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 اآلن بدأت Green Talents Award جائزة طلبات تقدیم فترة
 

 شبكة إلى حصري وصول على واحصل ألمانیا في االستدامة مجال في بحثك وعزز Green Talent كن
  .الممیزین الشباب الباحثین من رائعة

 
 إیجاد خالل من والقادمة الحالیة لألجیال أرضنا على للحفاظ األساس ھي المستدامة التنمیة ،9/4/2018 بون،

 السیاسیة األھمیة ذات الموضوعات وھذه البیئة، وحمایة واجتماعیة اقتصادیة تنمیة إلى الحاجة بین توازن
 المستوى، رفیعة واألبحاث االبتكار بمراكز ألمانیا، وتدعم البحث، مجال في الدولي التعاون تتطلب العالمیة
  .والمتمیزة الالمعة الغد عقول بین الدولي التعاون تكثیف خالل من وخاصة كبیرة جھوداً 
 في العالیة للقدرات الدولي المنتدى "Green Talents – العلمي والبحث للتعلیم االتحادیة الوزارة تنظم

 Green مسابقة تشجع لذا عام، كل شاباً  باحثاً  25 الجائزة وتكرم ،2009 عام منذ "المستدامة التنمیة
Talents منذ الجائزة واعترفت البحث، مجاالت مختلف من المبتكرة الخضراء لألفكار العالمي التبادل بنجاح 

 لجعل بارزة وإسھامات إنجازات من حققوه لما دولة 57 من الشباب والعلماء الباحثین من 207 بـ إنشائھا
 ألمان خبراء من تتكون تحكیم لجنة قبل من بالجائزة الفائزین اختیار ویتم استدامة، أكثر وبلدانھم مجتمعاتھم
 .ألمانیا في األبحاث نخبة إلى للوصول فریدة فرصة على ویحصلوا مشھورین،

 Green Talents 2018:   جائزة تشمل
 من ویتكون كامالً، تمویالً  ممول أسبوعین لمدة یستمر الذي 2018 العلوم منتدى إلى دعوة: 

 أبحاثھم حول حصریة رؤى ذات رائدة مستدامة ألمانیة وشركات ومؤسسات منشآت إلى زیارة -
 الرائدة ومشروعاتھم

 القادمة والتعاون البحث إمكانیات لمناقشة الفائز اختیار من ألمان خبراء مع شخصیة مواعید تحدید -
 برلین في الجائزة حفل في المشاركین Green Talents خریجي مع التواصل فرص -

 2019 في الفائز اختیار من مؤسسة في أشھر ثالثة إلى تصل لمدة كامالً  تمویالً  ممولة بحثیة إقامة 
 خریجي شبكة إلى خاص وصول  Green Talents الحصریة. 

 
لمزید من المعلومات ُیرجى الرجوع إلى موقعنا اإللیكترونيwww.greentalents.de حیث تتوفر نشرة 

المسابقة وكذلك العرض الدعائي للجائزة . 
 

الموعد النھائي للتقدیم: 23 مایو 2018، الساعة 2 م بالتوقیت الصیفي ألوروبا الوسطى. 
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