
 

 

 

 األولى لبحث العلميا مسابقة

 على مستوى الجامعات العربيةألعضاء هيئة التدريس بكليات القانون 
 

 أهداف المسابقة:

 

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

كليات وبالتعاون مع كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة إلى أن تكون 

بحثية رائدة على المستويين اإلقليمي والدولي .  القانون/ الحقوق العربية كليات

ً من هذا الهدف تسعى الجمعية والجامعة إلى خلق بيئة تساعد أعضاء  وانطالقا

هيئة التدريس في جميع الكليات على التركيز على جانب البحث العلمي وتطوير 

مهاراتهم البحثية ودعم أنشطتهم العلمية مساهمة منها في تطوير هذا الجانب 

المهم ،  خدمة للمجتمع وارتقاء بالجامعات العربية إلى مصاف الجامعات العالمية 

 زة.المتمي

ولذلك فإن الجمعية العلمية و كلية القانون بجامعة اإلمارات تبنت هذا الهدف من 

خالل طرح مسابقة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس بكليات القانون على 

 مستوى الجامعات العربية ، وذلك بالكتابة في أحد محاور المسابقة اآلتية:

 

  المحور االول: النقود اإللكترونية. 

  المحور الثاني: المحاكمة عن طريق تقنية االتصال عن بعد. 

 المحور الثالث: الذكاء اإلصطناعي. 



 

 

 قواعد المشاركة:

 

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

 أن يكون البحث ُمرتبطاً بأحد محاور المسابقة. .2

أن يُعالج البحث الجانب النظري والجانب التطبيقي مع التركيز على األحكام  .3

رستها المحاكم العليا في الدول العربية أوالمبادىء القانونية والفتاوى التي 

 بشكل خاص ، والدول األخرى بوجه عام.

 تُقبل البحوث باللغة العربية واإلنجليزية. .4

 حة.صف 40تجاوز عدد صفحات البحث عن ي أن ال .5

يجب أن يكون البحث المقدم للمشاركة في هذا البرنامج عمالً أصيالً وليس جزءاً  .6

من كتاب منشور، وغير مقتبس من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه ولم يسبق 

 أن شارك به في مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل أو تم نشره على أي نحو كان.

 .علمية المستقرةوفقاً لألصول ال سيخضع البحث للتقييم الخارجي .7

 أن يرسل البحث بواسطة البريد اإللكتروني، وفقاً لما يأتي: .8

 النص متن Simplified Arabic (.14حجم ) عادي 

 الحاشية متن Simplified Arabic ( 11عادي حجم.) 



 

 

 

 الرئيسة العناوين Simplified Arabic (.16) حجم أسود 

 الفرعية العناوين Simplified Arabic (.14)حجم  أسود 

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

 .إن رغب الباحث في ذلك، المتحدة

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

حقوق الملكية الفكرية بعدم االعتداء على حقوق الغير،وعدم تقديم بحث سبق 

ً بأية صورة كانت،وأن اليكون البحث مستال من رسالة نشره  ً أو جزئيا كليا

وعلى الباحث أن الباحث للدكتوراة أو للماجستير أو من أي بحث علمي آخر،

 يوقع التعهد المرفق مع إعالن المسابقة .

 . 2019اكتوبر//1آخر موعد الستالم البحوث المشاركة  في المسابقة هو  .11

، وقد 2019ين بالجوائز قبل منتصف شهر نوفمبر سيتم اإلعالن عن الفائز .12

ً مع عقد االجتماع القادم لمجلس الجمعية  يدعى الفائزون إللقاء بحوثهم تزامنا

 العلمية لكليات القانون/ الحقوق العربية.

 



 

 

 

 جوائز المسابقة :

 

 جائزة نقدية قدرها:شهادة وتخصص للبحوث الفائزه 

 

  درهم إماراتي للفائز بالمركز األول . ألفعشر خمسة 

  آالف درهم إماراتي  للفائز بالمركز الثاني . عشرة 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 عنوان المراسلة التي تفضلونها:........................................................................... 

  

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

 

 هاتف المنزل/العمل:......................................................................................... 

 

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

 

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

 

 التوقيع :....................................... 

 

 

 أن بحثي الموسوم بـ:أدناه أُقر أنا الموقع  -

 

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

 

هو عمل أصيل لي ، وليس جزءاً من كتاب منشور، وغير مقتبس من رسالتي 

الماجستير أو الدكتوراه أو أي بحث آخر،كما أتعهد بأن البحث المذكور لم يسبق 

 نشره أو إرساله للنشر، وليس مقدماً للنشر إلى جهة آخرى.



 

 

 

وشروط النشر العلمي، وألتزم إذا   د بأن أقوم بمراعاة مالحظات المحكمينوأتعه

ثبت عكس ماتقدم من إقرار وتعهد بسداد كل النفقات والمصروفات التي تحملتها 

الجمعية العلمية والكلية  بصدد إجراءات نشر البحث، كما التزم بسداد هذه النفقات 

ماتراه الجمعية العلمية والكلية من في حالة سحبي للبحث. وذلك باإلضافة إلى 

 تدابير أدبية.

 وقد اطلعت على ماتقدم وعليه أوقع.

 

 

 * الرجاء التكرم بإرفاق السيرة الذاتية.

 

 

 لإلستفسار:

 

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

 .العربية المتحدة  جامعة اإلمارات -كلية القانون 

 

 على البريد اإللكتروني :

 

i.ali@uaeu.ac.aeOR      a.alkuwaiti@uaeu.ac.ae 

 

 

 أرقام التواصل:

 

 0097137135378    أو    0097137136605

 

 

 
 

mailto:i.ali@uaeu.ac.ae
mailto:a.alkuwaiti@uaeu.ac.ae

