
 

 

 

 " الملك عبد العزيز" جائزة

 للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية 

 في الوطن العربي

 (2018مايو  - 2017أكتوبر )

 

 النظام األساسي

 

 

ي جائزة الملك عبد 
 
ي قضايا نشكركم عىل اهتمامكم بالمشاركة ف

 
العزيز للبحوث العلمية ف

 الطفولة والتنمية ونرجو لكم التوفيق
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 النظام األساسي
 " الملك عبد العزيز"جائزة 

 للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية 

 في الوطن العربي

 

 

محفز في مناقشة قضايا تنشئة الطفل، وجمع المعلومات دور العربي للطفولة والتنمية ب لمجلسيقوم ا
للمعلومات  اللخبرة، ومصدرً  بيًتا  المجلس بوصفلتنشئة والبناء عليه، االتي تساعد على رؤية واقع 
لسياسات وطنية تحقق داعًما لسياسات إسترشادية إقليمية، و  منتًجاوالمعارف المتخصصة، و 

للسياسات التي  اومرشدً  ،لحقوق الطفل االعربية، ومناصرً  دانالمصلحة الفضلى للطفل فى كل البل
 تؤثر في حياته.

وبمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز، ومن منطلق اهتمام سموه 
 في البلدان العربيةذات أولوية لتنشئة الطفل قضايا  باعتبارهاالمواطنة بقضايا الطفولة والتنشئة و 

العربي يقوم المجلس ن إطار فكري إسترشادي لتنمية األطفال في المجتمعات العربية، بغرض تكوي
حول التربوي لتقديم دراسات علمية و  جائزة في مجال البحث االجتماعي إنشاءب للطفولة والتنمية

 .ودعم حق الطفل في المشاركة والحماية قضايا الطفولة والتنمية

 
 

الخطط التربوية والتعليمية إلى قواعد منهجية ثابتة، التي من شأنها تطبيق مناهج وطنية  افتقار .1
 علىحرص الو ، الحفاظ على الهوية الوطنيةو تخدم مجمل المرامي والمستهدفات الوطنية، 

حفظ ل، أدوات المستقبل من خالل تعزيز مهارات البحث والنقد والتحليل لديهم األطفالك متالا
 .فلازن في شخصية الطالتو 

األفكار الظالمية لدى  كرست التلقين والحفظ كوسائل وطرق تعليمية تقليدية على االعتماد .2
إلى بيئة تعتمد على طرق تعليمية حديثة تتمحور  النتقاللوكذلك هناك ضرورة  المتعلمين،

وتشجيع المناقشة،  تحفيز التفكير،لدى األطفال، و  ذاتيالتعلم لتشجيع امن خالل المتعلم  حول 
وتحويل القاعة  وتبادل اآلراء واألفكار، وتنمية القدرات اإلبداعية، والبحث عن المعلومات،

 مقدمة

 

 مبررات الجائزة(:  1مادة )
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 طفالتوسيع قدرات األمن اجل  معلوماتالفكار و األتحاور وتبادل للالدراسية إلى ورشة نقاش 
 .تهمفرص مشارك ةداوزي

كبيرة بين الفئات التفاوتات لتضييقالصاديةقتجتماعية واالالحماية اال سياسات تفعيلالقصور في   .3
 جتماعية المختلفة وبين الريف والحضر داخل الدولة الواحدة، وبين كل دولة وأخرى. اال

الحاجة إلى إثراء البحث العلمي في مجال الطفولة في الوطن العربي لتحقيق المشاركة في  .4
التنمية المجتمعية بما يحقق توفير الحماية االجتماعية وحماية حقوق الطفل في الوطن العربي 

بتكار واالهتمام بالمبدعين وتحفيزهم على العطاء في المجال اإلبداع واالمن خالل تشجيع 
 والمتعلق بقضايا الطفل العربي.البحثي 

 
 
بما يخدم الطفولة  تإثراء البحث العلمي في مجاالتعميق ثقافة حقوق الطفل من خالل  .1

لتحقيق  المتالحقةالمتغيرات العالمية  والتحديات التي تواجهها، في ضوءالمجتمعات العربية 
المشاركة في التنمية المجتمعية بما يحقق توفير الحماية االجتماعية وحماية حقوق الطفل من 

 . في البلدان العربيةالمتعلق بقضايا الطفل في المجال البحثي خالل تشجيع اإلبداع واإلبتكار 
 العربية. في البلدانالطفولة  المنشغلين بقضايادعم الباحثين  .2
واالرتقاء بالطفل في  لباحثين على اإلنتاج العلمي في مجال الطفولة والتنميةتحفيز المبدعين وا .3

