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الفائز بجائزة اإلفال للورقة البحثية المقدمة من طالب علم 

 المكتبات والمعلومات

 

من جامعة  Agnese Perrone : أجنس بيروني ۲۰۰٩عام 

 بإيطاليا University of Parma بارما

   

 منChiara Consonni    : شيارا كونسون ۲۰۱۰عام 

 DILL Tallin بارما، أوسلو 

 

من  Cletus D Kunifaa   : كليتوس د. كونفا ۲۰۱۱عام 

  لووكيي، منمدرسة دراسات اإلعالم، جامعة وسكونس

University Of Wisconsin Milwaukee 

 ماريل ر. طمبالنزا   و: مارتن يليوس ف. بريز ۲۰۱۲عام 

    Martin Julius V. Perez  & Mariel R. Templanza 

مدينة  مدرسة  دراسات المكتبة واإلعالم، جامعة الفلبين، دليمان،

 Diliman, Quezon Cityالفلبين.  ،زونك

 

 ، Tamara Rhodes : طمرة رودز ۲۰۱٣عام 

بنورث كارولينا سانترال علوم المعلومات مدرسة المكتبات و 

 نفورستي، دورهام، ن س، الواليات المتحدة األمريكيةي

North Carolina Central University, Durham NC, 

USA  

 

، جامعة  Winner Chawinga ينجاووينر شا :۲۰۱٥عام 

 كيب الغربية، بلفيل، جنوب افريقيا

University of the Western Cape, Bellville, South 

Africa 

 

 : لالتصال

 قسم اإلفال للتعليم والتدريب 

 Dr. Petra Hauke د. بيترا هوك

c/o Dr Petra Hauke  
Berlin School of Library and Information Science 

Humboldt-Universität zu Berlin 

 :العنوان البريدي

Hochkalterweg 3a, D-12107 Berlin Germany   

 petra.hauke@hu-berlin.de :اإللكترونيالبريد 

http://www.ifla.org/en/set 

 

 

 اإلفال

 االتحاد الدولي لجمعيات

   ومؤسسات المكتبات 

 

 الثامنةفال جائزة اإل

للورقة البحثية المقدمة من طالب علم المكتبات 

 والمعلومات
۲۰۱٦ 

 

  نداء من أجل تقديم أوراق بحث
 

 

 اإلنجليزية: اللغة 
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 كيفية االشتراك

جائزة اإلفال للورقة البحثية لطالب علم »تقدم اإلفال  .1

وتنظمها اللجنة التنفيذية الدائمة لقسم « المكتبات والمعلومات

 (SET SC)  تعليم والتدريب لإلفالال

 :أهداف الجائزة .2

  تشجيع طالب علم المكتبات والمعلومات على تقديم

أوراق بحثية تناقش الفكرة الرئيسية لمؤتمر اإلفال 

 .للمكتبات والمعلومات للعام الحالي الدولي

  تقديم جائزة ألفضل ورقة بحثية يقدمها طالب علم

 .فال كل عامالمكتبات والمعلومات في مؤتمر اإل

  منح طالب علم المكتبات والمعلومات الفرصة

 .لالشتراك في مؤتمر اإلفال

  منح طالب علم المكتبات والمعلومات الفرصة للتعرف

 .أكثر على أنشطة اإلفال

  إعداد وتشجيع جيل جديد من طالب علم المكتبات

 .والمعلومات لالشتراك في أنشطة اإلفال

ب علم المكتبات والمعلومات المجموعة المستهدفة هي طال .3

من جميع أنحاء العالم والمقيدون في دورة دراسية تمثل 

بالنسبة لهم، على سبيل المثال درجة « أول تأهيل مهني»

 .درجة الماجستير/الدراسات العليادبلوم / الليسانس

 .ال يحق لطالب الدكتوراه التقدم لهذه الجائزة

اق بحثية يطلب من جميع أقسام اإلفال فتح الباب لطلب أور .4

يقدمها الطالب. وسنقدم األوراق المقبولة إما في الجلسة 

في الجلسة  –إذا كانت مالئمة  –الخاصة بالقسم المعني أو 

 .المفتوحة الخاصة بقسم التعليم والتدريب

 

 كيفية الكتابة

من أجل مساعدة الطالب الذين لديهم خبرة بسيطة في كتابة 

األوراق البحثية ستنشر نماذج لكيفية كتابة /الملخصات

الملخص والورقة البحثية على الموقع اإللكتروني 

 الخاص بقسم التعليم والتدريب

http://www.ifla.org/en/set/ 

 

