميد بن راشد جائـزة"ـبـالثقافية والعلمية المتمثلة 

 . نعجماإمارة  حاكم،  لالتحاد األعلى المجلس عضو،  النعيمي راشد بن حميد الشيخ السمو صاحب

 الباحثين من،  فيها والمقيمين الخليجي التعاون  مجلس دول مواطني على السابقة بعقودها الجائزة اقتصرت   
 للحركة ودعًما ، واالطالع البحث على تشجيعهم بهدف؛  واألدبية واإلنسانية العلميةالمجاالت  مختلف في

 ؛ والمتميزة الواعدة والعقول الخبرات من دةفاإلوا،  العالم و المنطقة دول تشهدها التي،  والمعرفية العلمية
 فيلتشمل أبناء الدول العربية كافة  لمشاركةا باب فتحإلى  33الــ دورتها في الجائزة عمدت فقد وعليه

 :التاليين موضوعينال

 "األمن اإللكتروني للمدن الذكية" األول بعنوان:

 ي"لعرب"الضرائب و أثرها في اإلقتصاد ا بعنوان:الثاني 

 

 



 

 

 

 وقد رصدت الجائزة للفائزين جوائز نقدية لكال الموضوعين بقيمة:

 ( للمركز الثاني.$3222( للمركز األول وسبعة آالف دوالر)$22222عشرة آالف دوالر)

ايير التحكيم عالبحوث المشاركة في المسابقة من قبل أكاديميين كل في مجال اختصاصه وفق مسيتم تحكيم 
زم قواعد وأسس البحث العلمي تيلو ، وعلى الباحث أن يأخذ باالعتبار هذه المعايير  ، زةلجائالمعمول بها في ا

 وشروط المسابقة المرفقة.

، ترجو منكم التكـرم باإليعاز لجـهات االختصاص لتعمـيم  جهودكم الطيبة لكم شكرتوإدارة الجمعية إذ 
 . بيالعر الوطن الجامعات والكليات في جميع على المسـابقة إلكترونًيا 

 وذلك على البريد اإللكتروني للجائزة م2/8/0202آملين أن نستلم األعمال المشاركة في موعد أقصاه 
rshaward@emirates.net.ae  أوaward.org.ae-shinfo@r 

 أن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق.و  ، يوفقنا هللا وإياكم لكل خيرن أن آمليرى، نشكركم مرة أخ

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
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 المشاركة في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

 33الدورة 

 : مجاالت المشاركة

 بأحد الموضوعيين اآلتيين:الكتابة  -عربية الدول ي المن مواطن -جائزة ي االشتراك بالعلى الراغبين ف

 لكتروني للمدن الذكية"ن اإل"األم:    الموضوع األول• 

 "الضرائب و أثرها في اإلقتصاد العربي":    الموضوع الثاني• 

 : شروط المشاركة

 الشروط الخاصة بالبحث : أواًل :     

لدراسات السابقة وانسجامها مع فكرة ومنهجه ، ا لبحثية اباطه بالعنوان ، أهمالبحث وارت وضوح موضوع -2
وأسلوب عرضها ، التوازن بين أقسام الدراسة اإلضافات العلمية ، ظهور شخصية البحث ، تحليل النتائج 

مراجع ، ة وأصالة اللمي مع حداثتائج البحث ، التوثيق العالباحث ، إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في ن
 الطباعية .من األخطاء خلو وال سالمة اللغة

 .أن يحتوي البحث على أصالة علمية -0

 كلمة 21المشارك عن   البحثأال يزيد عنوان  -3

 يكون البحث ضمن رسالة جامعية نوقشت من قبل. أال -4

تطبيقي أن يكون ي مجال البحث العلمي الأن يكتب العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة ، ويجوز ف -1
 . البحث باللغة اإلنجليزية



 

 

 

 كلمة 012يتجاوز  أن يتضمن البحث ملخصًا باللغة العربية بما ال -6

كلمة تتضمن الصور والجداول التي  آالف( عشرة 22222( أربعين صفحة أو )42أال يتجاوز البحث ) -3
 يحتويها البحث .

نوع الخط سطرًا، وأن يكون  01عن  A4 جمالصفحة الواحدة من ح فيأال يزيد عدد األسطر   -9
simplified Arabic كحد أدنى . 24أو  26جم الخط وح 

أن يكون البحث موثقًا بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي، وأن يتم ترقيم اآليات وذكر السور  -8
 لصحيحة ) إن وجدت (.من القرآن الكريم وتخريج األحاديث الشريفة بأسانيدها ا

اج إلى عالمات الترقيم المتعارف عليها في األسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحت استخدام -22
 . ضبط تحقيقًا للسالمة اللغوية

 الشروط العامة : ثانيًا:         

 .العربية ن يكون المتسابق من مواطني الدولأ -1

 . ةط من الموضوعات المطروحن يشترك المتسابق في موضوع واحد فقأ -2

، نشره رى أو لمؤتمر علمي أو سبق خأولم يسبق التقدم به لجائزة ، يدًا يكون العمل المشارك جدن أ -3
بتحمل فيها رسالة يتعهد  على المتسابق أن يرفقو وأال يكون ترجمة لبحث ، أو جزء من بحث ، 

 . ومايترتب عليها من نتائج  طالشر  امسؤلية مخالفة هذ

أو  rshaward@emirates.net.aeنًيا على إيميل الجائزة ل العمل المشارك إلكترو إرسا -4
info@rsh-award.org.ae ( في ملف ووردword ) ،( ونسخةPDF خالية من اسم الباحث )

 تحكيم.أغراض الوذلك لضرورة ة شخصيوبياناته ال
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صورة السفر واإلقامة و  ، صورة من جوازعلى المتسابق أن يرفق مع العمل المشارك: سيرته الذاتية  -5    
   . بعد تعبئة بياناتها  -الموجودة على الموقع  –شخصية رسمية ، واستمارة المشاركة 

الشروط المذكورة ، مع  ميعاً أن تنطبق عليهم ج يجوز ألكثر من باحث المشاركة في بحث واحد ، على -6
 ضرورة تحديد الباحث الرئيس . 

 وإفاق صورة من شروط الدعم .  –جدت إن و  –التصريح بجهات دعم البحث  -7

تحكم البحوث المشاركة في المسابقة من قبل أكاديميين كل في مجال اختصاصه وفق معايير التحكيم 
 ار هذه المعايير وأن يلزم قواعد وأسس البحث العلمي .يأخذ باالعتبالباحث أن وعلى  المعمول بها في الجائزة

 ة : ــمالحظ

 لى لجنة التحكيم . إرسالها إعمال المخالفة لشروط المسابقة وسيتم استبعادها قبل في األ ينظرلن *     

 .موافقة خطية من الجائزةب* األعمال الفائزة تعتبر ملكًا للجائزة وال يجوز للفائز التصرف بها إال     

                                                            :  قيمة الجائزة

 ( عشرة آالف دوالر$22222المركز األول : )•             

 سبعة آالف دوالر   ( $3222المركز الثاني : )•             

 : استالم المشاركات

    م2/8/0202الم المشاركات آخر موعد الست              

  

 مع تمنياتنا لجميع المشاركين بالفوز 


