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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مسابقة المدرسة العربية في الدراسات الديمقراطيةتحكيم النظام الخاص ب

 1121-1122/الدورة األولى

 المسابقة تحكيمنظام المقصود ب -أوال

اإلجراءات والشروط والمعايير المتبعة في اختيار المحكمين، ومكافاتهم، وتحديد المعايير التي وهو الخطوات 

وهذا النظام  .سها يتم تقييم الدراسات المتنافسة وصوال الى  تحديد الفائزين األول والثاني والثالثعلى اسا

المسابقة وال يجوز تعديله إال في حالة الضرورة القصوى وبموافقة جميع أعضاء  هيئة اإلشراف علىتلتزم 

   .اإلشرافهيئة 

 شروط المحكم -ثانيا

 :يشترط في المحكم ما يلي

  ون حاصال على شهادة الدكتوراهان يك. 1

 حول المواطنةعلى األقل كتابا او دراسة ان  يكون قد نشر . 2

   الفترة المحددة للتحكيمبتحكيم الدراسات خالل  ان يقبل ويلتزم . 3

 

 تهم  اختيار المحكمين ومكافآ  -ثالثا

   

محكمين تنطبق عليهم الشروط  من ال 3ترشيح هيئة االشراف على المسابقة  يتولى كل عضو من اعضاء  1

 9من بين المرشحين ال 3بعد ذلك اختيار  هيئة اإلشرافوعلى اساس المعرفة الشخصية  وعلى ان تتولى 

 . في قائمة االحتياط 2كمحكمين ويوضع 

التمثيل القطري واإلقليمي واللغوي  والتخصص الدقيق كل ما امكن ذلك يراعى عند اختيار المحكمين . 2

 . يكون هناك اكثر من محكم من ذات الدولة او اإلقليم او من ذات الخلفية اللغوية او التخصصوبحيث ال 

 ،دوالر لكل دراسة مائتي بمعدلو تحدد المكافاة لكل محكم بحسب عدد الدراسات المتنافسة التي يتم تلقيها. 3

ات  والتقرير الخاص بمقترحات يم بالدرجيوإرسال كشف التق من المهمة االنتهاءدفع المبلغ عند تم ي أنعلى 

 . لكل دراسة اإلضافة والحذف وتنقيح الدراسة قبل النشر

 

 معايير التحكيم -رابعا

يقدم الى التحكيم فقط الدراسات  التي التزمت بالشروط المرجعية بالقدر الكافي ويعتبر اغفال المتسابق .  1

أو المبالغة في طول الدراسة توثيق المصادر كلية  ألي قسم من األقسام الواردة في الشروط المرجعية  او عدم

او ما في حكم ذلك سببا كافيا الستبعاد الدراسة المقدمة من   أو النسخ واللصق من المصادر او اإليجاز المخل

 .  هيئة اإلشرافالتحكيم على ان يتم ذلك بقرار من  
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اثنين اذا تخلف الثالث عن تقديم التقرير على ويمكن االكتفاء ب محكمين  3تحكم الدراسات المقدمة من  قبل . 2

 . هيئة اإلشرافان يتم ذلك في اضيق نطاق ممكن وبقرار من 

تعبئة االستمارة المعدة لتقييم الدراسة والتي وباالسترشاد بالمعايير الواردة في هذا النظام المحكم  يتولى. 3

لكل معيار من معايير  11من اصل  جدول خاص بالدرجات التي حصلت عليها الدراسة( أ: تحتوي على

 5-2في حدود  تقرير( ب ؛ 111التقييم العاشرة وكذلك مجموع الدرجات التي حصلت عليها من اصل 

يزود و ،الضرورية  المطلوب إجراءها قبل نشر الدراسة ويباتالتصمنه صفحات يوضح في القسم األول 

يتم   على انو  ،في تنقيح بحثه واالرتقاء به فيد الباحثمالحظات عامة تبفي القسم الثاني من التقرير  الباحث 

 .دون ذكر أسم المحكم إلى المتسابق المعبئة االستمارةإرسال 

  يدل على شخصياتهم و ما يمكن انأ  ترسل الدراسات الى المحكمين بعد ازالة اسماء مقدميها. 4

  :يتم تقييم  الدراسات  المقدمة وفقا للمعايير التالية. 5

وهنا يتم التركيز على : ا في الدعوة للكتابةكما تم تحديده بالشروط المرجعية للدراسةااللتزام  (1)

  تغطية الباحث لكافة األقسام والنقاط الفرعية الواردة في الشروط المرجعية

يتم التركيز هنا على التوازن في التغطية  وغياب :  التغطية المتوازنة لألقسام  والنقاط( 2)

دات التي تسعى الى ملئ الفراغ مع مراعاة المقترح الذي قدم للباحثين بان يتم توزيع االستطرا

 %51، و%25، % 25:صفحات الدراسة بين األقسام الثالثة على النحو التالي

 . التوازن في تغطية الجوانب النظرية والقانونية من جهة والجوانب التطبيقية من جهة اخرى( 3)

ويقيس هذا المعيار الجوانب اللغوية والبنيوية ومدى تشويق : اللغةوضوح العرض وسالمة ( 4)

 األفكار وترابط ومدى تسلسل  العرض ووضوح المعلومات والبيانات

يركز هذا المعيار على الطريقة التي يتعامل بها الباحث مع افكار اآلخرين وذكر : دقة التوثيق (5)

 . ا عدا ما يمكن اعتباره معرفة عامةالمصدر لكل ما يرد في دراسته من افكار وبيانات فيم

يقيس هذا المعيار سالمة المنطق وخلو الدراسة  من األخطاء المنطقية  :ةيالسالمة المنطق (6)

