
 

 

 اد المعرفة على مستوى العالمتكريم رو  ل أمريكي دوالرمليون 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تفتح باب  جائزة

  خامسةال تها دورفي ح الترش  
 

عن فتح باا   محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جائزةعلنت أ: 2018مايو  15 –دبي 
تكريم تهدف إلى ، وأمريكي تبلغ قيمتها مليون دوالرالتي  ،لدورتها الخامسة حالترش  

تسالي  الواو  إضاافة إلاى ، سات على مستوى العاالمفراد ومؤس  أمن اد المعرفة رو  
  نجازاتهم التي ألهمت البشرية.إعلى أبرز 

 
 اإلساهام فاي بناا  اقت ااد المعرفاة، مان فازل تحدياز اإلبادا وتسعى الجائزة إلى 

كاا   مااا يتعلااع بالمعرفااة والتنميااة ن التااي تتواام  واإلنجااازات فااي مختلااا المجاااالت 
سات التعليمياة والبحاا العلماي،  واالبتكار والريادة واإلبدا ، إلى جانب تطوير المؤس 

وغيرها  لتوثيع الورقي واإللكترونيالطباعة والنشر وافوزً عن وتكنولوجيا االت االت، 
 . من المجاالت

 
اح للجاائزة كازً مان  األفاراد والجهاات الحكومياة وتشم  الدئاات التاي يمكنهاا الترش 

سااات والجمعيااات والهيئااات والمنحمااات المحليااة واإلقليميااة  والشااركات والمؤس 
 والدولية، وال يمكن ترشيح أي شخ ية ليست على قيد الحياة.

 
وتسااات ب  الجااااائزة ترشااايحات األفااااراد والجمهااااور علاااى موقعهااااا اإللكترونااااي 

knowledgeaward.org  
اوالخاص االحكومياة الجاائزة لففاراد والجهاات  ح  ن  م  حيا ت   شارو   فايهم ن تتاوافرة مم 

 في دوراتح دت الجائزة التي  ففراد أو الجهاتلمنح الجائزة استح اقها، كما يمكن 
االشرو  المطلوبةلديهم إذا توافرت ساب ة،  حتاى للجاائزة ح ، وتستمر عملية الترش 
  .2018يونيو  25تاريخ 

 
أو الشخ اية أن يكاون للجهاة أهمهاا:  عادةمعايير  ،ح للجائزةالترش  شرو  وتتومن 
اأن يكاون وحة إسهامات واضحة في مجال نشر المعرفة، المرش   ح عان إحادى الترش 

ح برسائ  مرجعية من شخ ايات إرفاق  لب الترش  مع  ،لجائزةن عنها لل  ع  الدئات الم  
ا ومستندات ووثائعح، الترش   على صلة بمجال  ح فايداعمة حاول إساهامات المرش 

االلتازام  ىراعايأن  بساهامات، كماا يجاومدى أهمياة ها ا اإل ،مجال نشر المعرفة
ا أن ياتم  و، مانة العلمية والملكية الدكريةبأفزقيات البحا العلمي واأل ح فازل الترش 

 عبر الموقع اإللكتروني الخاص بالجائزة. وذلك  عنها، نل  ع  الم  ددة والدترة المح

https://knowledgeaward.org/
https://knowledgeaward.org/


 

 
 
فيما لان ياتم قباول لغة العربية أو اإلنجليزية ح راً، المكتوبة بالح    لبات الترش  ب     وت  

ساحب مناا  الجاائزة أيحاع لمجلا  ك لك  ،الشرو  كافةالطلبات التي ال تستوفي 
 الجائزة من أي جهة نالتها 

في حال اإلفازل بشارو  الجاائزة، أو اإلفازل بأفزقياات البحاا العلماي أو األماناة 
 مجل  األمنا .يحددا العلمية أو الملكية الدكرية أو أي إفزل آفر 

 
صااحب السامو أصادر  2015وفاي عاام ، 2014جائزة المعرفة انطل ات عاام  ر أن  ك     ي  

حااكم نائب رئاي  الدولاة رئاي  مجلا  الاوزرا   ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بهادف محماد بان راشاد آل مكتاوم للمعرفاة، إنشا  جاائزة على  ينص   اً دبي مرسوم

بادا  واالبتكاار في مجال المعرفاة وتحديازهم علاى اإلوالمخت ين تشجيع المعنيين 
وكانت الجائزة قاد شاهدت  في تطوير مسارات ن   ونشر وإنما  المعرفة حول العالم.

ا ح فازل دورة العاام الماضاي ومان مختلاا دول إقباالً كبيراً على المشااركة والترش 
  العالم.

 
 -انتهى  -

 
 

 


