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 بدأت اآلن فترة تقدیم طلبات الحصول على جائزة
Talents Green  

وتواصل مع شبكة متمیزة من العلماء البارزین ونخبة  Green Talentشارك في 
 ن في مجال االستدامة في ألمانیا وروج ألفكارك. یمن الباحث

 
، كیف یمكننا تحقیق ظروف معیشیة صحیة وجیدة للجمیع في كل أرجاء العالم 2019إبریل/نیسان  8بون، 

في حین أن تغیر المناخ العالمي یشكل تحدیا أمام االقتصادات وأسالیب الحیاة الیوم؟ كیف یمكننا الحفاظ على 
المحاور االستدامة؟ ھذه األسئلة ھي  موارد كوكبنا لألجیال القادمة؟ كیف یمكن للبحوث أن تسھم في مزید من

 Green Talents – International Forum for High Potentials in“ التي یركز علیھا
Sustainable Development”  

یدعوك المنتدى بصفتك أحد العلماء المبدعین والمتفتحین، إلى التقدم بمشروعك لعرض أبحاثك على جمھور 
 ارزین، وإجراء البحوث في ألمانیا.أعرض، ومناقشة الخبراء الب

 
) تعزیز digitisationوبما أن المنـتدى یركز ھذا العام بشكل خاص على مسألة "كیف یمكن للرقمنة (

 – Smart Green Planet“ھو  2019االستدامة في العلوم وفي مجتمعاتنا؟" أصبح شعار مسابق 
Solutions for a Sustainable Future” 

نرحب جدا بالطلبات المقدمة من جمیع التخصصات وال ُیشترط أن یكون موضوع البحث ومع ذلك، نحن  
 یتعلق مباشرة بالرقمنة.

 ، یحصلون على:  2019Green Talentالمشاركین الناجحین في  
   2019 دعوة إلى منتدىGreen Talents Science Forum    ،الممول بالكامل 

 :والذي یتكون من
ومؤسسات وشركات االستدامة األلمانیة الرائدة مع فرصة االطالع حصریا زیارات إلى منشآت   −

 على أبحاثھم ومشاریعھم الرائدة،
 مواعید فردیة مع خبراء ألمان من اختیارك لمناقشة إمكانیة بذل جھود مشتركة للبحث والتعاون،  −
 مؤتمرفرص للتواصل مع الممثلین الرئیسیین الستدامة المناظر الطبیعیة األلمان في   −

 Green Talents  أعوام في برلین، 10الذي یعقد منذ 
  إقامة ممولة بالكامل لمدة تصل إلى ثالثة أشھر (إقامة بحث) في مؤسسة من اختیارك في ألمانیا في

 ،2020عام 
  إمكانیة الوصول إلى شبكة المشاركین في مؤتمرGreen Talents .المرموق 

وصول إلى شبكة أبحاث نادرة لل على فرصةفستحصل لجنة تحكیم الخبراء األلمان المشھورین  إذا اختارتك
م اآلن! كوكب األرض یحتاج إلیك!  االستدامة في ألمانیا. َقدِّ

 معلومات أكثر

 Green Talents – International“استضافت وزارة التعلیم والبحث الفیدرالیة األلمانیة برنامج 
Forum for High Potentials in Sustainable Development”  على مدار السنوات العشر

الماضیة. یقام تحت رعایة وزیرة التعلیم والبحث األلمانیة، السیدة أنیا كارلیكزیك. وقد نجح ھذا البرنامج، 
مجال  باحًثا دولًیا شاًبا كل عام، في تعزیز التبادل العالمي لألفكار الخضراء المبتكرة في 25الذي یكرم 
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إنجازاتھم وإسھاماتھم في عن دولة  65عالم بارز من  232، تم منح جوائز لـ 2009االستدامة. منذ عام 
 جعل مجتمعاتھم وبلدانھم أكثر استدامة.

المؤھلون للتقدیم ھم طالب الماجستیر وطالب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه وكذلك المھنیین الشباب الذین ال  
عن ثالث سنوات (باستثناء خبرات العمل المھنیة المكتسبة في نطاق الشھادة التعلیمیة)  تزید خبرتھم المھنیة

والذین یركزون بقوة على التنمیة المستدامة. یجب على المتقدمین إثبات إجادة اللغة اإلنجلیزیة وإثبات 
نیین أو غیر مقیمین حصولھم على تقدیر أعلى من المتوسط. ُینَظر في الطلبات المقدمة من مواطنین غیر ألما

 في ألمانیا فقط.
 

حیث  www.greentalents.deلمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى موقعنا على اإلنترنت  
 یمكنكم الحصول على نشرة المسابقة والجوائز.

 .بعد الظھر بتوقیت وسط أوروبا الصیفي  2 ,2019مایو/أیار  22آخر موعد للتقدیم: 
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