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»إن اختيــار موضــوع اجلائــزة وهــو »التعليــم يف عالــم مــا بعــد كورونــا« يأتــي ترجمــة لتوجهــات 

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة االســتراتيجية؛ إذ فــي ظــل إغــاق املــدارس وعــدم إتاحــة التعليم 

عــن ُبعــد للجميــع، فــإن تعليــم مايــن األطفــال يواجــه لألســف كارثــًة ســتؤثر علــى أجيــال مقبلــة، 

وهــو مــا يســتلزم مــن اجلميــع التحــرك مــن أجــل  إعــادة بنــاء منظومــة التعليــم، والتركيز علــى تعليم 

األطفــال املهــارات الرقميــة ليتمكنــوا مــن املشــاركة والتفاعــل واالندمــاج فــي عالــم مــا بعــد كورونــا 

ًمــا«. ومجتمــع املعرفــة والثــورة الصناعيــة الرابعــة.  فلنعمــل مًعــا ملســتقبل أكثــر اســتدامًة وتقدٌّ

صاحب السمو امللكي
األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز آل سعود 

رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية 
ورئيس برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند«
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مقـدمــــة 

يعلــن املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة برعايــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر عبــد العزيــز بــن طــال بــن عبــد العزيــز 

آل ســعود، رئيــس املجلــس، عــن انطــاق أعمــال الــدورة الثالثــة مــن جائزتــه »جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي 

ــص موضوعهــا حــول »التعليــم فــي عالــم مــا بعــد كورونــا« خــال  قضايــا الطفولــة والتنميــة فــي الوطــن العربــي«، والتــي ُخصِّ

الفتــرة )2022 - 2023(. 

ولقــد  جــاء اختيــار موضــوع اجلائــزة فــي هــذه الــدورة، والتــي أطلقهــا ســمو رئيــس املجلــس فــي ســبتمبر مــن العــام 

2021، إدراًكا بأهميــة إخضــاع هــذا املوضــوع للبحــث والدراســة علــى املســتويات كافــة؛ إذ تشــير جــل التقاريــر الدوليــة 
إلــى أن جائحــة كورونــا تســببت فــي إحــداث أزمــة فــي مجــاالت حقــوق الطفــل مبــا فــي ذلــك حقــه فــي التعليــم، بــل ومثَّلــت 

أكبــر اضطــراب باملنظومــة التعليميــة فــي العالــم، وذلــك بســبب انقطــاع أكثــر مــن 1.6 مليــار طفــل وشــاب عــن التعليــم فــي 

161 بلــدًا؛ أي مــا يقــرب مــن 80% مــن الطــاب امللتحقــن باملــدارس علــى مســتوى العالــم. وبالرغــم مــن عــودة الطــاب إلــى 
املــدارس مــع اتخــاذ كل التدابيــر االحترازيــة، فإنــه مــا لــم يتــم تــدارك تداعيــات اجلائحــة وعاجهــا فــإن ذلــك ســيؤثر حتًمــا 

علــى أجيــال ُمقبلــة. 
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أ. د. حسن البيالوي
األمن العام للمجلس - أمن عام اجلائزة

والافــت أن البحــث والدراســة فــي موضــوع التعليــم وجائحــة كورونــا يعنــي تنــاول مجــال متعــدد األبعــاد والزوايــا؛ إذ 

ســيتناول التأثيــرات املباشــرة املرتبطــة باألطــراف الفاعلــة فــي العمليــة التعليميــة مــن طــاب ومدرســن ومناهــج ومــدارس 

وأمنــاط تعلُّــم فــي ظــل التقــدم التكنولوجــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة وعالــم امليتافيــرس، كمــا أنــه ســيتقاطع مــع التأثيــرات 

غيــر املباشــرة، وارتبــاط ذلــك بقضايــا أخــرى مثــل دور األســرة واملجتمــع، والبعــد النفســي واالجتماعــي والصحــي والغذائــي 

لتأثيــر اجلائحــة علــى األطفــال، وعاقــة ذلــك كلــه بارتفــاع نســب الفقــر والعنــف والتمييــز واالســتغال. 