 .البلدان العربية
من خالل البحوث  الحوار المجتمعي حول القضايا ذات األهمية المتعلقة بالطفل وتنشئته تعظيم .4

 .المقدمة

 :البحوث املستهدفة

( التي تتميز باألصالة أو مسحيةنظرية كانت أو ميدانية تستهدف هذه الجائزة جميع البحوث )
من خالل  مجاالت الطفولة والتنمية في البلدان العربية،العلمية، والتي يمكن أن تفيد العاملين في 

مما يعمل على تعميق  توفرها هذه البحوث يمكن أن التي والممارساتالنتائج والتوصيات الرؤى و 
 ثقافة حقوق الطفل لدى المواطنين والمؤسسات.

 

 وليس للمؤسسات. ةعربيمن مواطني البلدان التمنح الجائزة لألفراد  .1
 للباحث/الباحثين التقدم ببحث واحد فقط في نفس الدورة. .2
 .تمنح الجائزة في دورتين متتاليتين لنفس الباحث/الباحثينال  .3

هداف الجائزة(2مادة )
 
 : ا

 

 شروط التقدم للجائزة(:  3مادة )
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 .البحث وأفكاره ومحتواه مسئولية الباحث/الباحثين .4
 تلتزم إدارة الجائزة بإعادة البحث سواء فاز أو لم يفز.ال  .5
 ال ينظر في البحوث التي ترد بعد الموعد النهائي لتسليم البحث. .6
 ال يحق للباحث/ الباحثين االعتراض على نتائج التحكيم. .7
 (.1أن يتبع الباحث/الباحثين قواعد الكتابة العلمية والتوثيق )مرفق  .8
 ة.العلمي يةالمنهجبأن يلتزم البحث  .9

 ة علمية.أال يكون البحث المقدم مستال بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رسال .10
 .أال يكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمية أخرى  .11
 .قد سبق نشرهالبحث ال يكون أ .12
 ( كلمة.7500أال يقل البحث عن ) .13
 أن يتضمن البحث توصيات تحقق االستفادة العلمية والعملية. .14
للمجلس أن ينشر أي من البحوث المقدمة سواء فازت أو لم تفز، وفي هذه الحالة يجوز  .15

 . يلتزم الباحث بقواعد النشر
 ةقدم، لعدم توافر المعايير العلمية في البحوث الماا أو كليً جزئيً ا حجبً جائزة اليمكن أن تحجب  .16

 .للجائزة
يدرج في متن البحث  يدرج اسم الباحث/ الباحثين وعنوان البحث في صفحة الغالف وال .17

 بأي شكل من األشكال لضمان سرية التحكيم.
يدرج عنوان البحث في الصفحة األولى من البحث باإلضافة إلى صفحة الغالف التي تحمل  .18

 اسم الباحث/ الباحثين.
 
 

جائزة "الملك عبد العزيز" للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي، تمنح 
 جوائز توزع على النحو التالي: خمس

 آالف دوالر أمريكي. ستة  ى:األول جائزةال (1
 آالف دوالر أمريكي. خمسة   ة:الثاني جائزةال (2
 آالف دوالر أمريكي. أربعة   ة: الثالثجائزة لا (3
 دوالر أمريكي. ثالثة آالف   ة:الرابعجائزة لا (4
 . ألفان دوالر أمريكي   ةالخامس الجائزة  (5

 .تسلم في احتفال رسمي  يقام ضمن فعاليات الحفل الختامي للجائزة تقديرشهادة  باإلضافة إلى

 القيمة المالية للجائزة(:  4مادة )
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 يف سمخلا زئاو جلاب ةز ئافلا ثو حبلل ةجر دلا يف ةيلاتلا ةز يمتملا ثو حبلا ضعب تنشر (6
 دوالر أمريكي لكل بحث. 500قدرها مالية مقابل مكافأة  سلجملا تاعو بطم

 
 

 : االحق   إذا تبينوعليه رد قيمة الجائزة تسحب الجائزة من الفائز 

 .عمل الباحث ليس منأو  أن البحث الفائز مستل من رسالة علمية .1
 جائزة سابقة.الباحث قد تسلم عن البحث  أن .2
 البحث في أي من وسائل النشر الورقية أو االلكترونية. سبق نشر دأنه ق .3

 

 أوال :  أمين عام الجائزة ومهامه
 بعد إقراره من اللجنة العلمية. اعتماد النظام األساسي للجائزة .1
 اعتماد تشكيل اللجنة الفنية والتنظيمية واللجنة العلمية. .2
 اعتماد النتيجة النهائية للجائزة. .3
 تقديم كل ما من شأنه إثراء الجائزة. .4

