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 الفكرة الرئیسیة

 " التنمیة والتحولالوصول،  :الدینامیكیة المكتبات "
 

 مزید من المعلومات متوفرة على الموقع اإللكتروني
         http://conference.ifla.org/ifla81 

 
 

 

 :الرعاة

 االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات

 
 
 
 

 خدمات المكتبات

 
 
 
 

 
 
 

الفائز بجائزة اإلفال للورقة البحثیة المقدمة من طالب علم 
 المكتبات والمعلومات

 
من جامعة  Agnese Perrone : أجنس بیروني 2009عام 
 بإیطالیا University of Parma بارما

   
 منChiara Consonni    : شیارا كونسون 2010عام 

 DILL Tallin بارما، أوسلو 
 

من  Cletus D Kunifaa   : كلیتوس د. كونفا 2011عام 
  مدرسة دراسات اإلعالم، جامعة وسكونس، ملووكي

University Of Wisconsin Milwaukee 

 : مارتن یلیوس ف. بریز & ماریل ر. طمبالنزا  2012عام 
    Martin Julius V. Perez  & Mariel R. Templanza 
 مدرسة  دراسات المكتبة واإلعالم، جامعة الفلبین، دلیمان،كونزو

 Diliman, Quezon Cityالفلبین. 
 

 ، Tamara Rhodes : طمرة رودز 2013عام 
بنورث كارولینا سانترال مدرسة المكتبات و علوم المعلومات  

 الیات المتحدة األمریكیةینفورستي، دورھام، ن س، الو
North Carolina Central University, Durham NC, 

USA  
 
 

 : لالتصال
 Dr. Petra Haukeد. بیترا ھوك

 قسم اإلفال للتعلیم والتدریب
c/o Dr Petra Hauke  

Berlin School of Library and Information Science 
Humboldt-Universität zu Berlin 

 :ديالعنوان البری
Hochkalterweg 3a, D-12107 Berlin Germany   

 petra.hauke@hu-berlin.de:  البرید اإللكتروني
http://www.ifla.org/en/set 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلفال
 االتحاد الدولي لجمعیات

   ومؤسسات المكتبات 
 

 السابعةجائزة اإلفال 
المقدمة من طالب علم المكتبات  للورقة البحثیة

 والمعلومات
2015 

 
  نداء من أجل تقدیم أوراق بحث

 
 اللغة اإلنجلیزیة

 
 
 

  
 

 

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

جائزة اإلفال للورقة البحثیة لطالب علم «تقدم اإلفال  .1
وتنظمھا اللجنة التنفیذیة الدائمة لقسم » المكتبات والمعلومات

 (SET SC)  التعلیم والتدریب لإلفال
 أھداف الجائزة .2

تشجیع طالب علم المكتبات والمعلومات على تقدیم  •
أوراق بحثیة تناقش الفكرة الرئیسیة لمؤتمر اإلفال 

 .للمكتبات والمعلومات للعام الحالي الدولي
تقدیم جائزة ألفضل ورقة بحثیة یقدمھا طالب علم  •

 .المكتبات والمعلومات في مؤتمر اإلفال كل عام
المكتبات والمعلومات الفرصة  منح طالب علم •

 .لالشتراك في مؤتمر اإلفال
منح طالب علم المكتبات والمعلومات الفرصة للتعرف  •

 .أكثر على أنشطة اإلفال
إعداد وتشجیع جیل جدید من طالب علم المكتبات  •

 .والمعلومات لالشتراك في أنشطة اإلفال
 المجموعة المستھدفة ھي طالب علم المكتبات والمعلومات .3

من جمیع أنحاء العالم والمقیدون في دورة دراسیة تمثل 
بالنسبة لھم، على سبیل المثال درجة » أول تأھیل مھني«

 .اللیسانس / الدبلوم / درجة الماجستیر
 .ال یحق لطالب الدكتوراه التقدم لھذه الجائزة

یطلب من جمیع أقسام اإلفال فتح الباب لطلب أوراق بحثیة  .4
سنقدم األوراق المقبولة إما في الجلسة یقدمھا الطالب. و

في الجلسة  –إذا كانت مالئمة  –الخاصة بالقسم المعني أو 
 .المفتوحة الخاصة بقسم التعلیم والتدریب

 

 كیفیة الكتابة

من أجل مساعدة الطالب الذین لدیھم خبرة بسیطة في كتابة 
الملخصات / األوراق البحثیة ستنشر نماذج لكیفیة 

