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أنشأأأأأأأديمية العرعأأأأأأأامية عأأأأأأأاميةةرانعأأأأأأأامةل لرأأأأأأأابميةشأأأأأأأ ا م أأأأأأأ مية لأأأأأأأانمي ن أأأأأأأانعايمر ت هأأأأأأأام اةيأأأأأأأاي م أأأأأأأ مية العرعأأأأأأأاميةرصأأأأأأأ عام
ةل حثمية لر مايةت ناةاجعا .م

وبفضلل الللم ا الللقد ه مألللد اية المصللة المحللالة لي وللت الليملل ،والم األلألدصلل ه للأل اية المصللة
للأل
اللابصللة ايلم ةصللة ليليللأل والليللأل ابةنلل ةصة ب ة لل أل ملل اقيصملل ،فلل ،ال لل الم الم ملل
ةمصجللة لمللقةال المفلل ا المألقلللة أللل ق لل ةللا ااةلل المصمص فلل ،لأللصللأل 2017م وفلل 26 ،ةللألفم ا
 2017احللمفا ب فمملل و وهنللليصا ألفملل و الم ملل ابقيصمللل ،فلل ،الوفلل الاسصنللل ،ليللل المحلللاد
ايلم ة ،ف ،ال الم
أةللم ايسللم الللمةمأل ألومللألا ص ل ا سللصا اة المصللة ال وللت الليملل ،والم األلألدص ل فلل ،ألحللا ي ل
الفللا ال صللال لملمصلل الوللألا الليملل ،بللص ألحللا وألم ةصلل والللقد لللزاا قللألل ب لمللل و الألثصلل أللل
لللا الم مللل
اية المصلللة اللابصلللة ايلم ةصلللة ليليمللل ال للل س فللل ،الليلللأل ابةنللل ةص م"ألللل
ابقيصملل ،الجملللم سللأل ة ث ل المل ل و ال وثلل ،بللص ألحللا وألم ةص ل و ي ل ودللد الخحللأل سللالم
يللل هلزللللز الم للل ا ال وثللل ،بلللص ال للل حثص المحلللالص وايلمللل فللل ،وقللل أل لللا ألللل حصللل ه ا
الم اصللةم وقللم اةللم ألضلل ال اوفصنللأل ل الللمةمأل ل فصالالل لص للا ال حثللة الاسصنللصة واألللص الممولل
يلل ااحمللاا
المحللاد ب للالص وال حثللة الاسصنللصة لألة المصللة اللابصللة ايلم ةصللة ل لل س الليملل
"ا أللل هنلليصا
المم لل ا والث للة المم الللة أللل اة المصللة ال وللت الليملل ،فلل ،ألحللام وقللم اشلل
ألفم ل و الم م ل ااقيصملل ،الجملللم فلل ،ااة المصللة المحللالة فلل ،ال ل ال ةومف ل الصللأل ب مالللة شلل،
ظللصا لمللص زللل ال هلزلللز اللاقلل الليمصللة المحللالة ايلم ةصللة وا للا الم لل ل ال وثصللة الم م للال
الم ماةة"م
وقللم هللا هنلليصا ألفملل و الم ملل ااقيصملل ،فلل ،ااحمفلل الاسصنلل ،ليللقةا النللاأللة الل شللال
ليلللل المحلللاد االمللل ة ،ليليلللأل والم األلألدصللل و لللل بلللم ألل ألللل وزا ل المليلللصا اللللل ل ،وال ولللت
مألللة
الليملل ،المحللالة ووزا ل ألم ةصلل ااهو الللة ليمليللصا وال وللت الليملل ،دا لل إللل دالل أللل
الم للل ا ايةللل الم ،ايلم ةصلللة وصلللامو هامصلللة الليلللأل والم األلألدصللل م وأةلللم اللللمةمأل ل فصالاللل لص لللا
يلل الللمو الو سللا الللقد ل للأل بللد الللألزلا لللم للم الغفلل واشلل ا الضلل بزل هللد يلم ةصلل فلل،
يللل أللللقةال المفللل ا بلللص اة المصلللة ال ولللت الليمللل،
لللقا اللللل حصلللت هلللا المألقصللل
لأللصلللأل ألللل
س ف ،الليأل ابةن ةص م
والم األلألدص ف ،ألحا واية المصة اللابصة ايلم ةصة ليليم ال
للم ااةلل المصمص و شللة ملل أل للماةة الم صلل ال لل أ ضلل
فلل ،الصللأل النلل ب لاحمف لصللة
أة المصلللة ال للل س المحلللالة ليليلللأل بم ضللل ااة المصلللة اللابصلللة ايلم ةصلللة ليليمللل ال للل س فللل،
للل وزا ل المليلللصا اللللل ل ،وال ولللت الليمللل،م وقلللم قلللا الم للل ةأل
الليلللأل ابةنللل ةص وألمثيلللص
لللا الم مللل ااقيصمللل،
ألللل
طلللة طالللل لم ثصللل الملللل و ال وثللل ،فللل ،المنلللم
يللل
لمألاد للة الموللمل الم للماةةم وقللم وق ل الوضللأل فلل ،بمالللة الصللأل اقص للة حللماا يلل ،أ واو ش ل ما
يلل
حلل ام ألنللجم الاو للة و اةللموا يلل ،ا الليملل لجلل ا لموللموا للم اا لل سم وهللا ااهفلل
أ لل للم فلل ،الل ل ال ل ا ب ل اقماا أل ل اافمم ل و الاسللم ،ليم م ل ااقيصملل ،فلل ،ال ل ال ألللمهماا
أل ماة ألملما المخحح ب م ااهح الليم ،بلاألا " :الليا ليجمص ".
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األكاديمية العربية األلمانية للعلماء الشباب في العلوم واإلنسانيات ()AGYA
( )AGYAبمة المصة بالص -بااةمة أل غ
س ف ،الليأل وابةن ةص
همسن اية المصة اللابصة ايلم ةصة ليليم ال
 2013ةمو أة المصة ثا سصة فمصة ف ،الل لام هألفا ح لص فاصة فالمل بةج ز
( )BBAWف،
ليليأل وابةن ةص
ف ،إط المل و ال وث ،اللاب ،ايلم ة ،و ل يةثا أل  50ضألا بم ماا
ل بوثصة ألملمال المخحح
أل
ألمن ولة أل ب حثص ألم و اسم أ ض اية المصة ا يم ألمم زو (ل ا أقمألصة أل  3إل  10ساألا بلم
اية المصةم وهم ا  AGYAأل طا الألزا ل ااهو الة ليمليصا
المةمأل اه) أل ألخمي المخحح
ي
الوحأل
أل 2016 ،و 2020م
وال وألم ( )BMBFبم بلة ألالص لأل و بص

للحصول علي مزيد من المعلومات حول األكاديمية يمكن ايجادها عبر موقعنا اإللكتروني ،www.agya.info :الفيسبوك:
 @AGYA.infoو تويتر.@AGYA_events :
نياطميالتصالم اة العرعا :م
أ .د .فيرينا ليبر )الباحثة الرئيسية لالكاديمية(
د .زابينا دربملر (المديرة التنفيذية األلمانية(
األكاديمية العربية-األلمانية للعلماء الشباب في العلوم و اإلنسانيات )(AGYA
أكاديمية برلين-براندنبورغ للعلوم و اإلنسانيات )(BBAW
 ،23-22شارع ياغر
 10117برلين
البريد اإللكترونيagya@bbaw.de :
الهاتف030 20370281 :
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