
   

 

 إعالن

ّال
 
حّلجائزةّاأللكسّوت

 
غوية-رش

 
راساتّالل

 واملعجميّةّالشارقةّللد 

 2020ّّ-ّّالرابعةالدورةّّ

 

 

 

ّوالعلوّم تعلن  ّوالثقافة ّللتربية ّالعربية ّبالشارقّة)األلكسو( و املنظمة ّالعربية ّاللغة عن فتـح باب ّمجمع

 .2020عة  الرابفي دورتها  ّواملعجميةالشارقةّللدراساتّاللغويةّّّّ–لجائـزةّاأللكسوّّ الترشـح

أحدثت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وجهازها الخارجي مكتب تنسيق التعريب، بتعاون وشراكة مع  

مجمع اللغة العربية بالشارقة جائزة للدراسات اللغوية واملعجمية، في إطار خطتهما املشتركة الهادفة إلى النهوض  

 وتوسيع دائرة االهتمام بالدراسات اللغوية واملعجمية.باللغة العربية،  

تروم الجائزة دعم البحث واإلنتاج الفكري في مجال الدراسات اللغوية واملعجمية، واإلسهام في إبراز الجوانب املعرفية  

على توجيه  املتعلقة باللغة العربية في إطار رصين وذي قيمة مضافة؛ كما تهدف الجائزة تشجيع الباحثين واملهتمين 

 نشاطهم الفكري والبحثي إلى املواضيع التي تهّم مستقبل اللغة العربية والعلوم املرتبطة بها. 

بتقديم    2020الرابعة  في دورتها  ّالترشح أمام الباحثينّالشارقةّللدراساتّاللغويةّواملعجميّةّ-جائزةّاأللكسوّّ تفتح

 ، هما:بحوث في محورين رئيسيين ومحددين

 : املحورّالثاني : املحورّاألوّل

 معاجمّعلومّاللغة:ّترجمةّأّوتأليفاّأّودراسّة الدراساتّالنحويةّالحديثةّوخدمةّاللغةّالعربيّة

منح الجائزة ألربعة فائزين 
ُ
 ن في الدراسات املعجمية:يفي الدراسات اللغوية واثن  يناثن  :ت

 :الجائزةّالثانية :الجائزةّاألولى

 ألفّدوالّر20ّّّدوالّرألف30ّّّّ



 

ح
 
 ّ:شروطّالترش

سنوات من تاريخ إعالن الجائزة في دورتها  ستقد مّر على نشره في طبعته األولى أكثر من  العمل املرشحأال يكون  - 

 . 2020  إلىّيونيو5201ّّّّمنّينايّر؛ أي  الرابعة

 .نالت جائزة مماثلةأال تكون الدراسة قد   -

 .فقط  أن يشارك املترشح في أحد صنفي الجائزة  -

ح بعمل واحد فقط  -
ّ

 .أن يتقّدم املترش

ا برقمنته أصحابها، يقوم املرشحة إلكترونًيا األعمالإرسال ب  alecso-sharjah.shj.aeالتسجيل في موقع الجائزةيتم  -

  مع إبراز رقم النشر الدولي؛    PDF بصيغة

 :أن يكون كل ترشح مصحوبا بالوثائق التالية -

 طلب خطي؛    ✓

 ؛من الدراسة املرشحة لنيل الجائزة  ورقية  ( نسخ4) أربع    ✓

نسخة من الصفحات األولى لجواز  السيرة الذاتية للمترشح ونسخة من بطاقته الوطنية، أو    ✓

 السفر. 

ح إلى أصحابها، سواء    -
ّ

عاُد وثائق الترش
ُ
 .لم يفوزوا  مفازوا بالجائزة أأال ت

 .ال يمكن أن يكون اختيار الفائز بالجائزة محل اعتراض  -

ّ.2020يونيو30ّّّّآخّرموعدّلتقديمّملفاتّالترشحّّّ-

سّجل إلى    -
ُ
 مكتب تنسيق التعريب على العنوان اآلتي: ترسل النسخ الورقية بالبريد امل

 الرباط،ّاململكةّاملغربيةّ–،ّأكدال290ّ،ّزنقةّوادّزيز.ّص.ب.82ّّ-مكتبّتنسيقّالتعريبّ العنوانّالبريدي:

 422 772 537 (0) 212+ الهاتف:

 426 772 537 (0) 212+ الفاكس:

 alecso-sharjah.shj.aeّاملوقعّاإللكتروني

  award@arabization.org.ma البريدّاإللكتروني:

ّ

 الفيسبوك:

https://www.facebook.com/alecso.sharjah.award/ 

https://www.facebook.com//423710904425913-الّتعريب-تنسيق-مكتب 
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