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لرئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للمركز العلمي  الفقيد مجبل المطوع، النائب السابق

بالكويت والعضو المؤسس لرابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط ورئيسها الثاني 

(، أسهم بصورة كبيرة في إقامة الرابطة وتنميتها، وكذلك في مجال المراكز العلمية 2010-2014)

 بالمجال. هافيبرمته خالل العقود التي عمل 

وذلك حتى قبل  ،لفريق المركز العلمي بالكويت إلهام ودعم كبيرين كان السيد مجبل مصدر

، وكذلك للفريق التنفيذي لرابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق 2000 عام فتحه للجمهور في

 رثه سيدوم.سنظل نفتقد وجوده في الرابطة لألبد، ولكن إففي سنواتها العشر األولى.  األوسط

السيد مجبل دعمه للشباب؛ ومن ثَمَّ، وجدنا من الالئق أن نبجل إنجازاته  صفاتمن أهم 

من خالل برنامج جائزة يدعم شباب العاملين في المراكز  ،مجال المراكز العلميةفي وإسهاماته 

 العلمية.

 عن الجائزة
مر الدوري لرابطة منح جائزة مجبل المطوع سنويًّا، وهي تغطي تكاليف حضور المؤتت  

المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط أو المدرسة الصيفية لتوصيل العلوم في منطقة البحر 

 يتلقى الفائز بالجائزة ما يلي:و سنة.ال حسبالمتوسط والشرق األوسط، وذلك 

 وعودة،  طيران ذهاب ةألف دوالر أمريكي )في صورة رسوم اشتراك في الحدث، وتذكر

 تسليم جميع الفواتير األصلية فوروتكاليف اإلقامة في مكان الحدث(؛ ويتم صرف المبلغ 

 واالستمارات المطلوبة.

 شهادة وجائزة رمزية. 

 التقديم للجائزة مؤهالت
 يمكن لألفراد الذين تتوافر فيهم المعايير التالية التقدم للبرنامج:

 توصيل مجال في تعمل مؤسسة أي أو للعلوم متحف أو مركز في مديًرا وليس موظفًا يكون أن 

 .األقل على لعام أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة داخل العلوم

 عاًما وثالثين ةخمس عمره يتجاوز أال. 

 .أال يكون قد نال الجائزة من قبل 

 الفائز اختيار
 إدارة مجلس يختارهم أعضاء ثالثة من مكونة لجنة تقوم الرابطة، سكرتارية مكتب بمساعدة

 المتقدمين وتصفية التقديم استمارات بمراجعة األوسط، والشرق أفريقيا بشمال العلمية المراكز رابطة

 المدى طويلة رؤيته على بناءً  الفائز الختيار التحكيم لجنة أعضاء يصوت ثمَّ  من. مختصرة قائمة إلى

 .التجربة بهذه االنتفاع من يمكنه المهني موقعه كون وعلى العلمية، المراكز مجال في لمستقبله

 ذلك قرار حجب الجائزة في  ت عدُّ جميع قرارات مجلس إدارة الرابطة حول الفائزين نهائية، بما في

 .سنة ما

  تعادل األصوات غير مقبول، وعلى كل ٍّ من أعضاء اللجنة المراجعة وأعضاء مجلس إدارة

تماًما، مع الوضع في االعتبار أن األولوية في الرابطة االتفاق على فائز واحد أو حجب الجائزة 

 حالة التعادل تكون لموظفي المؤسسات األعضاء في الرابطة.
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 لجنة التحكيم
 الرابطة إدارة مجلس أعضاء قبل من انتخابهم إعادة ويمكن أعضاء ثالثة من التحكيم لجنة تتكون 

 .قيود أية بال
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 الجدول الزمني
  عقاد المؤتمر أو المدرسة أشهر على األقل من موعد ان تسعةيتم اإلعالن عن الجائزة قبل

 .الصيفية

 آخر موعد للتقديم بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن عن الجائزة. 

  يوًما من انتهاء موعد التقديم 45اإلعالن عن الفائز بعد. 

 تقديم الجائزةحفل 
 ريقيا والشرق األوسط أو المدرسة أثناء انعقاد المؤتمر الدوري لرابطة المراكز العلمية بشمال أف

 الصيفية لتوصيل العلوم في منطقة البحر المتوسط والشرق األوسط.

 كيفية التقديم للجائزة
في  ومتاحف العلوم وغيرها من المؤسسات المعنية بتوصيل العلوم يمكن للمراكز العلمية

ترشيح  الواحدة المؤسسة شمال أفريقيا والشرق األوسط ترشيح أحد موظفيها؛ وال تستطيع منطقة

 يتعين على المتقدمين:وأكثر من شخص واحد سنويًّا. 

رابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا اإللكتروني لموقع الملء استمارة التقديم المتاحة على  -أ

وإرسالها للبريد اإللكتروني الخاص بالرابطة  والشرق األوسط

(namesnetwork@bibalex.org). 

من قبل الرئيس التنفيذي  كلمة( موقع 500–300خطاب ترشيح )إرفاق السيرة الذاتية، و -ب

 للمؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها أو من يكافئهما.

 األحكام والشروط
  ال يمكن تحويل الجائزة لقيمتها المادية في حالة عجز الفائز عن حضور الحدث واالنتفاع

 .الجائزةب

 ال يمكن التنازل عن الجائزة ألي شخص أو جهة أخرى. 

 كامل وتقديم تقرير  أو المؤتمر موضوع الجائزة بشكل يلتزم الفائز بحضور المدرسة الصيفية

 .كامل وفقًا للنموذج المرسل، وذلك في خالل ثالثين يوًما من الحضور

  فيد التزامهما برد المصروفات إلى ي خطاب التزام والمؤسسة التي يمثلها الفائزمن  كل  يوقع

 .رابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط في حالة اإلخالل بأي من الشروط

  الفواتير وبطاقات صعود الطائرة وما يدل على السفر في المواعيد أصول يلتزم الفائز بتقديم

 .المحددة

 الرابطة سكرتارية لمكتب وإبالغه لصيفيةا المدرسة أو المؤتمر حضور عن الفائز عجز حالة في 

 .منه بداًل  بالجائزة لالنتفاع التالي المترشح مخاطبة التحكيم للجنة يمكن مناسب، موعد في بذلك

mailto:namesnetwork@bibalex.org