 بخطوةخطوة 

 ورقةتقديم ل  الحصول على القبول . يجب على الطالب أوال5  

ليس مؤتمرا )  IFLA في المؤتمر العالمي قسم أي من قبل

االنتباه إلى األجل المحدد من طرف كل قسم. ويجب .  فرعيا(

 :۲۰۱٦رجاء زيارة الموقع اإللكتروني لمؤتمر اإلفال لعام 

papers-for-http://2016.ifla.org/programme/calls  

قسام اإلفال البحثية الوراق األ االلتزام بالمواعيد المحددة لتقديمو

اختيار المواضيع المالئمة الهتمامات الطالب يجب و .المختلفة

من  القبول خطابوعند الحصول على بهم. والبحوث الخاصة 

كاملة  البحثية ، بمكن للطالب إرسال الورقةطرف القسم المختار

حوالي لجائزة التقدم لتقديم طلب و  التعليم والتدريب لإلفاللقسم 

 .(۲۰۱٦ وماي ۱٥الجائزة في )سيعلن عن  ۲۰۱٦أبريل  ۱٥

من أجل التقدم للجائزة، يجب على طالب علم المكتبات 

والمعلومات الذين قبلت ملخصاتهم من قبل أي من 

 : أن يتبعوا اإلرشادات التاليةأقسام اإلفال

 :تقديم الثالثة أشياء التالية

 .الورقة البحثية الكاملة التي ستقدم في المؤتمر .1

نسخة من خطاب القبول الذي أرسله قسم اإلفال  .2

 .المعني

خطاب تزكية من أستاذ يقوم بتدريس طالب علم  .3

  .المكتبات والمعلومات

أي اتباع المطلوب يجب اتباع النماذج المقدمة، .  4       

خص مكتوب بطريقة جيدة ومنطقية وأيضا لمن أجل تقديم م

لمراجع.. ااتباع المطلوب فيما يتعلق باألسلوب، االقتباسات، 

 .الخ

يجب على المرشحين إرسال استمارات الطلب بالبريد 

اإللكتروني أو بالبريد العادي الى قسم التعليم والتدريب 

  :لإلفال

c/o Dr. Petra Hauke, Hochkalterweg 3a,  

D-12107 Berlin, Germany 

petra.hauke@hu-berlin.de    :البريد اإللكتروني 

 

 

 

 

 

 المعايير

المعايير التي تقوم بقياس مدى جودة وأهمية األوراق البحثية 

 : هي

 مة عالقة الورقة البحثية بالفكرة الرئيسية العا

لمؤتمر اإلفال والفكرة/األفكار الرئيسية الفرعية 

 .للقسم المعني

  تقديم مناقشة هامة لألمور المتعلقة بالموضوع

الذي تدرسه، وهذا يتضمن وجود مراجع لما كتب 

 .في هذا المجال

  جودة األفكار المقدمة، وسائل البحث، النتائج أو

 .النقاش الذي تم تناول الموضوع من خالله

 كتابة والمراجع المستخدمةجودة ال. 

 إجراءات االختيار

سيتم مراجعة أوراق البحث بواسطة لجنة اإلفال لجائزة 

الورقة البحثية لطالب علم المكتبات والمعلومات، وتتكون 

اللجنة من أعضاء حاليين ومنتخبين من اللجنة التنفيذية لقسم 

التعليم والتدريب. سيتم اختيار ثالثة طالب في مرحلة 

صفية النهائية بناء على إنجازاتهم المتميزة. ومن هؤالء الت

الثالثة سيتم اختيار فائز واحد ليتلقى دعما ماليا لحضور 

 .مؤتمر اإلفال

 الجائزة

   تتضمن جائزة الفائز بالمركز األول للورقة البحثية

IFLA LIS 

اآلتي: ۲۰۱٦ لطالب علم المكتبات والمعلومات   

 

 فال الحالي باإلضافة الى رسوم تسجيل مؤتمر اإل

دعم مالي للسفر بالدرجة االقتصادية بالطائرة 

 .يورو ۱۰۰۰واإلقامة بحد أقصى 

 توصية نشر الورقة البحثية في مجلة اإلفال. 

  .سيحصل الفائزان بالمركز الثاني والثالث على شهادة تقدير
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