 ومهامها  اللجنةالفنية والتنظيميةثانًيا:  

 للجائزة.والمتابعة التحضير  .1
 الدعوة واإلعداد الجتماعات اللجان. .2
 تولي اإلعالن عن الجائزة. .3
 إدارة موقع الجائزة. .4
 .لمرسلةتلقي األبحاث ا .5
 التنظيم المالي واإلداري للجائزة. .6

 ومهامها  اللجنة العلميةثالًثا: 

 االجتماعات التحضيرية فيما يخص:مراجعة واعتماد ما انتهت إليه  .1
 النظام األساسي والشروط العامة للجائزة.  •
 الشروط الخاصة  لكل دورة للجائزة. •
 معايير تقييم البحوث المقدمة. •

 مبدئيًا في ضوء شروط وقواعد الجائزة. مراجعة البحوث المقدمة .2

 سحب الجائزة(:  5مادة )

 

 : الهيكل التنظيمي للجائزة(6مادة )
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 اقتراح قائمة المحكمين. .3
 لنتائج التحكيم.إعداد تقرير نهائيبالبحوث الفائزة وفًقا  .4
 كتابة تقرير علمي عن إنجازات الدورة. .5
 اقتراح آليات االستفادة من البحوث المقدمة بما يعزز أهداف الجائزة. .6

1.  

 

 يعرلساالمسجل بعلم الوصول أو البريد  ديرلبا قيطر نع زةلجائإدارة ا لىإ رةمباش ثلبحا لسري
 التالي:على العنوان أو يسلم باليد 

 

 

 
 

ا به  :مرفق 
 ح.نسخة مستوفاة من بطاقة الترش •
 Flashعلىمحملة  نيةرولكتإوورد  نسخةو لجائزةل دملمقا ثلبحا نمورقية  نسخ سخم •

Memory. 
 امرفقً شح رللم نةومل شخصية ورصمتضمنة  زةللجائ دمللمتق تيةذالا ةر لسيانسخة مطبوعة من  •

 .Flash Memoryنفس علىمحملة إلكترونية  وورد بها نسخة
 ملخص تنفيذي. •
أن البحث و  ،رى خأ زةجائ ھنيلأو  ،أو عرضه في مؤتمر أو ندوة ثلبحا رنشسبق  دمبع رارقإ •

 علمية. سالةر نممستال  سلي
 إقرار بقبول الجائزة في حالة منحها. •
 .  نيروإللكتا دهيربو ،ھاتفھ مقور ،شحرللم دييرلبا وانلعنا •

 ملحوظة:
يمكن للباحث/الباحثين في البلدان التي ال يتواجد بها خدمات بريدية، التقدم من خالل عنوان البريد 

 prize@arabccd.orgااللكتروني التالي: 

 

 المجلس العربي للطفولة والتنمية )إدارة جائزة الملك عبد العزيز(
 تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العالمية

 الحي الثامن، مدينة نصر 7537ص.ب: 
 11762القاهرة 

 جمهورية مصر العربية
 

 التقدم للجائزة
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 تقييم وتحكيم البحوث الخاصة بالدورة األولى 
 )التنشئة على المواطنة(

 :التحكيم آلية

صين في موضوعات صختالم من اللجنة العلميةمن قبل  دورةكل في يتم اختيار المحكمين  .1
 .ةالجائز  أمين عاممن قبل  ويتم تكليفهم، ذوي الخبرة، والكفاءة منالجائزة 

اليجوز ألي من المشاركين في إدارة الجائزة ولجانها التقدم للجائزة أو القيام بتحكيم أي من  .2
 البحوث المقدمة.

تقوم اللجنة العلمية بالتقييم األولي للبحوث المقدمة للجائزة الستبعاد البحوث غير المطابقة  .3
 لشروط التقدم للجائزة .  

