مسابقة مجمع المغة العربية األردني
ألفضل كتاب مؤلف
بالتعاون مع مبادرة (ض)
ٕٕٕٓم
يسر مجمع المغة العربية األردني أن يعمن عن جائزتو السنوية ليذا العام ٕٕٕٓم،
ألفضل كتاب مؤلف صدرت طبعتو األولى في العام الذي تمنح فيو الجائزة أو في األعوام
الثالثة السابقة ،في حقول متنوعة؛ تحقيقاً لما ورد في المادة الخامسة من قانون مجمع المغة
العربية األردني التي تقضي بتشجيع التأليف والترجمة والنشر.
أوالً :شروط المسابقة:
ٔ .المسابقة محمية ،بحيث يتاح لألردنيين فقط المشاركة.
ٕ .الكتب المؤلفة في الحقول اآلتية:
● العموم األساسية (مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء وغيرىا.)...
● العموم الطبية.
● العموم اليندسية.
● العموم الزراعية.
● العموم اإلنسانية واالجتماعية.
ُٖ .يشكل المكتب التنفيذي لجنة خاصة لمجائزة مكونة من ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة
والكفاءة .وتستعين المجنة في أحكاميا بمحكمين متخصصين في موضوعات الكتب

المرشحة لمجائزة.
ٗ .يكون آخر موعد لتسمم المشاركات (ٕٕٕٔٓ/ٔٔ/م) ليذا العام ،ويعمن عن الكتاب
الفائز في احتفال سنوي.
٘ .أن يكون الكتاب المرشح لمجائزة أصيالً في موضوعو ،و ّأال يكون مضى عمى نشره أكثر
من أربع سنوات ،ولم يقدم لنيل جائزة عممية داخل األردن أو خارجو.

 .ٙأن يقدم مؤلف الكتاب تعريفاً بكتابو ،يتضمن فكرة عن موضوع الكتاب ومكوناتو،
وأىدافو وأىميتو واإلضافة العممية التي حققيا في موضوعو ،ويكون التعريف في
حدود ألف كممة (حوالي أربع صفحات).
 .ٚأن يقدم المؤلف نسخة من سيرتو العممية ،تتضمن تاريخ الوالدة ومكانيا ،والجنسية،
والعنوان البريدي الحالي ،وعنوان السكن ،وأرقام اليواتف ،والناسوخ (الفاكس) ،والبريد
اإللكتروني ،والدرجات العممية ،مع عنوان األطروحة الجامعية ،والخبرات العممية،
وقائمة باإلنتاج العممي ،ومكان العمل.
ِ
تأليف مؤلِّف أو أكثر.
 .ٛيجوز أن يكون الكتاب المقدم لمجائزة من
 .ٜال تقبل مشاركة الفائزين في دورات سابقة في مسابقات المجمع.
ٓٔ.

ال تقبل المشاركة إذا أخمّت بأي شرط من شروط المسابقة.

ٔٔ.

التسجيل في المسابقة عبر الرابط اآلتي:

https://forms.gle/gKkMHyCMqpWLGFy68
ٕٔ.

ترسل المشاركات إلى العنوان اآلتي( :مجمع المغة العربية األردني – شارع

الممكة رانيا العبداهلل – بجانب مسجد الجامعة األردنية – مقابل مستشفى اإلسراء)،
صندوق بريد ( - )ٖٕٔٙٛعمان (ٕٗ.)ٜٔٔ
ثانياً :قيمة الجائزة:
ٔ .تُم َنح الجائزةُ لممؤلف /المؤلفين ِ
لمكتاب الفائز (ٖٓٓٓ) ثالثة آالف دينار أردني.
ْ ُ
ٕ .يجوز منح الجائزة مناصفة بين كتابين عمى حد أقصى.

ٖ .يجوز حجب الجائزة ،إذا كانت الكتب المقدمة ال ترقى إلى المستوى المطموب ،حسب
تقدير لجنة الجائزة ورأي المحكمين.

