
 

 

 

 

 ي"بن محمد لإلبداع الفكر  جائزة د. مهاتير إعالن "

 

 بن محمد جائزة د. مهاتير ” أن يعلن عن  للفكر والحضارة يسر منتدى كواالملبور 

 في موضوع:في دورتها الثانية  ألجود بحث ” لإلبداع الفكري 

 "األسس واآلليات: االنتقال الديمقراطي "

 .عاية إعالمية لشبكة ضياء للمؤتمرات والدراساتر ب

 

لفكر لوجائزة الدكتور مهاتير بن محمد لإلبداع الفكري هي إحدى فعاليات منتدى كواالملبور 

السنوية التي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي واإلبداع الفكري في القضايا والحضارة 

واإلشكاالت املركزية التي تهم املجتمع اإلسالمي واإلنساني بشكل عام. وهي جائزة ترتبط 

 وفئة ،يةالجائزة األساس فئة. وتشمل ة التي يعالجها املنتدى في كل مؤتمربالقضايا األساسي

 .الباحثات وفئةباب، لشا

ويسعى املنتدى من خالل هذه الجائزة إلى التناول العلمي الرصين الذي يربط نتائج البحث 

بالحاجات امللحة وتقديم توصيات عملية مضيئة للمسار الفكري والحضاري من خالل رؤية 

تكاملية تستحضر خالصات الحكمة البشرية ومناهج البحث االجتماعي مع مراعاة 

 خصوصيات األمة الحضارية.

 الجائزة لجنة برئاسة الدكتور ربيع حمو عضو األمانة العامة للمنتدى. تنظيم وتشرف على

 البروفيسور إبراهيم محمد زين.: برئاسة البحوث لجنة دولية تحكيمكما يتولى رئاسة 

 

 

 



 :محمدبن كتور مهاتير الد كلمة

يسرررني ويشرررفني أن أكون عنوانا لهذه الجائزة العلمية التي أتمن  أن تسرراهم في خدمة العلم 

وأن تكون منارة ألهل الفكر وأن تسررررررررررررراهم في بلورة رؤية جامعة لممة اإلسررررررررررررالمية بم تل  

أطيافها ت رجها من الت ل  والتبعية وأن تكون همزة وصرررررررررررل معرفية بين كل الحضرررررررررررارات. 

زة بسررررررررري ة ولك ها سرررررررررتكون مع مرور الزمن مرجعا أسررررررررراسررررررررريا من املراجع قد تبدأ هذه الجائ

العلمية والفكرية في العالم اإلسررررررررررررالمي. وأشرررررررررررركر السررررررررررررادة أعضرررررررررررراء األمانة العامة واملجلس 

 .سمي على هذه الجائزةا االستشاري ملنتدى كواالملبور على تكريمي بأن أطلقوا

 كلمة األمين العام د. عبد الرزاق مقري 

مج ضررررررررررررمن برنا” محمد بن د. مهاتير ” ائزة في خ ة منتدى كواالملبور: تندرج جائزة موقع الج

منتدى كواالملبور الذي يشرررررررررررمل أررع محاور كبرى هي : املؤتمر السرررررررررررنوي والجائزة السرررررررررررنوية 

وإعالن كواالملبور الررذي يتدرردد كررل سررررررررررررنررة وشرررررررررررربكررة البرراحثين في الفكر اإلسررررررررررررالمي. وقررد تم 

. ومشررروع الجائزة 2015في املؤتمر الثاني بكواالملبور في نوفمبر  االتفاق على مشررروع الجائزة

: جررائزة مهرراتير محمررد الرردوليررة وهي الجررائزة وجررائزتين فرعيتينيتضررررررررررررمن جررائزة أسررررررررررررراسرررررررررررريررة 

جائزة أحسررررررررن بحث شررررررررباري ، و ، ل علمي مندز ي دم رسررررررررالة املنتدىاألسرررررررراسررررررررية لتكريم عم

 .جائزة أحسن بحث نسوي و 
 

 :أهداف الجائزة

 في: أهداف الجائزةتتدلى 

 .ورسالته للفكر والحضارة ـ خدمة الرؤية الفكرية ملنتدى كواالملبور  1

 بن محمد . مهاتيرـ تكريم املجددين واملتميزين في األمة معنويا بإطالق أسمائهم على الجائزة أمثال د.  2