ــم يلتقــط أنفاســه مــن اجلائحــة، حلــت أزمــات أكبــر ســتترك آثــاًرا بالغــة علــى  وفــي هــذا الوقــت الــذي بــدأ فيــه العال

مســتقبل تشــئة الطفــل، مثــل أزمــة التغيــرات املناخيــة واحلــرب الراهنــة، وهــو أمــر - حتًمــا - ســيتداخل مــع موضــوع الــدورة 

ــم مــا بعــد كورونــا ومــا تاهــا مــن  الثالثــة مــن اجلائــزة، وبالتالــي ُيعــد فرصــة للباحثــن لتنــاول موضــوع التعليــم فــي عال

أزمــات عامليــة علــى مختلــف األصعــدة.

لــذا؛ فإننــا نأمــل مــن خــال هــذه الــدورة أن نتوصــل إلــى أبحــاث ودراســات ميكــن أن ُتســهم فــي تقــدمي صــورة لواقــع 

التأثيــرات والتداعيــات، وترســم الطريــق نحــو إعــادة بنــاء املنظومــة التعليميــة مبــا يتناســب مــع عالــم قــادم يحمــل بــن طياتــه 

مســتقبًا مغايــرًا، نتطلــع إلــى أن يكــون أفضــل. 

نشــكر راعــي هــذه اجلائــزة صاحــب الســمو امللكــي األميــر عبــد العزيــز بــن طــال بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس 

املجلــس، والداعــم االســتراتيجي برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«، وكل القائمــن علــى هــذه الــدورة مــن اجلائــزة مــن 

خبــراء وباحثــن وإعاميــن وجلــان علميــة وفنيــة وتنظيميــة، علــى وعــد بــدورة موفقــة إن شــاء اللــه. 

والله ولي التوفيق،،
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تســعى جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة فــي الوطــن العربــي - التــي تتجــدد 

القضايــا التــي تتناولهــا مبــا يتناســب مــع توجهــات املجلــس واألحــداث العربيــة والعامليــة التــي تواجــه الطفولــة - إلى 

حتفيــز البحــث العلمــي وإنتــاج املعرفــة، لتشــكل بنــاًء فكرًيــا تربوًيــا ُمســتنيًرا، يعمــل علــى بنــاء سياســات داعمــة، 

وبيئــات متكينيــة حاضنــة لتنشــئة طفــل عربــي بعقــل جديــد، ليكــون إنســاًنا جديــًدا فــي مجتمــع جديــد، ينعــم فيــه 

املواطــن العربــي بنــور املعرفــة والعقــل واحلريــة والعدالــة. وتهــدف اجلائــزة - بشــكٍل عــام - إلــى تعظيــم احلــوار 

املجتمعــي حــول القضايــا ذات األهميــة بالطفــل وتنشــئته مــن خــال البحــوث املقدمــة.

خلفية 

يقــوم املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بــدور ُمحفــز فــي مناقشــة قضايــا تنشــئة الطفــل، وجمــع املعلومــات التــي تســاعد 

ــة  ــا لسياســات استرشــادية وطني ــا وداعًم ــرة، وُمنتًج ــا للخب ــس بيًت ــه، بوصــف املجل ــاء علي ــع التنشــئة والبن ــة واق ــى رؤي عل

وإقليميــة حتقــق املصلحــة الفضلــى للطفــل فــي كل البلــدان العربيــة. 

وتواصــًا مــع اهتمــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بقضايــا الطفولــة وفــق نســق جديــد للتنشــئة أعــده حتــت اســم 

منــوذج »تربيــة األمــل«، ذلــك النمــوذج الــذي انطلــق مــن النهــج احلقوقــي املتكامــل، ونهــج املشــاركة وبنــاء القــدرات، ونهــج 

بنــاء الــذات، ويهــدف إلــى تنميــة األمــل مــن خــال تعزيــز وعــي الطفــل وإطــاق طاقاتــه العقليــة والنقديــة واإلبــداع، وتنميــة 

قدراتــه فــي التعليــم والتعلُّــم املســتمر، وامتــاك مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين، وذلــك حتــت شــعار »عقــل جديــد إلنســان 

جديــد فــي مجتمــع جديــد«، قــام املجلــس بإنشــاء جائــزة فــي مجــال البحــث االجتماعــي والتربــوي لتقــدمي دراســات علميــة 

حــول قضايــا الطفولــة والتنميــة، حتــت عنــوان »جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة فــي 

الوطــن العربــي«.
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مت اختيــار قضيــة »التنشــئة علــى املواطنــة« لتكــون موضــوع الــدورة األولــى للجائــزة، انطاًقــا مــن اهتمــام املجلس العربى 

