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 تحاد العام لآلثاريين العربجوائز اال  
 م2020ه/1441لعام  

إيماناً من إدارة االتحاد العام لآلثاريين العرب بقيمة العطاء المتميز والعمال الرائدة في مجال اآلثار والحضارة 
والترميم فقد حرص االتحاد العام لآلثاريين العرب منذ إنشاءه على تكريم رواد اآلثاريين العرب والحفائر والمتاحف 

الذين ساهموا بعطائهم وأفنوا حياتهم في خدمة العمل األثري بكافة مجاالته وكذلك المتفوقين من شباب اآلثاريين 
جائزته التقديرية في مجاالت اإلعالم بأهمية  الذين تميزت بحوثهم بالجد واالبتكار، وكذلك حرص االتحاد على تقديم

اآلثار أو من كان له قصب السبق في كشف أثرى جديد أو أي من األعمال التي تضيف جديداً إلى علوم اآلثار 
والمتاحف والترميم ولما كانت جوائز االتحاد قد تبوئت  مكانتها على المستوى اإلقليمي فقد تبارى العديد من 

بتخصيص جوائز ماليه بأسمائهم وذلك تقديراً لدور االتحاد في الحفاظ على اآلثار والعمل على  الشخصيات العامة
 االرتقاء بمستوى البحث العلمي وعلى هذا تنقسم جوائز االتحاد على قسمين رئيسيين .

 جوائز االتحاد العينية:أوالً: 

 :واًل
 
ثرى  أ

 
 :جائزة أالتحاد ألتشجيعية لنشر ألوعى أال

 للذين قاموا بجهود محمودة في خدمة التراث ونشر الوعى بالتراث العربي . تمنح جائزة االتحاد التشجيعية 

  ثاريين
آ
  :جائزة أالتحاد لشباب أال

عل ومتميز في أعمال جادة ومبتكرة، تمنح جائزة التفوق العلمي لشباب اآلثاريين الذين قدموا أو شاركوا بشكل فا
 ،عن أقرانهم فى علوم اآلثار والترميم والمتاحف زوأعمالهم العلمية والعملية تفرد وتميوأظهرت باكورة بحوثهم 

/صالح لمعي لالستاذ الدكتور علماً بأن للجائزة عائد مادى مقدم من مركز إحياء التراث والعمارة اإلسالميه 
 أربعة آالف وخمسمائة جنيه مصرى( )مصطفى وقدره

  :كاديمى : جائزة أالتحاد للتميز أثانيًا
 
 ال

الجائزة لكل من ساهم بشكل فاعل ومتميز فى مجال تخصصه وشارك فى أعمال الكشف األثرى وتميزت  تمنح
 بحوثه بالتطبيق العملى سواء فى مجال التنقيب أو المتاحف أو الترميم أو النقوش اآلثرية.

  :جائزة أالتحاد للجدأرة ألعلمية :ثالثًا 
 

تمنح جائزة الجدارة العلمية من قبل االتحاد العام لألثاريين العرب للشخصيات العلمية البارزة في مجال علوم 
وتحقيق المخطوطات والحرف والصناعات التقليدية، ممن ساهموا  والمتاحفوالعمارة والتراث والترميم اآلثار 

 .يمة اآلثار والعمارة والتراث القومى فى بلدانهمبق تهم العلمية فى رفع مستوى الوعىبدراساتهم وبحوثهم ومدرس

 :ألتقديريه: جائزة أالتحادرأبعًا 
التراث الثقافي واإلعالمي أو المراكز   اآلثار و في مجال ةتحاد التقديريه للهيئات والمؤسسات العاملتمنح جائزة اال

لشخصيات التي تقدم عمآل جليآل متميزآ في خدمة بعلوم اآلثار وكذلك ا ةباآلثار والبحوث ذات الصل ةالمعني ةالبحثي
 ، وتساهم فى إذكاء الوعى بقيمة وحماية اآلثار والتراث اإلنسانى.التراث اإلنساني

  ًثاريين ألعربخامسا
آ
تحاد ألعام لل  ::جائزة درع أالإ

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

 ولهم مدرسة متميزة فى مجال تخصصهم. عام 30، والذين ال يقل عطاؤهم العلمى عن والحضاري

