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 .دور اِّـؤسَّسات اُألردنيَّة الرَّسميَّة َّـ نشر التُّراث ودعم تحقيقه -١

 .دور اِّـؤسَّسات اُألردنيَّة الخاصَّة َّـ نشر التُّراث ودعم تحقيقه -٢

٣- اُألردني ًا وَتْنَت: مناهج اُِّـحققبيقًاْطظ. 

 .ء التُّراث الشَّرعّيُجُهود اُِّـحقق اُألردني َّـ إحيا -٤

 .ُجُهود اُِّـحقق اُألردني َّـ إحياء التُّراث األدبّي -٥

 .ُجُهود اُِّـحقق اُألردني َّـ إحياء التُّراث اللُّغوّي -٦

 .ُجُهود اُِّـحقق اُألردني َّـ إحياء التُّراث التَّاريخّي والجغراَّّـ -٧

 .ُجُهود اُِّـحقق اُألردني َّـ إحياء التُّراث العلمّي -٨

 .وع، ونقد تحقيقهُهود ُأردنيَّة َّـ َفهرسة التُّراث، اِّـخُطوط واِّـطُبُج  -٩

 .إضاءات جديدة: أعالم تحقيق التُّراث َّـ اُألردن  - ١٠

 .دراساٌت توثيقيَّة: َثَبت التُّراث اِّـطُبوع َّـ اُألردن - ١١

 .آفاقُرؤى و: ُمستقبل حركة إحياء التُّراث َّـ اُألردن - ١٢

  .تجارب وشهادات - ١٣
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م عـددًا مـن وّيل املهّم تزامنًا مع انعقاد هذا املؤمتر الدَّ  ، يّرس جامعة آل البيت أن ُتقـدِّ

ة التَّ اجلوائز العِ  ُ لميَّ ة للباحثني األ اث،ميزين ردنيني املُ شجيعيَّ  العاملني يف حقل حتقيق الـرتُّ

ًا رصينًا يف املجاالت اآلتية  :وذلك بتخصيص جائزة ألفضل كتاب ُحمقق حتقيقًا علميَّ

ة  : أوالً  عيَّ  .جمال الُعُلوم الرشَّ

 .غة العربيَّة وآداهباجمال ُعُلوم اللُّ   :ثانياً 

ة  :ثالثاً  وم ُلـواجلغرافيـا، والعُ اريخ، التَّ ( :جمال ُعُلوم احلضارة العربيَّة اإلسالميَّ

 ).وم األساسيَّةلُ جريبيَّة، والعُ التَّ 

 :م للجوائزقدُّ ُرشوط التَّ * 

 .يكون من أعضاء جلان املؤمتر ال، وأق ُأردنياً أن يكون املحقِّ  .١

 .ابقةق ضمن املجاالت السَّ أن يكون الكتاب املُحقَّ  .٢

 .ور النَّرش املعروفةق منُشوراً وصادراً فعالً عن إحدى دُ أن يكون الكتاب املُحقَّ  .٣

ُوىل قد صدرت يف أحد األعوام الثَّالثة األخرية  .٤ ، ٢٠١٣(أن تكون طبعته األ

 ).م٢٠١٥، ٢٠١٤

 .ق أثرًا جديدًا يف بابه، ذا قيمة علميَّة واضحةأن يكون الكتاب املحقَّ  .٥
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حقيق العلمّي املعروفة، بام يف ذلك وط التَّ ق ُمستوفياً ُرش أن يكون الكتاب املحقَّ  .٦

 .لميَّة والفهارس الفنيَّةراسة العِ الدِّ 

 .صفحة) ٢٥٠(أال يقل عدد صفحات الكتاب املحقق عن  .٧

ق قد فاز بجائزة علميَّة سابقة، أو حصل به ُحمققه عىل أال يكون الكتاب املحقَّ  .٨

 .درجة علميَّة جامعيَّة

 .حيّق للُمشارك أن ُينافس يف جمال  واحد فقط، وعن كتاب واحد ضمن املجال .٩

، ّي من قبل جلنة من املُختصنياألعامل املشاركة للتَّحكيم العلمّي الرسِّ ختضع  .١٠

 .بعد استبعاد األعامل غري املستوفية للرشوط املذكورة

 .م١٥/٣/٢٠١٦تيجة رسميًا يف موعد أقصاه غ الفائزون بالنَّ بلَّ يُ  .١١

 من هذه اجلوائز من غري إبداء األسباب، بناًء عىل ب أيٍّ ْج للجامعة احلّق يف َح  .١٢

 .توصية جلنة التَّحكيم

َّ  ،شاركةمن هذه اجلوائز طلب ُم  م أليٍّ قدُّ اغبون بالتَّ الرَّ  ُيرسُل  ة حديثة، وبطيه سرية ذاتي

ُ ة األحوال املدنيَّ ورة عن هويَّ وُص  نسـخ مـن مخس ، وثبت عليها الرقم الوطنّي ُم  ةردنيَّ ة األ

 :م١/١/٢٠١٦يف موعد أقصاه  ،نوان اآليتعىل العُ  -غري مسرتدة  – شاركالكتاب املُ 

––– 

 .سلم باليدأو تُ 

ًا مبلغًا  :من هذه اجلوائز أيٍّ يف منح الفائز يُ   ،ودرع املؤمتر ،قدره ألف دينار أردّين رمزيَّ

.يف حفل افتتاح املؤمتر ،ةوشهادة تقديريَّ  
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اثّي ُتشارك فيه عدد من  ُة عىل هامش املؤمتر َمعرضاً للكتاب الرتُّ ُتنظم اللجنُة التَّحضرييَّ

