
  

 منح جميعة المكتبات المتخصصة ألعضاءها
يسر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي أن تقدم عدد من المنح ألعضاءها للمشاركة في عدد من المؤتمرات والفعاليات 

 العالمية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وهي كالتالي : 

)اخر   سجيل مجاني للمؤتمرمع ت ( لكل منحة(800$منحة لحضور مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي  -1

 موعد للتقديم نهاية شهر ديسمبر(

 ( (3000$منحة لحضور المؤتمر السنوي لجمعية المكتبات المتخصصة األم في القارة األمريكية  -2

 )اخر موعد للتقديم نهاية شهر فبراير(    

 ( (IFLA  $2500 الدولي للمكتبات والمعلومات لالتحاد يمنحة لحضور المؤتمر السنو -3

 )اخر موعد للتقديم نهاية شهر مارس(     

 ( (600$العربي للمكتبات والمعلومات  االتحادمنحة لحضور مؤتمر  -4

 )اخر موعد للتقديم نهاية شهر مايو(     

 شروط التقدم للمنحة 

ساري العضوية وقت التقدم للمنحة وحضور  )فرع الخليج العربي( أن يكون المتقدم عضو في جمعية المكتبات المتخصصة -1

 (عضوية الجمعية) الفعالية 

 او من المقيمين فيهاأن يكون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي  -2

 بإحدى الدول الخليجية كون ممن يعملون في مجال المكتبات والمعلومات أن ي -3

 بشكل كامل التسجيل تعبئة إستمارة -4

لة مج في وانطباعاتهم عن المؤتمر لكي يظهر خبراتهم تفصل واحدة صفحة من تقريرا يقدم أن استعداد أن يكون المتقدم على -5

 الجمعية.

 االلتزام بحضور المؤتمر كامال. -6

 :المستندات المطلوبة  وهيإرفاق  -7

كلمة واصفا فيه اهتمامك بالمشاركة في برنامج المؤتمر العلمي، اهتمامك  555بيان شخصي اليزيد عن  -1

 في مجال المكتبات والمعلومات، وكيف تتوقع ان حضور المؤتمر سوف يسهم في تنميتك مهنيا.

 ان تحصل على المنحة. طلب المنحة توضح فيه لماذا تستحقوخطاب  تيةالذا ةلسيرا تقديم -2

 من الرئيس المباشر  توصية رسالة -3

 موضوع المنحة تُعطى األولوية في اختيار الفائز لمقدمي األبحاث العلمية والذين يقومون بدور إيجابي في المؤتمر -8

 مارس للمنح االخرى 01و   SLA-AGCلمنح مؤتمر   4152مارس  51اخر موعد للتقديم للمنح هو  -9

 sla0agc@gmail.com ترسل جميع الطلبات الى لجنة المنح على  -15
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 استمارة الحصول على منحة الجمعية

 
 ) إختر منحة واحدة (           أوال المنحة المتقدم لها

مع  ( لكل منحة(800$منحة لحضور مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي  -5

 )اخر موعد للتقديم نهاية شهر ديسمبر(    تسجيل مجاني للمؤتمر

 ( (3000$منحة لحضور المؤتمر السنوي لجمعية المكتبات المتخصصة األم في القارة األمريكية  -6

 ()اخر موعد للتقديم نهاية شهر فبراير

 ( (IFLA  $2500 الدولي للمكتبات والمعلومات لالتحاد يمنحة لحضور المؤتمر السنو -7

 )اخر موعد للتقديم نهاية شهر مارس(

 ( (600$العربي للمكتبات والمعلومات  االتحادمنحة لحضور مؤتمر  -8

 )اخر موعد للتقديم نهاية شهر مايو(

 ثانيا البيانات الشخصية : 

  المكتبة

  والوظيفةاألسم الكامل 

  رقم العضوية بالجمعية

  الجنسية

  تاريخ الميالد

  رقم وثيقة السفر

  بلد اإلقامة

  العنوان

  رقم الهاتف

 

 المؤهالت العلمية 

 

 

 

 

 

 الخبرة المهنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة شخصية

 



  

 الرجاء العلم بأن :

المنحة المقدمة من جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي تشمل المنحة المالية المخصصة لكل منحة والجمعية غير  .1

 . او اي تبعات اخريمل أي تبعات مالية أو صحية تتحمسؤولة عن تغطية أي مصاريف أخرى وال 

ره من الجهة المنظمة للمؤتمر او يستلمها اثناء تحول مبالغ المنحة للشخص الذي يتم اختياره بعد إحضاره ما يؤكد حضو .2

 الفعالية حسب ما تقرره لجنة ادارة المنح بالجمعية

 

 اقرار:

 اطلعت على شروط المنحة واوافق عليها 

 االسم:____________________________________________

 

 التاريخ____________________________

 

 _________التوقيع_______________________

 


