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يعلن مركز المعــــــلومـــــــــــات 
ودعــم إتخــاذ القــرار عــن عقــد 
مســابقة بحثيــة لكتابــة أوراق 
طــالب  بيــن  السياســـــــــــات 
الجامعــــــــات المختلفــة فــي 
ذات  القضايـــــــــــا  مــن  عــدد 
المجاــــالت  فــي  األولويــــــــــــة 
والسياســية  االقتصاديــة 

واالجتماعية.  

يتولـــــــــــى مركــز المعلومــات 
القــرار  اتخـــــــــــــــاذ  ودعــــــــم 
فــرق  تدريــب  مسؤوليــــــــــــة 
أساســيات  حــول  العمــل 
كتابــة أوراق السياســات، مــع 
بعقــد  لهــم  الفرصــة  إتاحــة 
ورش عمــل متخصصــة مــع 
الخبــراء  مــن  مجموعــة 
والتنفيذيــن،  األكاديمييــن 
يتــم تشــكيل لجنــة  علــى أن 
المقدمــة  األوراق  لتحكيــم 
علــى قــدر عــاٍل مــن النزاهــة 

والشفافية.
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طــالب الجامعــات فــي مرحلــة البكالوريــوس 
كليهمــا  أو  العليــا،  الدراســات  مرحلــة  أو 

المهتمين بالعمل البحثي. 

ثانيا: الفئات المستهدفة



المختلفــة  الجامعــات  تتقــدم   -١
بعدد من ٢ - ٤ فرق عمل عن واحد أو 

البحثيــة  الموضوعــات  مــن  أكثــر 
أفــراد  يتبــع  أن  ويشــترط  المطروحــة 

الفريــق الواحــد نفــس الجامعــة، وال يجــوز 
للشــخص الواحــد أن يشــارك فــي أكثــر مــن 

مجموعة عمل.

٢- أال يقــل تقديــر المتقــدم عــن جيــد جــًدا، وأن 
يكون الطالب ملم بمنهجيات البحث العلمي. 

٣- يلتــزم المشــاركون حضــور تدريــب لمــدة ٣ أيــام 
متواصلة على كيفية إعداد أوراق السياسات

٤- يجــب أن يتصــف البحــث المقــدم بالجــدة واألصالــة، 
وأن يتوفــر فيــه أســس شــروط البحــث العلمــي الرصيــن 

المتعارف عليها.

٥- أن ال يكــون البحــث المقــدم مقــررًا دراســيًا أو  قــد ســبق 
تقديمــه للترشــيح مــن قبــل، أو نــال جائــزة أو حصــل صاحبــه 

بموجبــه أو أحــد المشــاركين فيــه علــى جائــزة نقديــة أو تقديريــة أو 
شهادة أو ترقية لدرجة علمية.

٦- أن يكون البحث بلغة عربية سليمة إمالئيًا ولغويًا .

األوراق  لتقديــم  الــالزم  الوقــت  بتخصيــص  المرشــحين  يلتــزم   -٧
المطلوبة وفًقا للتوقيتات التي تعلنها اللجنة.

ثالثا: شروط التقدم للمشاركة 

تعبئــة نمــوذج اســتمارة المشــاركة المعتمــد، المتــاح علــى 
مركــز  موقــع  علــى  للجائــزة  اإللكترونيــة  الصفحــة 

المعلومات ودعم اتخاذ القرار. على الرابط: 

رابعا: كيفية االشتراك في المسابقة
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خامسا: تقديم وتحكيم األوراق

• عقــد برنامــج تدريبــي لفــرق العمــل حــول أساســيات كتابــة أوراق السياســات ومتطلباتهــا 
  وكيفيــة صياغــة التوصيــات المقدمــة بشــكل تطبيقــي قابــل للتنفيــذ، ذلــك إلــى جانــب 

  تقديم نموذج لشكل األوراق المطلوبة من الفرق المختلفة.

• عقــد عــدد ٢ وبينــار (WEBINAR) لــكل مجموعــة عمــل أحداهمــا بعــد أســبوع مــن بدايــة كتابــة 
  األوراق المقدمــة بعــد دراســة الموضــوع بشــكل أولــى واألخــر فــي المراحــل النهائيــة مــن 
  كتابــة األوراق لمناقشــة النتائــج ومراجعــة التوصيــات، وتتولــى الفــرق البحثيــة تحديــد قائمــة 
  الحضــور ونبــذه مختصــرة عــن األســئلة البحثيــة التــي ســتتناولها الورشــة وتقديمهــا للمركــز

 قبل عقد الوبينار.

• يتولــى المركــز تســجيل podcasts   للفــرق حــول الموضوعــات المقدمــة، وفيديو ختامي بعد 
  االنتهــاء مــن إعــداد األوراق المقدمــة يعــرض نتائــج كل ورقــة بشــكل شــيق مختصــر، مــع 

  تسجيل فيديو ترويجيي لكل فريق عن تقييمهم للتجربة ونشره على موقع المركز.

• يتولــى مركــز المعلومــات مســؤولية تشــكيل لجنــة لتحكيــم المقترحــات المقدمــة علــى أن 
  تتسم بالتنوع وتضم مجموعة من األساتذة من جامعات مختلفة، وعضو ممثل عن ا       لمركز.

سادسا: مواعيد هامة
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تســتهدف المســابقة صياغــة أوراق السياســات فــي عــدد مــن القضايــا ذات األولويــة فــي 
المجــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، محــددة وفقــا لعــدد مــن المجــاالت بمــا 
يدعــم متخــذ القــرار المصــري، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا: الصناعــة، التجــارة، الفقــر، التنميــة 
هــذا  المجتمعــي.  واإلدمــاج  الرقمــي،  والتحــول  والســكان،  التعليــم،  الصحــة،  المحليــة، 
اإللكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن  المحدثــة  الموضوعــات  قائمــة  علــى  اإلطــالع  ويمكــن 

للمسابقة.

الجوائز المقدمة

نبذة حول القضايا

عقــد حفــل تكريــم مــع تقديــم شــهادات تكريــم لكافــة 
الباحثين المشاركين في إعداد أوراق السياسات.

ســيتم تقديــم مجموعــة مــن الجوائــز ألفضــل األوراق 
المقدمة كما يلي:

ســيتم اختيــار أفضــل (٥) مجموعــات عمــل ومنحهــم 
جوائــز نقديــة تقــدر بنحــو (٥٠) ألــف جنيــه للمرتبــة األولى 
(٣٠) ألــف جنيــه للمرتبــة الثانيــة، (٢٠) ألــف جنيه للمرتبة 
الثالثة، (١٥) ألف جنيه للمرتبة الرابعة، و(١٠) ألف جنيه 

للمرتبة الخامسة.

بحثيــه  مجموعــة  ألفضــل  تدريــب  فــرص  منــح 
لالنضمــام للمركــز لمــده (٣) شــهور مقابــل مكافــأة 

مادية.

 IDSC فــي  للمشــاركة  فرصــة  الباحثيــن  منــح 
عــن  اإلعــالن  مــع  شــهور،   (٣) لمــده   Newsletter
أســمائهم، وإرســال النشــرة لألســاتذة والجامعــات 

التابعين لها. 
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