ُردنيَّ  َّة اجلديدة  ،ة املعروفة، إثراًء للحراك الثَّقاّيف ُدور النَّرش األ وَتعريفًا باإلصدارات األردني

ْلم اث والثَّقافة والعِ  .يف جماالت الرتُّ

 



٨ 
 

  
  

روّيب       - ١ د حممود الدُّ ُستاذ الدكتور  حممَّ  رئيساً   )                   جامعة آل البيت(   األ

ُستاذ الدكتور َحسن مخيس امللخ          - ٢  راً ُمقرِّ   )                  جامعة آل البيت(   األ

ُستاذ الدكتور  أنس ُمصطفى أبو عطا    - ٣ ً   )                  جامعة آل البيت(    األ  عضوا

ُستاذ  - ٤ ً   )                   جامعة آل البيت( الدكتور عليان عبد الفتاح اجلالودّي      األ  عضوا

ُستاذ الدكتور زيد خليل القرالة            - ٥ ً   )                  جامعة آل البيت(   األ  عضوا

د عيسى الّرشيفني      - ٦ ُستاذ الدكتور حممَّ ً      )               جامعة آل البيت(   األ  عضوا

ُستاذ  - ٧ د الزيود        األ َّة(   الدكتور عبد الباسط حممَّ ً   )                      اجلامعة اهلاشمي  عضوا

ُستاذ الدكتور خليل عبد الرفوع           - ٨ ً   )                        جامعة ُمؤتة(   األ  عضوا

ُستاذ الدكتور  نوفان رجا الّسوارية       - ٩ َّة(    األ ُردني ً   )                  اجلامعة األ  عضوا

ُستاذ الدكتور  عصام عقلة اهلزايمة         - ١٠ َّة(    األ ُردني ً           )        اجلامعة األ  عضوا

د الكوفحّي  - ١١ ُستاذ الدكتور إبراهيم حممَّ َّة(        األ ُردني ً   )                 اجلامعة األ  عضوا

ُستاذ الدكتور عيسى نوري العبادّي         - ١٢ ُسني بن طالل(   األ ً   )         جامعة احل  عضوا

د موسى العبّيس  - ١٣ ً   )                   جامعة آل البيت(                  الدكتور حممَّ  عضوا

َّة(    لود إبراهيم الُعموش          الدكتورة ُخ  - ١٤ ً   )                    اجلامعة اهلاشمي  عضوا

َّة(    الدكتور  ُعمر عبد اهللا الفجاوّي           - ١٥ ً   )                   اجلامعة اهلاشمي  عضوا

ً   )                  جامعة آل البيت(    الدكتور أنور عودة اخلالدّي                 - ١٦  عضوا

ً   )                 جامعة آل البيت(                      ضيف اهللا عبيداتالدكتور  - ١٧  عضوا

َّام                  - ١٨ َّة(    الدكتور  ُعمر َحسن القي َّة العاملي ً   )    جامعة الُعُلوم اإلسالمي  عضوا

ً   )"األنروا"ة واآلداب وم  الرتبويَّ لُ لية العُ كُ (      الدكتور عمر صابر - ١٩  عضوا

ً       -                          اد الغوجالدكتور إيَّ  - ٢٠  عضوا
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ار                     - ١ ُستاذ الدكتور صالح جرَّ َّة(   األ ُردني  ).اجلامعة األ

ُستاذ الدكتور عبد اجلليل عبد املهدّي         - ٢ َّة(  األ ُردني  ).اجلامعة األ

ار                    - ٣ ُستاذ الدكتور ُيوسف بكَّ  ).جامعة الريموك(    األ

اد                      - ٤ ار عوَّ ُستاذ الدكتور بشَّ َّةجامعة الُعلُ (   األ َّة العاملي  ).وم اإلسالمي

ُستاذ الدكتور عزمي  - ٥ َّ األ ي َّة(   د                 طه السَّ ُردني  ).اجلامعة األ

ُستاذ الدكتور  أنور  أبو سويلم                   - ٦  ).جامعة ُمؤتة(  األ

د عيل الشَّ  - ٧ ُستاذ الدكتور حممَّ  ).جامعة ُمؤتة(  وابكة              األ

ُستاذ الدكتور  عبد املجيد نصري                   - ٨  ).والتكنولوجيا وملُ جامعة العُ (  األ

ُستاذ الدكتور  عّيل احلمد                       - ٩  ).جامعة الريموك(   األ

د سامل الطَّراونة                 - ١٠ ُستاذ الدكتور حممَّ  ).ؤتةجامعة ُم (  األ

اق السَّ  - ١١ ُستاذ الدكتور  عبد الرزَّ َّةجامعة الُعلُ (  عدّي            األ َّة العاملي  ).وم اإلسالمي

ُستاذ الدكتور  عّيل البوَّ  - ١٢  ).جامعة آل البيت(   اب                      األ

ُستاذة الدكتورة مّي ُيوسف                       - ١٣  ).جامعة الريموك(   األ

ُستاذة الدكتورة هند أبو الشَّ  - ١٤  ).جامعة آل البيت(   عر                  األ

ُستاذ الدكتور أمني عودة                         - ١٥  ).جامعة آل البيت(   األ
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torath2016@aabu.edu.jo 
 

  ٠٠٩٦٢ )٢( ٦٢٩٧٠٠٠  :فـــــــــــــــهات

  )٢٢٥١(أو ) ٢٢٥٠(  :يــــــــــــــــفرع

  ٠٠٩٦٢٦٢٩٧٠٤٨  :وخــــــــــــــناس

  . ةاإلنسانيَّلية اآلداب والعلوم ُك- جامعة آل البيت –اِّـفرق   :العنوان اليدي
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