  :اجلوائز البحثية ذات املردود املادىثانيًا: 
  :واًل
 
سم ألمرحومةجائزة أ

 
 ) ألف جنية مصري(:)رحمها هللا ( وقيمتها "بأذن هللا" أ. أبتهال جمال عبدالرؤف با

 تمنح هذه الجائزة ألول الخريجين بكلية اآلداب قسم اآلثار شعبة اآلثار اإلسالمية بجامعة المنيا .   
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 : ومخسمائة جنيهًا مصريًا(:)ألفان  وقدرها ي لخدمة ألترأث ألحضار /محمد صالح شعيب أ.د جائزة ثانيًا 

تمنح جائزة أ.د / محمد صالح شعيب لكل من تفانوا في خدمه التراث، وتعرضوا لمخاطر أثناء تأدية أعمالهم 
 وكانت لهم تضحيات كبيرة فى مجال عملهم.

   (:عشرة األف جنية مصري)وقدرها أ.د/عبدالرحمن الطيب األنصاريثالثًا: جائزة 

خصصت ألفضل عمل علمى يتناول عالقة الوطن العربى بشبه الجزيرة العربية فى مجال اآلثار والحضارة   
 .األول في الحضارات القديمة والثانى في الحضارة اإلسالمية والجائزة مقسمة إلى قسمين

 (:عشرة آالف جنية مصرى) وقدرها محمد بن على الحسني رابعًا: جائزة الشريف 

الجائزة فى مجال دراسات التراث وبخاصة اآلثار النبوية الشريفة فى القرن األول الهجرى على  وقد خصصت هذه
 أن تكون البحوث المقدمة فى هذا المجال مستوفية كافة الشروط الحاكمة لها.

خصصت ألفضل بحث  :(مخسة آالف ريال سعودى)  وقدرهاد. محمد حمد خليص الحربي : جائزة خامسًا

 والحضارات التى قامت فيه وآثاره المعمارية والفنية.راث الحضارى لوادى القرى)العال(، فى الت

    مخسة آالف ريال سعودى(  وقدرها أ. د. حصة بنت عبيد بن صويان الشمريسادسًا:جائزة( 
 تمنح الجائزة الفضل بحث في مجال العمارة اإلسالمية

 :(عشرون ألف ريال سعودى)رمحه اهلل وقدرها جميل عبد الرحمن خوقير  الشيخ جائزة أواًل: 
والثانى فى أثر  ،بمكة المكرمة "أم القرى" لحضارة اإلسالميةالتراث واقسمت هذه الجائزة لقسمين األول فى وقد 

 األثر وأثره على النمو الحضارى. على أن يظهر البحث أهداف بناء الحضارة اإلسالمية في أوروبا وآسيا،

 :خيرةاأل ربعةالخاصة بتقديم األبحاث للجوائز األالشروط  رابعًا 

  أن يكون موضوع البحث جديدًا مبتكرًا. 

  غير منقواًل او مستنسخًا من رسالة ماجستيرأو دكتوراة          
  .أو من مواقع اإلنترنت

 أو تمنح الجائزة على  لم يسبق نشره فى المجالت العلمية
 .مجمل األعمال ذات الصلة المباشرة بموضوع الجائزة

  كما يشترط أال يتعرض البحث إلى إسقاطات سياسية أودينية                      
 مذهبية أو عرقيةأو 

   تحاد حق الملكية الفكرية والنشر للبحث عند فوزه لال  

  2عدد) يقدم البحث إلدراة اإلتحاد فى نسخة ورقية وcd (. 

ه لكل للشروط المعلن م وفقاً 30/8/2020ن تتلقى ترشيحاتكم فى موعد غايتهأدارة االتحاد يسعدها ويشرفها إبأن  علماً  
تيه:المرفقات اآل   ضافه إلىجائزه باإل

 جهة العمل. خطاب الترشيح معتمد من 

 معها  السيره الذاتيه ممهوره بختم جهة الترشيح ومرفقCD  
 عليه السيره الذاتيه كامله.

 

  العينيةتحاد اال زة جوائعمال العلميه للمتقدمين لنسخه من األ. 

  شخصيه فوتوغرافيه. ةصور  2عدد  

 .أن يكون من اعضاء اإلتحاد العام اآلثاريين العرب 
 علماً بأن إدارة اإلتحاد لن تلتفت ألي ترشيحات تأتي بعد الموعد المحدد باإلعالن.

 . راجع موقع اإلتحادوللمزيد من التفاصيل 

 مع حتيات   

 أ.د.محمد محمد الكحالوي    
 أمين اإلتحاد العام لآلثاريين العرب
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