كتابة الملخص والورقة البحثیة على الموقع اإللكتروني 
 الخاص بقسم التعلیم والتدریب

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

 

 بخطوةخطوة 

 ورقةتقدیم ل  الحصول على القبول . یجب على الطالب أوال5  
لیس مؤتمرا (  IFLA في المؤتمر العالمي قسم أي من قبل
االنتباه إلى األجل المحدد من طرف كل قسم. ویجب .  فرعیا)

 2015رجاء زیارة الموقع اإللكتروني لمؤتمر اإلفال لعام 
http://conference.ifla.org/ifla81   واالستجابة لطلب

و اختیار  أوراق بحثیة الذي تدعو إلیھ أقسام اإلفال المختلفة
المواضیع المالئمة الھتمامات الطالب والبحوث الخاصة بھم . 

من طرف القسم المختار،  القبول خطابوعند الحصول على 
التعلیم والتدریب كاملة لقسم  لبحثیةا بمكن للطالب إرسال الورقة

 2015أبریل  15حوالي لجائزة التقدم لتقدیم طلب و  لإلفال
 .)2015ماي  15الجائزة في (سیعلن عن 

من أجل التقدم للجائزة، یجب على طالب علم المكتبات 
والمعلومات الذین قبلت ملخصاتھم من قبل أي من 

 :ةأقسام اإلفال أن یتبعوا اإلرشادات التالی
 :تقدیم الثالثة أشیاء التالیة

 .الورقة البحثیة الكاملة التي ستقدم في المؤتمر .1
نسخة من خطاب القبول الذي أرسلھ قسم اإلفال  .2

 المعني
خطاب تزكیة من أستاذ یقوم بتدریس طالب علم  .3

  .المكتبات والمعلومات
یجب اتباع النماذج المقدمة، أي اتباع المطلوب .  4       

خص مكتوب بطریقة جیدة ومنطقیة وأیضا لم ممن أجل تقدی
اتباع المطلوب فیما یتعلق باألسلوب، االقتباسات، لمراجع.. 

 .الخ
یجب على المرشحین إرسال استمارات الطلب بالبرید 

اإللكتروني أو بالبرید العادي الى قسم التعلیم والتدریب 
  :لإلفال

c/o Dr. Petra Hauke, Hochkalterweg 3a,  
D-12107 Berlin, Germany 

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

 المعاییر
المعاییر التي تقوم بقیاس مدى جودة وأھمیة األوراق البحثیة 

 : ھي
عالقة الورقة البحثیة بالفكرة الرئیسیة العامة  •

كار الرئیسیة الفرعیة لمؤتمر اإلفال والفكرة/األف
 .للقسم المعني

تقدیم مناقشة ھامة لألمور المتعلقة بالموضوع  •
الذي تدرسھ، وھذا یتضمن وجود مراجع لما كتب 

 .في ھذا المجال
جودة األفكار المقدمة، وسائل البحث، النتائج أو  •

 .النقاش الذي تم تناول الموضوع من خاللھ
 .جودة الكتابة والمراجع المستخدمة •

 اءات االختیارإجر

سیتم مراجعة أوراق البحث بواسطة لجنة اإلفال لجائزة 
الورقة البحثیة لطالب علم المكتبات والمعلومات، وتتكون 

اللجنة من أعضاء حالیین ومنتخبین من اللجنة التنفیذیة لقسم 
التعلیم والتدریب. سیتم اختیار ثالثة طالب في مرحلة 

تھم المتمیزة. ومن ھؤالء التصفیة النھائیة بناء على إنجازا
الثالثة سیتم اختیار فائز واحد لیتلقى دعما مالیا لحضور 

 .مؤتمر اإلفال

 الجائزة

   تتضمن جائزة الفائز بالمركز األول للورقة البحثیة
IFLA/ekz LIS 

اآلتي:  2015 لطالب علم المكتبات والمعلومات   
 

رسوم تسجیل مؤتمر اإلفال الحالي باإلضافة الى  •
مالي للسفر بالدرجة االقتصادیة بالطائرة دعم 

 .یورو 1000واإلقامة بحد أقصى 

 .توصیة نشر الورقة البحثیة في مجلة اإلفال •

  .سیحصل الفائزان بالمركز الثاني والثالث على شھادة تقدیر

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