إعالن هام
تعلن إدإره إ إلتحاد إلعام للثاريين إلعرب عن فتح باب إلترشيح لجوإئز إ إلتحاد إلعام للثاريين
إلعرب لعام 3418هـ 1037/م:
*اآلثار و الحضارة.

*الكتابات والنقوش علم النميات.
*المتاحف.

*أعمال الترميم المعمارى والدقيق.

*اآلثار الغارقة ،و الحفائر.

*التراث اإلسالمى ،والحضارى.
*الحرف والصناعات التقليدية

يصل مجموع الجوائز إلى( مائة ومخسني ألف جنيه مصري)

*العمارة ،الفنون
*تاريخ الفن.

*المخطوطات والتذهيب.
هذا إلى جانب الجوائز المعنوية التى

تمنح للرواد والباحثين المتميزين فى مجال تخصصاتهم.




أوالً :جائزة الشيخ

رمحه اهلل وقدرها (عشرون ألف ريال سعودى):

وقد خصصت هذه الجائزة ألفضل بحث فى التراث والحضارة اإلسالمية.
وقدرها (مخسة
 ثانياً :جائزة

آالف ريال سعودى) :

خصصت ألفضل بحث فى التراث الحضارى لوادى القرى (العال)
والحضارات التى قامت فيه وآثاره المعمارية والفنية.

 ثالثاً :جائزة

وقدرها(عشرة األف جنية مصري):

خصصت ألفضل بحثين أحدهما فى الحضارة واآلثار القديمة واآلخر فى الحضارة واآلثار اإلسالمية.
وقدرها (عشرة آالف جنية مصرى):
 رابعاً :جائزة الشريف
وقد خصصت هذه الجائزة فى مجال دراسات التراث وبخاصة اآلثار النبوية الشريفة فى القرن األول الهجرى
على أن تكون البحوث المقدمة فى هذا المجال مستوفية كافة الشروط الحاكمة لها.
 خامساً :جائزة االحتاد لشباب اآلثاريني و جمموع قدرها( أربعة آالف ومخسمائة جنيه مصرى)
مقدمة من
تمنح جائزة التفوق العلمي لشباب اآلثاريين الذين قدموا أو شاركوا بشكل فاعل ومتميز في أعمال جادة
ومبتكرة في مجال علوم اآلثار والترميم والمتاحف.
 أن يكون موضوع البحث جديداً مبتك ارً .

 غير منقوالً او مستنسخاً من رسالة ماجستير أو دكتوراة أو من مواقع اإلنترنت.
 لم يسبق نشره فى المجالت العلمية أو فى أى وسيلة نشر.

 كما يشترط أال يتعرض البحث إلى إسقاطات سياسية أودينية أو مذهبية أو عرقية
 لإلتحاد حق الملكية الفكرية والنشر للبحث عند فوزه
 يقدم البحث إلدراة اإلتحاد فى نسخة ورقية و .cd2


إ ا
ول :جائزة

لخدمة إلترإث إلحضاري وقدرها (ألفان ومخسمائة جنيهاً مصرياً):

تمنح جائزة أ.د  /محمد صالح شعيب لكل من تفانوا في خدمه التراث .

 ا
ثانيا :جائزة باسم إلمرحومة

(رحمها هللا ) وقيمتها( ألف جنية مصري):

تمنح هذه الجائزة ألول الخريجين بكلية اآلداب قسم اآلثار اإلسالمية جامعة المنيا .



ا
 -إول :جائزة درع إ إلتحاد إلعام للثاريين إلعرب:

يمنح درع اإلتحاد العام لآلثاريين العرب من قِبل مجلس إدارة اإلتحاد العام لآلثاريين العرب ،الذي يتعين عليه
النظر فى الشخصية المرشحة من حيث مكانتها العلمية ودورها الفاعل في ترسيخ مفهوم التراث األثري
والحضاري،

 اثانيا :إلجائزه إلتقديريه:

تمنح جائزة اإلتحاد التقديريه للهيئات والمؤسسات العامله في مجال التراث الثقافي واإلعالمي أو المراكز
البحثيه المعنيه باآلثار والبحوث ذات الصله بعلوم اآلثار وكذلك للشخصيات التي تقدم عمآل جليآل متميزآ في
خدمة التراث اإلنساني.

 اثالثا :جائزة إلجدإرة إلعلمية :

تمنح جائزة الجدارة العلمية من قبل االتحاد العام لألثاريين العرب للشخصيات العلمية البارزة في مجال علوم
اآلثار والمتاحف .
علما بأن إدارة االتحاد يسعدها ويشرفها أن تتلقى ترشيحاتكم فى موعد غايته1327/8/03م وفقا للشروط
المعلنه لكل جائزه باإلضافه إلى
 -2خطاب جهة الترشيح معتمد من جهة العمل.
 -1السيره الذاتيه ممهوره بختم جهة الترشيح ومرفق معها  CDعليه السيره الذاتيه كامله.
 -0نسخه من األعمال العلميه للمتقدمين لجائزة اإلتحاد لشباب اآلثاريين والجوائز الثالثة األخيرة.
 -4عدد  1صورة شخصيه فوتوغرافيه.
 -5أن يكون من اعضاء اإلتحاد العام اآلثاريين العرب.

مع حتيات

أ.د.محمد محمد الكحالوي
أمين اإلتحاد العام لآلثاريين العرب
المقر الجديد بالشيخ زايد بالمحور المركزى بجوار مستشفى الشيخ زايد التخصصى -
  01شارع حسن حمدى خلف مدينة المبعوثين ـ مساكن العاملين بجامعة القاهرة ـ الطابق األول شقةتليفون 99624033 :فاكس 35404073 :سكرتارية األتحاد61604044990/61664092019:

Website: www.g-arabarch.com

E-mail: arabarch@yahoo.com
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