
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 ةة واإلنساني  ة للعلوم االجتماعي  الجائزة العربي  

 لتشجيع البحث العلمي

 

 

 

 

 (*)ظام األساس يالن  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .1023شباط/ فبراير  24بموجب اجتماع لجنة الجائزة بتاريخ  1023/1024ُعدل النظام األساس ي للجائزة العربية للعام األكاديمي (*)



2 

 

 الهدف واإلطار واملنهج العام:(: 1املادة )
 

على البحث العلمي الخالق واملبدع في داخل الوطن العربي وخارجه بهدف تشجيع الباحثين العرب 

قضايا وإشكاليات تهمُّ صيرورة تطور املجتمعات العربية وبنيتها وتحوالتها ومساراتها نحو الوحدة 

واالستقالل والديمقراطية والتنمية اإلنسانية، أنشأ املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات )معهد 

لتشجيع  واإلنسانية الجائزة العربية للعلوم االجتماعيةة خاصة بالباحثين باسم "الدوحة( جائز 

لطرح ومعالجة إشكاليات  اا علمي  أن يكون اإلطار املفاهيمي للبحث إطار  ا "، متوخي  البحث العلمي

عميق باملشكالت  وعيومن التزام أخالقي وإنساني بالقيم اإلنسانية، ومن  ،تطبيقية نابعة من الواقع

 التي عانتها الشعوب العربية في تاريخها وواقع عيشها وآمالها وتطلعاتها نحو حياة أفضل وأسعد وأكرم.

 

ويتوخى املركز على صعيد املنهج أن يعتمد الباحث العربي في بحثه أدق ما توصلت إليه مناهج 

في دراسة مشكالت اإلنسان واملجتمع، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، في مقارباتها إلشكاليات البحث 

ملبدأ تكاملية هذه املناهج وتداخلها، مع األخذ باالعتبار خصوصيات الواقع العربي  اوذلك وفق  

 ومعطياته الذاتية للتأسيس عليها.

 

كما يتوخى املركز أن تشكل طرائق البحث املعتمدة، أدواٍت معرفية يتمكن منها الباحث ويحسن 

ومضيئة الطريق أمام ، ملعطيات يختزنها الواقع العربيوبانية إلى مقاربات كاشفة  استخدامها للوصول 

رسم سياسات ناجحة وتعميق ثقافة الحق وأخالقيات املسؤولية الفردية  بهدف ،استراتيجيات املعرفة

 والجماعية لدى املواطن العربي.

 

ة إسناد وتعزيز عملي   بمنزلةاملركز وضع كهدف مركزي إلنشاء هذه الجائزة، ما يمكن اعتباره  وألن  

ي اعلين في حقل البحث العلمي في الجامعات العربية، فقد جعل الجائزة تشمل األبحاث املعدة فللف

 إطار موضوعات يقترحها املركز، و 
 
العربية أو باللغات باللغة  ؛مةاألبحاث التي نشرت في الدوريات املحك

 االنجليزية، والفرنسية، واالسبانية، واألملانية(.
 
 األجنبية )حاليا

 

 :العلوم االجتماعية واإلنسانية جائزةب التعريف(: 2املادة )
 

منح الجائزة في مجال العلوم االجتماعية و  2.1
ُ
 اإلنسانية مرة كل عام.مجال العلوم ت

2.2  
ُ
ا على  اإلنسانية،، ومجال العلوم االجتماعيةلعلوم ا في كل من مجال الجوائز منحت استناد 

ا للتنافس على الجائزة  .، او أبحاث منجزة شريطة ان تكون غير منشورةأبحاث معدة خصيص 

د األبحاث التي تقدم للتنافس على الجائزة استجابة ملواضيع بحثية، موضوع في كل مجال، تع 2.2

 يعلن عنها املركز كل عام.
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 اجائزة ب التعريف(: 2املادة )
 
 مة لدراسات املنشورة في الدوريات املحك

 

  عام جائزة في كلتخصص  1.2
 
عترف بها األجنبية مةلألبحاث املنشورة في الدوريات املحك

ُ
 ،امل

وذلك حسب  (.األملانية -اإلسبانية – الفرنسية –)اإلنجليزية  اللغات األجنبية التاليةب

 الشروط التالية: 

 شحة للفوز متصلة بأهداف املركز، أن تكون األبحاث املر  شترطت -

  .أن تكون موضوعاتها قريبة من روح القضايا املطروحة للتنافس في الجائزة األولىيشترط  -

 . السابقين لإلعالن عن الجائزةالعامين  نشر فيأن يكون البحث قد  رطتيش -

 وذلك العربيةاملنشورة في الدوريات املحكمة باللغة  في كل عام لألبحاثجائزة  تخصص 2.2

 حسب الشروط التالية:
 

يشترط بأن تكون األبحاث املقدمة لنيل الجائزة ذات صلة باملوضوعات املعلن عنها لجائزة  -

 .هذا العام

 شترط أن تكون األبحاث املرشحة للفوز متصلة بأهداف املركز، ت -

 . روح القضايا املطروحة للتنافس في الجائزة األولىأن تكون موضوعاتها قريبة من يشترط  -

