
                                                                                                                     
                            

 
  
 
 
 

مون للعضویة في بدایة أو كون المتقدییجب أن  :النقطة المھنیة/رالعم
سنوات من  7ما یقرب من منتصف حیاتھم المھنیة المستقلة، أي 

المتقدمون اللذین ال ینطبق علیھم  . سنة 40-30في عمر و الدكتوراه
ھذا الشرط مازالوا یستطیعون تقدیم طلب العضویة مع شرح األسباب 

 وسوف یتم النظر في إمكانیة قبولھم.
 

حضور االجتماع  )GYAفي (ع أن یقوم كل عضو من المتوق التوقعات:
 وأكثرومن المتوقع أیًضا أن یساھم بنشاط في واحد  كل عام العام السنوي

، العامة المشاركة في تطویر السیاسات والتي تشمل المنظمة،من برامج 
، ودعم التوعیة العلمیة والتعلیم على بابكادیمیات الشأ وتعزیز وطنیة

 GYAتعتبر الشاب.م لوالدولي، وبرنامج سفیر العالمستویین الوطني 
یتطلب االلتزام بالوقت من جانب كل  عضواً  وكونك نشطة، منظمة

، فإنھم GYAفي  یتم اختیار المتقدمین كأعضاء جدد أن حالي عضو. ف
المقرر  العام السنوي القادم لحضور االجتماعمتاحین  علھم أن یكونوا

  .یابانفي ال 2022یونیو  17-13عقده في 
 

ً المرشح شخصی یجب إكمال الطلبات بواسطة ً یكون مصحوبوأن  ا  ا
في ھذا  والتعلیمات الحصول على نموذج الطلب الدعم. یمكن بخطاب
 الرابط:

-new-for-https://globalyoungacademy.net/call
/members 
  

 جتماع السنوي العامإلاحیث إن  باللغة اإلنجلیزیة یجب تقدیم الطلبات
  سیعقد باللغة اإلنجلیزیة.

 
 UCT 18:00 ھوالتقدیم للعضویة  الموعد النھائي الستالم طلبات

وسوف لن تقبل أي طلبات جدیدة بعد ھذا  .2021سبتمبر  15األربعاء 
 التاریخ.

في أي تخصص قائم على  الدعوة مفتوحة لجمیع العلماء مجاالت البحث:
وكذلك  واالجتماعیة،العلوم الطبیعیة والفیزیائیة  بما في ذلك البحث،
 والعلوم اإلنسانیة. الفنون

 
یجب أن یكون المتقدمون قادرین على إثبات مستوى عاٍل من  التمیز:

ت. اإلنجازا سجل حافل ومستقبل متوقع أكده تخصصھم،التمیز في 
بإحداث فرق  عالوة على ذلك، یجب على المتقدمین إثبات التزام واضح

 أو ما یعادلھا ھو شرط للمتقدمین. في المجتمع. دكتوراه
 

مجموعة واسعة من البرامج في جمیع  بما یلي: (GYA) تلتزم :التأثیر
من  نطاق واسعلالعلم ونشر دعم العلماء الشباب، تعزیز ل أنحاء العالم

التعاون یز تعز ،العامة السیاسات مناظرات، المشاركة في رجمھوال
یجب على المتقدمین تقدیم دلیل على  .متعدد التخصصاتالالدولي 

 خبرة في واحد أو أكثر من ھذه المجاالت.حیازة  االھتمام أو

 
الدعوة اآلن مفتوحة لألعضاء الجدد لالنضمام إلى عضویة أكادیمیة 

لعام  (Global Young Academy – GYA)الشباب العالمي 
 . تستقبل األكادیمیة طلبات االنضمام من الشباب المستقلین الذین2022

والشغف الكبیر لتحقیق  جمعون بین أعلى مستویات التمیز البحثيی
 التأثیر.

 
 أكادیمیة الشباب العالمیة:

 
وھي , 2010) في عام GYAتأسست أكادیمیة الشباب العالمیة (

اختیارھم یتم  التخصصات التيباحث في مختلف  200منظمة تضم 
عضویة مدتھا خمس سنوات على أساس تفوقھم العلمي  لفترات

 أبحاثھم لجعل العالم مكانًا أفضل.  والتزامھم باستخدام
الذین لدیھم  دولة، 94األكادیمیة حالیًا أعضاء وخریجین من  تضمو

لم أفضل. نحن نسعى جاھدین خلق عا الشغف واإلیمان بدور العلم في
أكادیمیة  والتأثیر في أنشطتنا. لمزید من المعلومات حول ألعلى جودة

الرجاء زیارة الموقع الرسمي من خالل  برامجھا،الشباب العالمیة أو 
 ھذا الرابط

www.globalyoungacademy.net 
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