 .وإعالء شأن العلماء واملفكرين في األمة والباحثات ـ تشجيع الباحثين 3

 .إبراز أهل الفكر والعلم والتعريف بإسهاماتهم العلميةـ  4

 .ـ املساهمة في بناء منظومة فكرية جدية وفاعلة حول القضايا األساسية لألمة 5

 .ـ تشجيع النساء والشباب على البحث العلمي وعلى االهتمام بالقضايا الفكرية التي تهم األمة 6

 .تعلمةـ املساهمة في بناء نخب إسالمية مفكرة وم 7

 .ـ املساهمة في التشبيك بين أهل العلم والفكر وبناء عالقات تعاون بينهم 8

 



 :مداالت البحث

 ى.وأرضية املؤتمر الرابع للمنتد "األسس واآلليات: االنتقال الديمقراطي "أن يرتبط بموضوع 

 شروط الترشح للجائزة:

 يشترط في كل من يتقدم للجائزة في أحد فئاتها:

 يحمل شهادة جامعية. أن .1

أن يتقدم للترشيح من خالل ملء استمارة الترشيح التي تتضمن معلومات املترسح أو املترشحة  .2

 كلمة. 500وملخصا عن البحث في حدود 

أن يكون الترشيح بصفة فردية، أو فريق ال يتجاوز عدد أفراده ثالثة، شريطة أن ينتدب منسقا  .3

 وز بالجائزة.لحضور حفل تسلم الجائزة في حال الف

 اآلجال املحددة في إعالن الجائزة، االلتزام بالضوابط العلمية و  .4

 ســـم2,5وهامش  Traditional arabic 1ط مبن 2129,7*كون البحث املقدم مكتوبا بمقاس يأن  .5

  السيرة الذاتية للمترشح.، وأن يكون مرفوقا بمن كل جهة

 األساس الجائزة .6

 صفحة. 70و 50صفحة، والجائزتين التشجيعيتين: بين  100و 80ية: بين  .7

 .باللغة العربية أو اللغة اإلندليزية البحثأن يكون  .8
 

 :والتحكيم آليات الترشيح

 تستقبل لجنة الجائزة طلبات الترشيح وفق االستمارة املنشورة مرفوقة بالسيرة الذاتية للمترشح. .1

 كلمة. 500الترشيح ملخصا حول مشروع بحثه في  يتضمن طلب .2

يقدم املترشحون للجائزة أبحاثهم داخل اآلجال املعلنة إلى لجنة الجائزة إلكترونيا من أجل ترميزها  .3

 وإحالتها على عملية التحكيم.

 ال يحق ملن سبق له الحصول على الجائزة الترشح مرة ثانية لنيل الجائزة. .4

 ل اإلعالم.وفي وسائ وشبكة ضياء اإلعالن عن نتائج الجائزة داخل اآلجال املعلنة على موقع املنتدى يتم .5

يمكن أن تقدم الجائزة مناصفة بين مترشحين أو أكثر، كما يمكن حجبها كليا عند عدم توفر املعايير  .6

 العلمية الكافية في البحوث املقدمة.

بحضور  2019يناير شهر  في ندوة علمية بماليزيا لثالثةالجائزة بفئاتها اتنظيم حفل تسليم يتم  .7

 .الدكتور مهاتير بن محمد

 حضور حفل تسليم الجوائز. من أجل تكاليف السفر واإلقامة للفائزين  يتولى املنتدىـ  .8



 :املكافآت والتكريم

 :ر الجائزة األساسية 1

 .ر درع استحقاق وشهادة تقديرية               

 .دوالر 6.000ر مبلغ مالي قدره :                

 : الشباب والنساء ر الجائزتان التشجيعيتان 2

 .ر درع استحقاق وشهادة تقديرية              

 .دوالر لكل واحد م هما 2000ر مبلغ مالي قدره               

 تواريخ مهمة:

  2017 ديسمبر  15الترشح للجائزة  قبل يتم. 

 2018 يونيو فاتح  قبل ال هائية بصيغة وورد وبدف إرسال البحوث. 

  2018 فاتح ديسمبر يتم اإلعالن عن النتائج قبل. 

  بماليزيا. بكواالملبور  2019حفل توزيع الجائزة يناير 

 

 البريد االلكتروني:

secretary@kl-forum.org 

 


