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 الرابعة مسابقة البحث العلمي 

 ألعضاء هيئة التدريس بكليات القانون على مستوى الجامعات العربية 
 

 أهداف املسابقة:

، وبالتعاون مع  / الحقوق بجامعات الدول العربية  الجمعية العلمية لكليات القانون تهدف    -

كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة إلى أن تكون كليات القانون/ الحقوق العربية 

رائدة بحثية  والدولي   كليات  اإلقليمي  املستويين  تسعى  على  الهدف  هذا  من   
ً
وانطالقا  .

ة التدريس في جميع الكليات على التركيز الجمعية والجامعة إلى خلق بيئة تساعد أعضاء هيئ

منها في   على جانب البحث العلمي وتطوير مهاراتهم البحثية ودعم أنشطتهم العلمية مساهمة

خدمة للمجتمع وارتقاء بالجامعات العربية إلى مصاف الجامعات  تطوير هذا الجانب املهم،  

 العاملية املتميزة. 

و  العلمية  القاولذلك فإن الجمعية  الهدف من خالل    اتبنت نون بجامعة اإلمارات  كلية  هذا 

انون على مستوى الجامعات  طرح مسابقة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس بكليات الق 

 :ةور التاليااملح أحد ، وذلك بالكتابة فيالعربية

 الجوانب القانونية لألمن الغذائي والدوائي.  -1

 .االفتراضيةاملناطق التجارية  -2

 القانونية لالستثمار في الطاقة النظيفة. الجوانب   -3

 الجوانب القانونية للمحافظة على البيئة.  -4

 الجوانب القانونية املتعلقة بالتحول الرقمي وأثره على التنمية املستدامة. -5

 

 



2 

 

 

 قواعد املشاركة:

 

 يجب أن يكتب البحث من قبل مشارك واحد فقط وال يسمح بالبحوث املشتركة.  .1

 بأحد محاور املسابقة. أن يكون البحث   .2
ً
 ُمرتبطا

التطبيقي   .3 والجانب  النظري  الجانب  البحث  ُيعالج  واملبادأن  األحكام  على  التركيز    ئ مع 

ا املحاكم  أرستها  التي  والفتاوى  خاص القانونية  بشكل  العربية  الدول  في  والدول  لعليا   ،

 األخرى بوجه عام. 

قبل البحوث باللغة العربية .4
ُ
 اإلنجليزية.  و أ ت

 .كلمة الف  20البحث عن د كلمات أن ال يتجاوز عد .5

 من كتاب  في هذه املسابقة يجب أن يكون البحث املقدم للمشاركة  .6
ً
 وليس جزءا

ً
 أصيال

ً
عمال

به في مؤتمر أو    املشاركةمنشور، وغير مقتبس من رسالتي املاجستير أو الدكتوراه ولم يسبق  

 ي نحو كان.ندوة أو ورشة عمل أو تم نشره على أ

 لألصول العلمية املستقرة.  .7
ً
 سيخضع البحث للتقييم الخارجي وفقا
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 ملا يأتي: .8
ً
 أن يرسل البحث بواسطة البريد اإللكتروني، وفقا

 (. 14حجم ) عادي Simplified Arabic النص متن ❖

 (. 11عادي حجم ) Simplified Arabic الحاشية متن ❖

 (.16) حجم أسود  Simplified Arabic الرئيسة العناوين ❖

 (.14حجم ) أسود  Simplified Arabic الفرعية العناوين ❖

في حال فوز البحث سيتم نشره في مجلة كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة، إن  .9

 رغب الباحث في ذلك. 

واحترام حقوق    السليم،وأسس التوثيق    يلتزم الباحث بمراعاة مقتضيات األمانة العلمية، .10

 .امللكية الفكرية بعدم االعتداء على حقوق الغير

 .  م2022 نوفمبر  30في املسابقة هو كة آخر موعد الستالم البحوث املشار  .11

 مع عقد االجتماع ال .12
ً
ملجلس الجمعية العلمية   سنوي قد يدعى الفائزون إللقاء بحوثهم تزامنا

 .لكليات القانون/ الحقوق العربية
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 املسابقة:جوائز 

 

 شهادة وجائزة نقدية قدرها:ة  تخصص للبحوث الفائز 

 

 . هم إماراتي للفائز باملركز األول خمسة عشر ألف در  ✓

 . آالف درهم إماراتي للفائز باملركز الثاني عشرة  ✓

 

 cl.research@uaeu.ac.aeترسل البحوث على البريد االلكتروني: 
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 إقرار وتعهد خطي 

 

 . ........................................................................................................االسم:  

 

 . العلمي: ................................................................................................ اللقب  

 

 . .........................................................................الدقيق: ...................التخصص  

 

 . العمل: ...................................................................................................جهة  

 

 . ............................................. البريدي: ................................................العنوان   

 

 . تفضلونها: .......................................................................... عنوان املراسلة التي  

  

 . ...........اإللكتروني: ...............................................................................البريد  

 

 . العمل: ........................................................................................ هاتف املنزل/ 

 

 . ..........................................الفاكس:  . النقال: .........................................الهاتف  

 

 . التاريخ: .................................................................................................... 

 

 . التوقيع: ......................................  
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قر أنا املوقع أدناه أن بحثي  -
ُ
 املوسوم بـ: أ

 ........................................................................................................ 

لي أصيل  عمل  أو  هو  املاجستير  رسالتي  من  مقتبس  وغير  منشور،  كتاب  من   
ً
جزءا وليس   ،

آخر، بحث  أي  أو  نش  الدكتوراه  يسبق  لم  املذكور  البحث  بأن  أتعهد  للكما  إرساله  أو  نشر، ره 

 للنشر إلى جهة 
ً
 خرى. أوليس مقدما

 

ما  وشروط النشر العلمي، وألتزم إذا ثبت عكس   وأتعهد بأن أقوم بمراعاة مالحظات املحكمين

الكلية  و من إقرار وتعهد بسداد كل النفقات واملصروفات التي تحملتها الجمعية العلمية    متقد

، كما التزم بسداد هذه النفقات في حالة سحبي  املقدم للمسابقة  إجراءات نشر البحث  بصدد

 الجمعية العلمية والكلية من تدابير.  هما ترا للبحث. وذلك باإلضافة إلى  

 وعليه أوقع. مما تقدوقد اطلعت على 

 

 * الرجاء التكرم بإرفاق السيرة الذاتية. 

 

 : لالستفسار

 

كلية   -الرجاء التواصل مع مكتب مساعد العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا 

 املتحدة. العربية  جامعة اإلمارات  -القانون 

 

 اإللكتروني: على البريد 

i.ali@uaeu.ac.aeOR      anakhebi@uaeu.ac.ae 

 أرقام التواصل: 

 

 0097137135388أو        0097137135378
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