
  
 

                          

 

 إعالن
 الشئرقة للدراسئت اللغ ية واملعجمية  -حش  اجئزة  الألسو التّ 

 2017الدور  الأوىل 
 
 

عن فتـح ابب الرتشـح جممع اللغة العربية ابلشئرقة )األلكسو( و املنظمة العربية للتبية والثقئفة والعل متعلن 
 .2017يف دورهتا األوىل  للدراسئت اللغ ية واملعجميةالشئرقة  –اجئزـة  الألسو  

أحدثت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وجهازها اخلارجي مكتب تنسيق التعريب، بتعاون وشراكة مع جممع 
ابللغة اللغة العربية ابلشارقة جائزة للدراسات اللغوية واملعجمية، يف إطار خطتهما املشرتكة اهلادفة إىل النهوض 

 .مام ابلدراسات اللغوية واملعجميةالعربية، وتوسيع دائرة االهت

يف إبراز اجلوانب املعرفية اإلسهام تروم اجلائزة دعم البحث واإلنتاج الفكري يف جمال الدراسات اللغوية واملعجمية، و 
املتعلقة ابللغة العربية يف إطار رصني وذي قيمة مضافة؛ كما هتدف اجلائزة تشجيع الباحثني واملهتمني على توجيه 

 مستقبل اللغة العربية والعلوم املرتبطة هبا. هتم  نشاطهم الفكري والبحثي إىل املواضيع اليت 

ني الذين برهنوا من خالل إنتاجهم عن جدارهتم وتيزهم يف البحث اللغوي ملكافأة العلماء واللغوي ائزةاجلنح تُ 
 واملعجمي والرصد املصطلحي.

 :ن عن كل صنفعلى صنفني، وتنح لفائزي   الشئرقة للدراسئت اللغ ية واملعجمية- جئزة  الألسو تشتمل 

 .الشارقة للدراسات اللغوية -جائزة األلكسو  -
 .للدراسات املعجمية الشارقة -جائزة األلكسو  -

 



 حشروط التحّش :
 .خالل السنة السابقة لتاريخ الرتشح صدرتكون الدراسة قد تأن  -
 .جائزة مماثلة تقد انل الدراسةكون تأال  -
 .من طرف األلكسو، أو منظمة جهوية أو دولية مماثلة تالدراسة قد ُمو ل تكونأال  -
 شح يف أحد صنفي اجلائزة.رت أن يشارك امل -
  : التاليةأن يكون كل ترشح مصحواب ابلواثئق  -

 طلب خطي؛ 
 ؛لنيل اجلائزة ةاملرشح الدراسةنسخ من  (9) تسع 
 جلواز نسخة من بطاقته الوطنية، أو نسخة من الصفحات األوىل و  للمرتشح الذاتية السرية

 .السفر
مع  ؛دوالر للفائز الثاين 10.000دوالر للفائز األول؛ و  20.000 ها:ن كل صنف من صنفيقيمة اجلائزة ع -

 شهادة ودرع اجلائزة.
 .الرتش ح إىل أصحاهبا، سواء فازوا ابجلائزة أو مل يفوزواواثئق عاُد تُ ال -
 .ال ميكن أن يكون اختيار الفائز ابجلائزة حمل اعرتاض-
 
  طلباتترسل -

ُ
 :التايل العنوانأو تسل م مباشرة إىل  ،سج لالرتش ح ابلربيد امل

 290زيز. ص.ب:  ، زنقة واد82
 اململكة املغربية –أكدال، الرابط 

 
 .2017أكتوبر  15آخر موعد لتقدمي ملفات الرتشح  -
  الت اصل:يئانت ب
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