)بدون أسماء الباحثين أو أية إشارة إليهم( إلى التي أجيزت من اللجنة العلمية ث و بحالرسل ت .4
حث طبًقا لمعايير التقييم يقدم تقريًرا عن البويطلب من كل محكم أن  من المحكمين ثالثة

 .(2المحددة )مرفق
تمنح الجائزة مناصفة بين  بطاقة المحكم، لدرجاتتساوي باحثين في المجموع الكلي  في حالة .5

 .اإلثنين

 مهام المحكمين: 

 .نقديةللجائزة قراءة قدمة قراءة البحوث الم .2
 تقييم البحوث في ضوء معايير التقييم. .3
 )الدرجات المسندة(. مبررات نتائج التقييمتقديم تقرير موجز يوضح فيه  .4
 لمقرر اللجنة العلمية لعرضها على اللجنة. تقاريرالتقدم  .5
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 معايير تقييم البحوث من قبل اللجنة العلمية
 1 2 3 4 معايير التقييم م

     ارتباط المشكلة البحثية بموضوع الجائزة وأهدافها. 1

لمفاهيمي ااإلطار قيم المواطنة الحاكمة الواردة في البحث في ضوء  2

 للجائزة والمواثيق الدولية واإلقليمية.

    

     لقضايا المواطنة ومدى ارتباطها بالواقع العربي. االبتكارية معالجةال 3

لتفعيل قيم في البحث األساليب والممارسات واألنشطة المقترحة  4

 التنشئة وامكانية تطبيقها. يالمواطنة ف

    

خلو البحث من أية إشارات تحض على الكراهية أو العنف أو  5

 اإلساءة أو التمييز.

    

  20مجموع الدرجات المتحصل عليها من 
 %70درجة كحد أدنى بما يعادل  14 يحال البحث للجنة التحكيم حال حصوله على
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 قواعد كتابة البحوث: (1مرفق )

 

 Style of writingشكل الكتابة 
 .Normalبوضع رأسي، والهوامش عادي  A4يكتب البحث على ورق  •

 م جميع الصفحات في منتصف تزييل الصفحة.ترق •
والعناوين الرئيسية في وسط  Simplified Arabic 14 Normalيستخدم للكتابة باللغة العربية خط  •

 .Bold 14والعناوين الجانبية  Boldخط ثقيل  16الصفحة بنط 

والعناوين الرئيسية في  Times New Roman 14  باللغة اإلنجليزية خط  المصطلحات لكتابةيستخدم  •
 .Bold 14والعناوين الجانبية  Boldخط ثقيل  16وسط الصفحة بنط 

نقطي قدره ، وبين الفقرات تعداد Single spaceينبغي أن تكون المسافات بين السطور مسافة واحدة  •
 لترك مسافة في بداية كل فقرة. ، لذلك الداعينقاط( 6ست نقاط )

تستخدم نظم الترقيم المختلفة في ترقيم العناوين الجانبية الرئيسية والفرعية، تبدأ بـــ أوال، ثم ثانيا، ثم ثالثا،  •
بأشكالها    Bullets ، تستخدم الـ1، وهكذا، وتحت رقم 3، 2، 1وهكذا، وتحت أوال تستخدم األرقام 

 (.السوداء ، ثم المربعةأواًل السوداء المختلفة )الدائرية 

 ينبغي االلتزام بوضع الهمزات فوق أو تحت األلف المكسورة عدا ألف الوصل. •

 .Justifiedينبغي أن تكون األسطر متساوية من الهامشين  •

العالمات، وال تترك مسافات  بعدواحدة كقاعدة عامة، ال تترك مسافة قبل عالمات الترقيم وتترك مسافة  •
 داخل األقواس.

اختصار له غير متداول، يكتب المصطلح كاماًل ويكتب االختصار بين  إذا كان المصطلح المراد كتابته •
إذا كان المصطلح متداول،  يكتب ، و قوسين في المرة األولى، وفي المرات التالية يكتفى بذكر االختصار

 االختصار فقط.
 Bold 12ل )أو الجداول( على مدار الوثيقة، ويكتب عنوان الشكل )أو الجدول( بخط يتم ترقيم األشكا •

غير مائل )يبدأ العنوان من أول الشكل وينتهي السطر بنهاية الشكل، ثم يستكمل في األسطر التالية(، 
 .12تكتب النتائج داخل الجدول بخط كما  وال يتم تقسيم الجدول علي صفحتين.

 Referencesالمراجع كتابة 
ويكون الجانب األيسر غير    Right Justifiedتكتب المراجع العربية محاذية من جهة اليمين فقط  •

 . سواء في الهوامش أو في القائمة النهائية ، والعكس عند كتابة المراجع األجنبيةUnjustifiedمحاذي 

 .، وذلك في القائمة النهائيةواحدةكامالً في صفحة المرجع ال يقسم مرجع واحد علي صفحتين، بينما يكتب  •
، وكذلك األجنبية في الهامش السفلي لكل صفحة يتم التوثيق باالسم األول للمؤلف في المراجع العربية •

 .في القائمة النهائية بالنسبة للمراجع األجنبية Last nameباسم العائلة باالسم األول للمراجع العربية و و 