 رط أن يكون البحث قد نشر  في العامين السابقين لإلعالن عن الجائزة. تيش -

 

 فرها في املرشح:االشروط الواجب تو (: 4املادة )
 

هذه الشروط على املتقدمين للحصول على الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية  تطبق

 ( في هذه الالئحة.3( و)1) في املادتينلتشجيع البحث العلمي بشقيها املذكورين 

 .يحمل جنسية عربية أن .1

ا أن .2  جامعيًّ
 

العلوم ت في أحد مجاال )مستوى ماجستير أو دكتوراه على األقل(  يحمل مؤهال

 .االجتماعية واإلنسانية

استمارة مع ملء أو كفريق يضم اثنين أو ثالثة كحد أقص ى، بصورة فردية  الترشيحأن يقدم  .2

 .الترشيح

م، وأن يلتزم بموعد تقديم في وسائل اإلعال وأن يلتزم بمهلة الترشيح املعلنة على موقع املركز  .4

 .البحث

 

 لجائزة العلوم االجتماعية واإلنسانية  املرشح البحثفرها في االشروط الواجب تو (: 5املادة )
 

( من هذا 2رقم )على البحوث املتنافسة على الجائزة املعرفة في املادة  التالية تنطبق الشروط

 النظام:

 يراعي البحث قواعد ومقاييس ومواصفات جودة البحوث. أن .1
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اأن يكون  .2 ابلغة سليمة  مكتوب   .ومطبوع 

 لنها لجنة الجائزة.تعكما  العلمية يلتزم الباحث في بحثه بمواصفات الورقة أن .2

م إلى جهة مانحة أخرى أو سبق نشره. .4 ِّ
 أن ال يكون البحث قد قد 

 .أقص ى كحد( كلمة 21000 -0000) في حدوديكون عدد كلمات البحث أن  .5

 

 قيمة الجائزة:(: 6املادة )
 

ثالث جوائز لألبحاث املتنافسة في كل من مجال العلوم االجتماعية ومجال العلوم  تخصص .1

 ( وذلك حسب املراتب والفئات التالية: 1اإلنسانية املعرفة في املادة رقم )

  .)خمس وعشرون ألف دوالر( ألف دوالر  12 جائزة أولى بمبلغ -

  )خمسة عشرة ألف دوالر(. دوالر  ألف 22بمبلغ  جائزة ثانية -

 .)عشرة آالف دوالر( آالف دوالر  20 بمبلغجائزة ثالثة  -

تخصص ثالث جوائز لألبحاث املنشورة في الدوريات املحكمة حسب لغة النشر وحسبما هو  .2

  حسب املراتب والفئات التالية:( 3معرف في املادة رقم )

 ألف دوالر )خمسة عشرة ألف دوالر(. 22الجائزة األولى :  -

 )عشرة آالف دوالر(. ألف دوالر  20الجائزة الثانية :  -

 آالف دوالر )خمسة آالف دوالر(. 2الجائزة الثالثة  -

 

 العلوم االجتماعية واإلنسانيةجائزة  ةنلج(: 7املادة )
 

 
 
  تشتمل مهاما على ما يلي:و ( 1للجائزة املعرفة في املادة رقم )ل املركز لجنة يشك

ا عن موضوعاتاإلعالن  .1  الجائزة. سنوي 

 القر   اختيار  .2
 
 مين.اء املحك

 اإلعالن عن أسماء الفائزين بالجائزة بناء  على توصيات القر   .2
 
 مين.اء املحك

 اقتراح مراجعة النظام األساس ي. .4
 

 

 الجائزةاجتماعات لجنة (: 8املادة )
 

ا بععععدعوة مععععن مععععدير عععععام املركععععزاللجنععععة تجتمععععع  .1 ، مععععرة واحععععدة كععععل عععععام، ويجععععوز دعوتهععععا اسععععت نائي 

 مرتين في العام.

2.  
ُ
 ا. هقانونية بحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائ اللجنةعتبر اجتماعات ت

 قراراتها بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين.  اللجنةتتخذ  .2

قر لجنة الجائزة موضوعات الجائزة السنوية وأسماء الفائزين. .4
ُ
 ت
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 ( القر  9املادة )
 
 مون اء املحك

 

مين يار تيتم اخ .1
 
اء املحك موضوعات من خيرة املختصين في  الجائزة من قبل لجنةسنة كل  القر 

 .يةسر   ؤهم، وتعتبر أسماالجائزة

 تشتمل مهام القراء املحكمون على :  .2

 قراءة البحوث املرشحة للجائزة بهدف تقيمها وترتيبها. -

 املعتمدة بواسطة املركز. علميةالعايير املبناء على  األبحاثترتيب  -

 .تقارير التحكيم والتوصيات للجنة الجائزة حسب النظام املعتمد بواسطة املركز تقديم -

 

 والترشح لنيلها: العلوم االجتماعية واإلنسانية جائزةل الترشح تنظيم(: 11املادة )
 

منتصف في  (1املنصوص عليها في املادة رقم ) عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة ُيعلن .1