الى نتائج ال تدعمها  البيانات بشكل كافي او ال عالقة لها مثال كالوصول  المتعارف عليها

 بالبيانات المقدمة

 مدى التزامهمختلف وجهات النظر ول يركز هذا المعيار على مدى مناقشة الباحث: الموضوعية (7)

يحكم بنفسه  بطريقة يمكن معها للقارئ ان ومدى استخدامه للمراجع الحذر في عرض النتائج 

 . وكذلك على وجهة نظر الباحث على ما ورد في المرجع المستخدم

لمعلومات واألدلة والنصوص في تقييم ا  على دور الباحث ويركز هذا المعيار :التفكير النقدي  (8)

  والنتائج التي توصل اليها الباحثون اآلخرون

يركز هذا المعيار على مدى معرفة الباحث بأهم الدراسات  :اإلحاطة بما هو متوفر من معرفة  (9)

 . وربط دراسته بكل ذلك واألسئلة المثارة والنتائج التي تم التوصل اليها المتاحة 

يقيس هذا المعيار مدى  تقديم الباحث لمعرفة جديدة سواء من حيث  :تقديم معرفة جديدة  (11)

على وجود او غياب المواطنة او في جانب مقاييس وبراهين مختلفة  طرق جمع البيانات او تقديم 

 . التوصيات والسياسات التي يمكن ان تعزز من واقع المواطنة
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 معايير تقييم الدراسات المقدمة

 الدرجة المعيار 

 11 لدراسةشروط المرجعية للااللتزام با 1

 11 تغطية األقسام والنقاط بشكل متوازن 2

 11 تغطية الجوانب النظرية والتطبيقية 3

 11 وضوح العرض وسالمة اللغة 4

 11 األمانة العلمية ودقة التوثيق 5

 11 السالمة المنطقية 6

 11 الموضوعية   7

 11 ديالتفكير النق 8

 11 اإلحاطة بما هو متوفر من معرفة 9

 11 تقديم معرفة جديدة 11

 111 المجموع  

 

 المخصص لذلك يتولى كل محكم اعطاء درجة لكل معيار من معايير التقييم حسبما هو محدد في الجدول.  6

لتي حصلت عليها ويتولى منسق المسابقة بعد ذلك جمع الدرجات المختلفة ا 111وعلى ان يكون المجموع من 

دراسة من كل لتحديد النسبة التي حصلت عليها  3وقسمة المجموع على  كل دراسة من المحكمين الثالثة

 .111اصل 

كي على األقل % 71 و ،األولىكي تؤهل لنيل الجائزة على األقل % 81الدراسة على  ليجب أن تحص  .7

 . لنيل ألجائزة الثالثةكي تؤهل    على األقل %65تؤهل لنيل الجائزة الثانية و

 وجود فارق صغير فيفي حال المراكز الثالثة األولى او  ل حصول دراستين او اكثر على  احدفي حا .8

قراءة  هيئة اإلشراف على المسابقةتتولى النقاط بين الدراسات الحاصلة على المراكز الثالثة األولى  

ا بنفس الطريقة التي قيمها بها المحكمون ثم تضاف  وتقييمه المتطابقة او المتقاربة درجاتهاالدراسات  

، وفي حال استمرار 4على  في هذه الحالة موع  ويتم القسمةلكل دراسة الى المج  عطيهالتي تالدرجات ا

او /وتساوي الدرجة لدراستين او اكثر تتنافسان على احد المراكز تعطي األفضلية للباحث األصغر عمرا 

 .حصول على المركز األعلى ويحصل اآلخر على المركز الذي يليهاألقل درجة علمية في ال

 بأسماءيتم ايضا التنويه   األولى والثانية والثالثة عند اإلعالن عن الدراسات الفائزة بالجوائز الثالث .9

 .(الرابعة والخامسة والسادسة) الفائزةالدراسات الثالث التالية للدراسات الباحثين و

 

 تحكيماجراءات ال -خامسا

  2112يونيو خالل شهر يتم التداول حول نظام التحكيم هذا واقراره  .1

  2112شهر يوليو خالل  باآللية المنصوص عليها اعاله  احتياط 2+محكمين اساسيين  3يتم اختيار  .2
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 . 2112اغسطس  1تبدأ عملية ارسال الدراسات  الى المحكمين في . 3

 :ط به كل محكم وذلك على النحو التاليالدراسات يحا الستالميوضع جدول . 3

  2112 أغسطس 15في   الدفعة األولى وارسال التقارير الخاصة بها من تحكيم  االنتهاءيتم  

  2112 أغسطس 31في  الدفعة الثانية  من تحكيم  االنتهاءيتم  

 2112 سبتمبر 15تحكيم كافة الدراسات في من  االنتهاءيتم  

ألكثر من يومين او ثالث ايام يتم بقرار من  او الثانية في تسليم الدفعة األولىكمين في حال تعثر احد المح. 4

 .التواصل مع احد المحكمين االحتياطيين هيئة اإلشراف

في حال ظهور مشاكل في جودة التحكيم  ان ترسل مالحظاتها الى  لهيئة اإلشراف على الجائزةيمكن . 5

 التحكيم وتطلب منه اعادة كتابة تقرير  المحكم

 . تعلن نتائج المسابقة على الموقع وكذلك اسماء اعضاء لجنة التحكيم  مع نبذة مختصرة عن كل واحد منهم. 6

 

 احكام اخرى -سادسا

 

   ار النتائج من قبل  هيئة االشراف على المسابقةحال انتهاء التحكيم وإقر يتم اإلعالن عن الفائزين. 1

 

 ===انتهى===
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