 في كتابة المراجع، عدا ما سبق ذكره في النقطة السابقة. APAيتبع نظام الـ   •
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 (2مرفق )
 

 جائزة "املكل عبد العزيز"

 للبحوث العلمية يف قضااي الطفوةل والتمنية يف الوطن العريب

  

 ----------------------------------:  حثــم البــرق

 ----------------------------------اســـم المحكم:   

 -----------------------------------خ اإلرسال:  تاري

 ميكتقرير التح

 

 ----------------------------------------------------------------------- عنوان البحث:

 ------------------------------------------------------------ (:100ادلرجة الهنائية )من 

 ----------------------------------------------------------------------- م:ــــــامس احملك

 ------------------------------------------------------------------------ ة:ـــالوظيف

 --------------------------------------------------------------------------ع:ــــــــــالتوقي

 -------------------------------------------------------------------- التقرير: حترير اترخي
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 بطاقة معايير تقييم المحكمين

 

 تقدير الدرجات المعايير م
5 4 3 2 1 

 للبحث والفنية العلمية القواعد: األول المحور

      مشكلة البحث وتساؤالته محددة تحديدا  واضحا . 1
      مناسبة منهجية البحث للمشكلة وأسئلتها. 2
      سالمة اللغة ووضوح العبارات وجودة العرض. 3
      ترتبط المعلومات واألفكار المتضمنة بالمشكلة البحثية وأسئلتها. 4
يرتبط تحليل البيانات واألفكار باألدبيات والمراجع المناسبة لموضوع  5

 البحث.
     

استخالص النتائج التي توصل إليها الباحث بطريقة علمية من تم  6
 التحليالت التي قام بها الباحث/ الباحثين.

     

      يرتبط تفسير البيانات واألفكار بالنتائج المستخلصة من البحث. 7
      .المواطنةالقيمة العلمية لنتائج البحث في تطوير المعرفة في مجال  8
      باألصالة والموضوعية.يتميز البحث  9

      حداثة المراجع التي تم االستعانة بها. 10
  50الدرجة المتحصل عليها في المحور األول من 

       
 

 تقدير الدرجات المعايير م
5 4 3 2 1 

 المحور الثاني: ارتباط البحث بالسياق العربي الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي

التحليل نظرة واقعية فعلية للسياق العربي الثقافي واالجتماعي يعكس  1
 واالقتصادي والسياسي.

     

وفرص المواطنة  في الوطن  عرض الباحث ينطوي على تحليل للتحديات 2
 .العربي

     

واطنة في موثوقية النتائج وإمكانية تطبيقها واقعيا  لتعظيم قيم ومبادئ الم 3
 .الوطن العربي

     

      .تي يراها الباحث في الوطن العربيارتباط التوصيات بالتحديات والفرص ال 4
  20الدرجة المتحصل عليها في المحور الثاني من 
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 تقدير الدرجات المعايير م
5 4 3 2 1 

 المحور الثالث: القيم والمبادئ الحاكمة التي ينطوي عليها البحث

حث يتعرض لها البمدى اتفاق القيم والمبادئ المؤسسة للمواطنة التي  1
بالقيم والمبادئ المتعارف عليها في المواثيق واإلعالنات الوطنية 

 واإلقليمية والدولية.

     

حث تعرض لها سياق البلقيم والمبادئ التي يمدى اتساق وعدم تناقض ا 2
 .بصورة صريحة أو ضمنية

     

طبيعة الفرص ب مع رؤية واضحة ومتسقة للمواطنة تتناس حثبيقدم ال 3
 والتحديات التي يعيشها الوطن  العربي.

     

  15الدرجة المتحصل عليها في المحور الثالث من 
 

 تقدير الدرجات المعايير م
5 4 3 2 1 

 المحور الرابع: القيمة النظرية والتطبيقية للبحث

      .نظرية جديدة في مجال المواطنةا  مدى تضمن البحث أفكار  1
دور البحث في تفعيل االهتمام بقضايا المواطنة لدى الباحثين والمنشغلين  2

 .بقضايا المواطنة في الوطن العربي
     

يشير البحث إلى مفهوم ومعنى شامل للمواطنة يتضمن جميع الفئات  3
 .المتضررة من نزعات التعصب والتطرف  في الوطن العربي

     

  15الدرجة المتحصل عليها في المحور الرابع من 
 100من للبحث الدرجة النهائية 

  100مجموع الدرجات النهائية من 

  اســم المحكم
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 تقرير عام عن تقييم البحث
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 : التوقيع        : اسم المحكم


