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). یتم قبول الطلبات من 2019(االشتراك الفعلي فى عام  2018تم فتح باب التقدم لعضویة أكادیمیة الشباب العالمیة لعام 
 فارق.شباب العلماء الذین یجمعون بین التمیز فى البحث العلمي و الرغبة في إحداث 

: العضویة مفتوحة لجمیع الباحثین فى المجاالت المختلفة, و التى تشمل العلوم, الطب, الھندسة, العلوم المجاالت البحثیة
 اإلجتماعیة, الفنون و العلوم اإلنسانیة.

 .البد ان یظھر المتقدم تمیز شدید فى مجال تخصصھ التمیز:

العلماء الشباب, نشر العلم لجمھور أوسع, اإلشتراك فى مناقشة السیاسات, و  أكادیمیة الشباب العالمیة تقوم بتشجیع التأثیر:
وبین القطاعات المختلفة. یجب أن یظھر المتقدم رغبة فى االشتراك أو خبرة فى مجال أو أكثر من ز التعاون الدولى یتعز

 المجاالت السابق ذكرھا.

عام, و  40-30حیاتھ الوظیفیة, و یتراوح سن األعضاء ما بین  : یشترط أن یكون المتقدم فى بدایةالسن/المرحلة الوظیفیة
سنوات. من الممكن قبول متقدمین خارج ھذه اإلشتراطات  10-3یشترط أن یكون الوقت منذ إنھاء الدكتوراة أو ما شابھھا 

 .وتحدیدا إذا كان المتقدم عاصر بعض الظروف المؤدیة لالخالل بعملھ لمدة معینةتحت ظروف إستثنائیة 

: تشجع أكادیمیة الشباب العالمیة الطلبات لجمیع المرشحین المؤھلین من جمیع أنحاء العالم و بالذات اإلناث, و التنوع
الباحثین فى مجال العلوم اإلجتماعیة, الطبیة, اإلنسانیة, و الباحثین العاملین فى القطاعات الحكومیة و الغیر حكومیة و 

 الصناعیة.

إلجتماع العام السنوى لألكادیمیة, و المشاركة فى برنامج أو أكثر من لألكادیمیة یتوقع حضوره : كل عضو فى االتوقعات
برامج األكادیمیة و التى تشمل اإلشتراك فى تطویر السیاسات, الدعایة لألكادیمیات المحلیة, تشجیع التوعیة بالعلم و 

 فیر العلماء الشباب.سالتعلیم على المستوى المحلى و العالمى, و اإلشتراك فى برنامج 
 و طلبك قبل وإذا ، فعال بشكلفي المشاركة   وقتھ من جزًءا یقضي أن العضو على یجب لذلك ، فعالة منظمة ھي األكادیمیة
 في المانیا 2019 مایو 3 إلى أبریل 29 من یبدأ الذي التالي السنوي حضوراالجتماع علیك فیجب ، عضًوا أصبحت

یجب أن تستكمل الطلبات شخصیا بواسطة مقدم الطلب و تكون مصحوبة بخطاب توصیة. لإلستعالم عن األوراق 
. یتم تقدیم www.globalyoungacademy.netالمطلوبة و لمزید من اإلرشادات یرجى الدخول على ھذا الرابط 

 2018 سبتمبر 15 السبت نجلیزیة و ھى اللغة الرسمیة باإلجتماعات, و اخر میعاد إلستقبال الطلباتالطلبات باللغة األ
 و لن یلتفت للطلبات المقدمة بعد ھذا المیعاد.UTCالساعة الواحدة ظھرا بتوقیت  

 

دولة من مختلف  67من  200كأكادیمیة للشباب و یبلغ عدد األعضاء  2010أكادیمیة العلوم العالمیة تم إنشائھا فى 
األعضاء بناًء على التمیز األكادیمي و خدمة المجتمع. للمزید من  سنوات و یتم إختیار 5القارات. مدة العضویة 

 .www.globalyoungacademy.netالمعلومات برجاء الضغط على ھذا الرابط 
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