
 

لحضور مؤتمر اإلفال،  منحة قسم المكتبات األكاديمية والبحثية
 : 2013سنغافورة 

لحضور مؤتمر اإلفال الُمقرر ، ثالث منح Sageو ExLibrisتحت رعاية يُقدم قسم المكتبات األكاديمية والبحثية 
 :ألخصائي معلومات واحد من كل من المناطق التالية 2013في سنغافورة عام انعقاده 

 .أفريقيا •
 .أمريكا الالتينية •
 . آسيا ومنطقة الُمحيط الهادئ •

ا لتكاليف السفر واإلقامة يصل قدره إلى ) يورو 445(رسوم التسجيل تُغطي كل منحة  برجاء . يورو 800ودعّمً
 . لمعرفة المزيد من التفاصيل اإللكترونيموقع المؤتمر االطالع على 

ن التكاليف األخرى الالزمة لحضور حضور المؤتمر وهم مسؤولون عيجب أن يكون الُمتقدمين قادرين على 
 . المؤتمر

لتُنشر ) كلمة 500حوالي  من(عن تجربتهم في المؤتمر مقال ُمختصر الحاصلون على المنحة يكتب سيتطلب األمر أن 
 . ثالثة أشهر بعد انتهاء المؤتمرفي مدونة القسم خالل 

 : األهلية للحصول على المنحة

 .األهلية للحصول على تأشيرة للسفر •
لإلقامة في كل التكاليف األخرى : مثلالتكاليف األخرى التي تزيد عن المنحة بالقدرة على تحمل اإلقرار  •

 . والنفقات التي ال تُغطيها المنحةوالسفر الفندق 
 . التقديم مرة أخرى) مسابقة المقالالتي كانت تحت اسم (ال يُمكن لمن سبق لهم تلقي هذه المنحة  •

 :التقديمإجراءات 

 : تشمل استمارة التقديم

 :يضمخطاب إرفاق  . أ
 . )االلكترونياالسم والبريد : مثل(بيانات التواصل معك  •
 . والدراسينبذة قصيرة عن تاريخك الوظيفي  •

ومن يعملون وطالب علوم المكتبات والمعلومات وصغار أخصائي المكتبات حضور مؤتمر اإلفال ألول مرة يحظى 
 . ؛ لذا اذكر ذلك إذا كنت تنتمي إلى إحدى هذه الفئاتفي هذه المسابقةألول مرة، بأولوية في هذا المجال 

 :)اإلنجليزية إليها كي يتم تقييمهاتُترجم البيانات غير المكتوبة باللغة (كلمة  500بيان مكتوب من  . ب
خص عنوان مؤتمر خاصة فيما ياإلفال في تنمية قدراتك الشخصية والعملية كيف سيُفيدك حضور مؤتمر  •

 ).2013(هذا العام 

http://conference.ifla.org/past/ifla78/ifla78.htm


أو في على المستوى الشخصي سواء المؤتمر بصورة عملية بعد المؤتمر تطبيق ما استفدته من كيف تنتوي  •
 .مجال المكتبات والمعلومات تعمل فيه فيالمكان الذي 

ا  • المنح األخرى أو ال تُغطيها عادة التي يورو  800حتى بميزانية وتكلفة السفر واإلقامة في الفندق تقديّرً
 .مكان عملك

 :2013مارس  1الجمعة يجب أن نتلقى استمارة التقديم الخاصة بك في موعد أقصاه 

 . استماراتهمتسلم الُمتقدمين بمجرد سيتم إعالم  •
 . 2013مايو  1قبل حة سيُخطر الحاصلين على المن •

 Aneإلى  2013مارس  1قبل وبريدك اإللكتروني استمارة التقديم شاملة عنوانك برجاء إرسال 
Landoy: 

 .ane.landoy@ub.uib.no : بريد إلكتروني مرفقة في •
 .Attn: Ane Landoy :+4755589703: الفاكس عبر •
 : البريدعبر  •

Attn: Ane Landoy. 
University of Bergen Library PB 7808N-5020 BERGEN Norway 

 
 .Sageو ExLibrisهذه المنح برعاية 

 
بإرسال هذه المعلومات لغيرهم من هذا اإلعالن الُمتقدمين للتجاوب مع الُمتقدمين بتشجيع لكم دعم نسأ

 . والمؤسسات األخرى الزمالء والمهتمين
 

 مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية 
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