 .أبريلنيسان/

 في الدوريات العلمية وفي أهم الصحف العربية اتهاوموضوعن املركز عن الجائزة وشروطها ُيعلِّ  .2

، وفي الجامعات واملراكز البحثية املماثلة ، وكذلك على املوقع اإللكتروني للمركز اليومية

 .املطروحة للجائزةباملوضوعات والكليات ذات العالقة 

ح مالذين تتوافر فيهمباشرة من قبل الباحثين ح لنيل الجائزة الترش يجري  .2
ُّ

 . شروط الترش

4.  
ُ
ا طلبات الترشيحقدم ت السيرة الذاتية  الستمارة الترشيح املعدة لهذا الغرض ويرفق بها وفق 

 ر  للُم 
 

 ح. ش

يتضمن طلب الترشيح السيرة الذاتية للباحث ومنشوراته واقتراح البحث الذي يقدمه في  .5

 كلمة. ويشمل االقتراح:  1000 -2200

 .عنوان البحث . أ

 اإلطار النظري للبحث. . ب

 .يتوقع االستعانة بهااملصادر التي أهم  . ت

يتم تقييم مقترحات البحوث بواسطة لجنة علمية داخلية يكونها املدير العام ويجوز االستعانة  .6

 بخبراء من خارج املركز.

 القابلة للتنافس على الجائزة.مختصرة من البحوث قائمة  بإعدادم اللجنة العلمية و تق .7

ا من تاريخ املوافقة  .8 عطى األبحاث التي تمت املوافقة عليها مهلة خمسة أشهر الستكمالها بدء 
ُ
ت

ا مع مراعاة أصول  رسل البحوث املنجزة إلى لجنة التحكيم، مطبوعة إلكتروني 
ُ
عليها، وت

 التوثيق.

 القر   منحيُ  .9
 
 .للجنة الجائزة تقاريرهمرفع مدة ثالثة أشهر للتقييم و  مون اء املحك

مة الجائزةتجتمع لجنة  .11 ر ها ومقارنتها واختياتسا، ودر من لجنة التحكيم للنظر في التقارير املقد 

 ويكون قرار اللجنة غير  قابل لالستئناف. الفائزين واإلعالن عن أسمائهم.
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سنوات من بعد ثالث في دورات سابقة أن يعيد ترشيح نفسه يحق ملن حصل على الجائزة  .11

 .حصوله على الجائزة

حجب  .12
ُ
اكل جائزة جزئيًّ يمكن أن ت  املرتبة لنوعية الجائزة ر املعايير العلميةفا، لعدم تو ا أو كليًّ

حة.
 

 في البحوث املرش

نشر البحوث الصالحة للنشر .12
ُ
على موقع املركز أو في أحد  ،سواء فازت أم لم تفز بالجائزة ،ت

 كما ُيدعى كاتبها لتقديمها كأبحاث في املؤتمر السنوي للمركز. منشوراته األخرى.

 

 الجوائزأسماء الفائزين ومنح إعالن (: 11املادة )
 

فعي  ،املؤتمر السعنوي للمركعز على هامش ،سنوي في احتفال  بكل الجوائز ينالفائز  أسماءركز امل علنيُ 

 .الجائزة املنافسة على عن إلعالنا تاريخ منمن العام التالي  الثالثالشهر  غضون 

 

  جائزة النشر في املجالت املحكمة (: إجراءات 12املادة )
 

يقععوم املركععز بإععععداد قععوائم للمجععالت العربيعععة املعتمععدة فععي مجعععالي العلععوم االجتماعيععة واإلنسعععانية  .2

وحسععب األعععراف املرعيععة، ويجععوز لععه ابتععداع نظععام علمععي لترتيععب املجععالت  العلميععة املكانععةحسععب 

 املعنية.

علععى أسععات ترتيععب املجععالت العربيععة املعتععرف بهععا يجععوز للمركععز تطععوير مؤشععر لجععودة النشععر يطبععق  .1

 على البحوث املترشحة للحصول على الجائزة املخصصة.

للمجععالت الدوليععة املعتمععدة فععي مجععالي العلععوم االجتماعيععة واإلنسععانية  قععوائميقععوم املركععز بإعععداد  .3

 حسب قواعد البيانات الدولية املشهورة في هذا املجال.

(،  3علعععى اسعععات ترتيعععب املجعععالت الدوليعععة التعععي تنشعععر باللغعععات األجنبيعععة املعععذكورة فعععي املعععادة رقعععم )  .4

يجعععوز للمركعععز تطعععوير مؤشعععر لجعععودة النشعععر يطبعععق علعععى البحعععوث املترشعععحة للحصعععول علعععى الجعععائزة 

 املخصصة.

 

  تعديل النظام األساس ي(: 12املادة )
 

 بمديره العام، تععديل هعذا النظعام األساسع ي متعى معا طعرأت تعروف تسعتدعي  -
 
يجوز للمركز، ممثال

 مثل هذا التعديل.

 تعديالت على النظام األساس ي وإرسالها للمدير العام لالعتماد.يجوز للجنة الجائزة اقتراح  -


