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 الرابطة الدولية لألخالقيات األحيائية

 دعوة لتقديم الطلبات

 جائزة خدمة لآلخرين

 

مجتمع تمنح الرابطة الدولية لألخالقيات األحيائية جائزة لألفراد الذين قدموا مساهمات مثالية لألخالقيات األحيائة من خالل تأثيرهم على ال

 .، على الرغم من التحديات والعقبات ، أو في ظل ظروف غير مؤاتية (بعد المنحة الدراسية)، عن طريق أنشطة أو خدمات 

أو الدولية ، التي تستمر على مدى فترة زمنية ، والتي تعكس األخالقيات  /التعرف على الجهود المحلية والوطنية و تهدف الجائزة إلى 

من خالل النهوض بمصالح  من المرشحين المحتملين ، على سبيل المثال ، أولئك الذين عززوا رفاهية اآلخرين. األحيائة بقيمها وأهدافها

بادئ والقيم التي تقوم عليها األخالقيات األحيائة في المناطق ذات االحتياجات الخاصة ؛ أو أولئك الذين الفئات الضعيفة أو تعزيز الم

ساهموا في التفكير األخالقي والسلوك المسؤول أو توفير خدمات الرعاية الصحية بشكل منصف ، على مستوى الصحة السريرية أو  

 .العامة

  

 .دوالر أمريكي 500يات األحيائية لخدمة اآلخرين شهادة تقدير وجائزة نقدية بقيمة يرافق جائزة الرابطة الدولية لألخالق

جمعيات أخالقيات  /أو من قبل مراكز  IAB األفراد الذين يستوفون المعايير المذكورة أعاله مؤهلون للترشيح من قبل أي عضو في

 لس إدارة الرابطة الدولية لألخالقيات األحيائة جميع الترشيحات بناء  يقيّم مج. أما الترشيحات الذاتية فهي موضع ترحيب أيضا. البيولوجيا
ليس شرطا أن يكون المرشحون أعضاء في الرابطة الدولية لألخالقيات األحيائة، بل يمكن أن . على أهمية مساهمات المرشح ال غير

 .و مؤسسةيكونوا في أي مرحلة من مراحل حياتهم المهنية وال ينتمون بالضرورة إلى جامعة أ

  

إلرسال ترشيح ، يرجى ملء نموذج الترشيح وإرساله عن طريق البريد اإللكتروني إلى الرابطة الدولية لألخالقيات األحيائة على 

سيتم اإلعالن عن الفائز بالجائزة في المؤتمر العالمي . 2020مارس ،  31، قبل  :iabioethics.contact@gmail.com العنوان

الدولية لألخالقيات  الرابطةاإللكتروني في فيالدلفيا وسيتم عرضه على موقع  2020الخامس عشر لألخالقيات األحيائية في يونيو 

 .األحيائة ، والنشرة الشهرية ومنصات وسائل التواصل االجتماعي
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Nomination Form for the International Association of Bioethics’  

SERVICE TO OTHERS AWARD 

 

Guidelines:  

• Please read the Call for nominations along with this form carefully 

• Please send this form and the CV of the nominee to iabioethics.contact@gmail.com 

• Please attach any relevant documents in support of this nomination 

• For questions, please contact iabioethics.contact@gmail.com or the IAB President 
Vardit.ravitsky@umontreal.ca  
 

Important dates 

• Nominations open: February 11, 2020 

• Nominations close: March 31, 2020 

• Final decision: May 1, 2020 

• Award Ceremony: At the World Congress of Bioethics, June 19-21, 2020 in Philadelphia 
(exact time to be determined) 

 

 

Details of the nominee 

 

Title:  Name:  

Institution:  Position:  

Contact Address: 

E-mail: Phone number:  

Nominator (if other than self-nomination): 
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Statement in support of nomination 

Please describe the nominee’s achievements as they relate to this award (nature of the 
achievement, challenges experienced, when and where it was achieved, community impacted, 
influence on other institutions, regions or countries, etc.) (500 words max). Please include, where 
possible, websites or relevant social media pages related to the nominee’s work. 
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