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مسابقة البحث العلمي الثانية
ألعضاء هيئة التدريس بكليات القانون على مستوى الجامعات العربية
أهداف املسابقة:
 تهدف الجمعية العلمية لكليات القانون  /الحقوق بجامعات الدول العربية ،وبالتعاون مع كليةالقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة إلى أن تكون كليات القانون /الحقوق العربية كليات بحثية
ً
رائدة على املستويين اإلقليمي والدولي .وانطالقا من هذا الهدف تسعى الجمعية وجامعة اإلمارات
العربية املتحدة إلى خلق بيئة تساعد أعضاء هيئة التدريس في جميع الكليات على التركيز على جانب
البحث العلمي وتطوير مهاراتهم البحثية ودعم أنشطتهم العلمية مساهمة منهما في تطوير هذا الجانب
املهم ،خدمة للمجتمع وارتقاء بالجامعات العربية إلى مصاف الجامعات العاملية املتميزة.
ولذلك فإن الجمعية العلمية وكلية القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة تبنتا هذا الهدف من
خالل طرح مسابقة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس بكليات القانون على مستوى الجامعات
العربية ،وذلك بالكتابة في املحور التالي:
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(األحكام املستحدثة في قوانين اإلجراءات الجزائية العربية)
يتعلق موضوع املسابقة بأحد األحكام التي استحدثها املشرع في قوانين اإلجراءات الجزائية إلحدى
الدول العربية كالذي استحدثه – على سبيل املثال  -املشرع في قانون اإلجراءات الجزائية في دولة
اإلمارات العربية املتحدة لسنة  2018من أحكام تتعلق بقواعد الصلح الجزائي واألمر الجزائي وقواعد
التقاض ي عن بعد أو ما يجري تطبيقه من إجراءات تتصل بمحاكمة اليوم الواحد ،أو غيرها من األحكام
التي تم استحداثها من نظم إجرائية سواء في داخل الدول العربية أو على مستوى قوانين دول العالم،
بما قد يفيد املشرعين وواضعي قوانين اإلجراءات الجزائية في الدول العربية في عملية استحداث أحكام
جديدة لحسن سير نظام العدالة الجنائية.
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قواعد املشاركة:
 .1يجب أن يكتب البحث من قبل مشارك واحد فقط وال يسمح بالبحوث املشتركة.
ً
 .2أن يكون البحث ُمرتبطا بمحور املسابقة.
 .3أن ُيعالج البحث الجانب النظري والجانب التطبيقي مع التركيز على األحكام واملبادئ القانونية
والفتاوى التي أرستها املحاكم العليا في الدول العربية بشكل خاص ،والدول األخرى بوجه عام.
ُ
 .4تقبل البحوث باللغة العربية أو اإلنجليزية.
 .5أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث عن  40صفحة.
ً
ً
ً
 .6يجب أن يكون البحث املقدم للمشاركة في هذه املسابقة عمال أصيال وليس جزءا من كتاب
منشور ،وغير مقتبس من رسالتي املاجستير أو الدكتوراه ولم يسبق املشاركة به في مؤتمر أو
ندوة أو ورشة عمل أو تم نشره على أي نحو كان.
ً
 .7سيخضع البحث للتقييم الخارجي وفقا لألصول العلمية املستقرة.
ً
 .8أن يرسل البحث بواسطة البريد اإللكتروني إلى ( ،)cl.research@uaeu.ac.aeوفقا ملا يأتي:
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 متن النص  Simplified Arabicعادي حجم (.)14
 متن الحاشية  Simplified Arabicعادي حجم (.)11
 العناوين الرئيسة  Simplified Arabicأسود حجم (.)16
 العناوين الفرعية  Simplified Arabicأسود حجم (.)14
 .9في حال فوز البحث سيتم نشره في مجلة كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،إن
رغب الباحث في ذلك.
 .10يلتزم الباحث بمراعاة مقتضيات األمانة العلمية ،وأسس التوثيق السليم ،واحترام حقوق
امللكية الفكرية للغير.
 .11آخر موعد الستالم البحوث املشاركة في املسابقة هو  19سبتمبر .2020
ً
 .12قد يدعى الفائزون إللقاء بحوثهم تزامنا مع عقد االجتماع السنوي ملجلس الجمعية العلمية
لكليات القانون /الحقوق العربية.
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جوائز املسابقة:
تخصص للبحوث الفائزة شهادة وجائزة نقدية قدرها:
 خمسة عشر ألف درهم إماراتي للفائز باملركز األول.
 عشرة آالف درهم إماراتي للفائز باملركز الثاني.

ترسل البحوث على البريد االلكترونيcl.research@uaeu.ac.ae :

