




     حرصا من جامعة الزرقاء على دعم اإلنتاج العلمي ،وتقديراً منها للبحث  العلمي, 
وتشجيعاً للعلماء والباحثني في العلوم اإلنسانية  والعلوم البحتة والتطبيقية 

والتقنية،أنشأت جامعة الزرقاء  جائزتها السنوية ألفضل كتاب،وقد خصصت اجلامعة 
جائزتها السنوية  لعام )2012( للكتاب الفائز في محور: أهمية املياه في الوطن العربي, 

ويتضمن احملور األمور التالية:

1(   الصراع وأزمة املياه في الشرق األوسط.
2(   إدارة املوارد املائية الطبيعية في الوطن العربي.

3(   األمن املائي العربي: الواقع والتحديات.
4(   مصادر املياه التقليدية وغير التقليدية وطرق استهالك املياه في الوطن العربي.

5(   رفع مستوى الوعي املائي بالتكنولوجيا وآثارها االقتصادية واالجتماعية.



شروط االشتراك:  

أن يكون الشخص املتقدم للجائزة مرشحاً من علمني معروفني في عالم   -1
التخصص، أو ترشحه املؤسسة العلميــة التي يعمل فيها،على أن يتضمن 
الترشيح سيرة ذاتية مختصرة له،وبيان املسوغات التي ترشحه لنيل اجلائزة 

على كتابه املعني.

أن ترسل ست نسخ من الكتاب املرشح للجائزة،شريطة أن  تكون   -2
الطبعة األولى منه قد صدرت خالل األعوام الثالثة األخيرة التي سبقت عام 

اجلائزة التي يرشح لها.

أن يكون الكــتاب املرشح للجـائزة أصيالً في مجـاله ، وفيه إضــافة   -3
للمعرفة اإلنسانية ، وأن يكون باللغة العربية الفصيحة.

أال يكون قد تقدم بكتابه املرشح للجائزة لنيل إحدى اجلوائز الثقافية  -4
 أو العلمية في داخل بلده أو خارجه.



جائزة جامعة الزرقاء ألفضل كتاب
لعام2012

نموذج ترشيح للجائزة
محور: أهمية المياه في الوطن العربي 

أوال  :  معلومات عن المرشح
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ثانيًا:معلومات عن الكتاب املرشح للجائزة:

أ-عنوان الكتاب املقترح:

ب-موضوع الكتاب:

ج-ملخص عن الكتاب )في عشرة أسطر(:
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- للجائزة جلنة خاصة يشكلها رئيس اجلامعة مكونة من سبعة أشخاص 
متخصصني في مجاالت العلم اخملتلفة،  ومن ذوي اخلبرة والكفاءة واألهلية.

- ترسل اللجنة الكتب املرشحة إلى مجموعة من احملكمني الذين يكلفون كتابة تقارير علمية 
واضحة ، تبني مدى استحقاق الكتاب لنيل اجلائزة، وتدفع للمحكمني مكافأة مالية مناسبة.

-يجوز أن تقسم اجلائزة السنوية بالتساوي بني اثنني من املؤلفني حداً أعلى.كما يجوز حجب 
اجلائزة إذا كان الكتاب املقدم ال يرقى إلى مستوى اجلائزة ، وفق الشروط التي تضعها اجلامعة 

للكتاب املرشح للفوز 
- قيمة اجلائزة )4000( دينار أردني.

- تكون املراسالت باسم جامعة الزرقاء- عمادة البحث العلمي والدراسات العليا- مقرر جلنة جائزة  
جامعة الزرقاء ألفضل كتاب ، وترسل الترشيحات إلى اجلامعة باليد, أو عبر البريد املسجل.

- يتم اإلعالن عن اجلائزة في شهر نيسان ) أبريل(2012 ، وتسلم الترشيحات في موعد أقصاه 
نهاية شهر آب )أغسطس( 2012,وتعلن النتائج خالل شهر كانون األول 2012.

-متنح اجلائزة في احتفال رسمي سنوي ، يقام خصيصاً لهذه الغاية في شهر آذار )مارس( 2013.

ترسل املراسالت جميعها إلى:
مقرر جلنة جائزة جامعة الزرقاء ألفضل كتاب.

العنوان : جامعة الزرقاء / عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
ص.ب )132222(- الزرقاء )13132(- األردن .

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال : األردن/ 3821100-5-962+  فرعي)1990-3( 
E-mail : research@zu.edu.jo

University Website: http://www.zu.edu.jo

جلنة اجلائزة:

ملحوظات مهمة:

آخر موعد لتسليم الترشيحات نهاية شهر آب 2012.

تعلن النتائج خالل شهر كانون األول2012.