للطفولــة والتنميــة  بقضايــا الطفولــة والتنشــئة واملواطنــة باعتبارهــا قضايــا ذات أولويــة لتنشــئة الطفــل فــي البلــدان العربيــة، 

واخلبــرة املتراكمــة لــدى املجلــس فــي هــذا املجــال، التــي تبلــورت فــي مبــادرة املجلــس بتقــدمي منــوذج جديــد لتنشــئة الطفــل 

العربــي »تربيــة األمــل«، يقــوم علــى نهــج حقوقــي، ويهــدف إلــى تنميــة األمــل مــن خــال تعزيــز وعــي الطفــل وإيقــاظ ذاتــه وإطــاق 

طاقاتــه وبنــاء قدراتــه، ويرتكــز علــى مبــادئ الدميقراطيــة واحلريــة والعدالــة االجتماعيــة، مبــا يحقــق املواطنــة اإليجابيــة لانطاق 

نحــو تأســيس مجتمــع املعرفــة.

الدورة األوىل يف أرقام :
- عدد البحوث املرشحة )87( بحًثا.

- أعدها )108( من الباحثن من )11( دولة عربية.

- فاز في هذه الدورة 13 بحًثا من 17 باحًثا من 7 دول عربية.

الدورة األولى للجائزة
»التنشئة على المواطنة«

)2019 - 2018(

للمزيد عن الدورة األولى

www.arabccd.org/page/1742
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جــاءت الــدورة الثانيــة للجائــزة بغــرض التوعيــة بأهميــة العمــل على متكن الطفل العربــي في عصر الثــورة الصناعية الرابعة 

بفرصهــا ومخاطرهــا، واالســتفادة مــن نتائــج هــذه الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، والتعامــل مــع تأثيرهــا علــى املجتمع واإلنســان 

والتربيــة والتعليــم، مــع تنميــة منــوذج التنشــئة للمجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة فــي إطــار الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، وقــد 

ــزت هــذه الــدورة علــى األبحــاث التطبيقية. ركَّ

الدورة الثانية يف أرقام :
- عدد البحوث املرشحة )62( بحًثا.

- أعدها )91( من الباحثن من )9( دولة عربية. 

- فاز في هذه الدورة 3 أبحاث  من 8 باحثن عرب.

الدورة الثانية للجائزة 
»تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة«

)2021 - 2020(

للمزيد عن الدورة الثانية

www.arabccd.org/page/2418
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موضوع الدورة احلالية 

»التعليم في عالم ما بعد كورونا«

)2023 - 2022(

يأتــي موضــوع هــذه الــدورة التــي نحــن بصددهــا حتــت عنــوان »التعليــم يف عالــم مــا بعــد كورونــا«. هــذه اجلائحــة التــي 

ــرت علــى حيــاة املايــن مــن البشــر فــي معظــم دول العالــم منــذ ديســمبر 2019، وكان األطفــال هــم أول املتأثريــن بهــذه  أثَّ

األزمــة، باعتبارهــم مــن الفئــات األضعــف واألكثــر  هشاشــة، وقــد أدت اجلائحــة إلــى أكبــر اضطــراب فــي العمليــة التعليميــة 

علــى مــدار التاريــخ. وإذا لــم نســتجب اآلن لتأثيــر هــذه اجلائحــة علــى األطفــال فــإن أصداءهــا ســُتحِدث دمــاًرا دائًمــا فــي 

مســتقبلنا املشــترك.  كمــا أن احلــروب الدائــرة واألزمــة االقتصاديــة وأزمــة التغيــرات املناخيــة قــد زادت مــن  التأثيــر الســلبي 

فــي كل مــكان.

المبــــررات:

أثــرت جائحــة كورونــا علــى حيــاة املايــن مــن البشــر فــي معظــم دول العالــم منــذ ديســمبر ٢٠١٩، وغيــرت املشــهد 

ــا، إلــى مــدى لــم يكــن ألحــد أن يتخيلــه، فقــد أغلقــت املــدارس منــذ شــهر مــارس ٢٠٢٠، فــكان أول املتأثريــن بهــذه  عاملًي

األزمــة األطفــال، باعتبارهــم مــن الفئــات األضعــف واألكثــر هشاشــة، ممــا يعنــي أن هنــاك تداعيــات لهــذه اجلائحــة علــى 

األطفــال، ليــس صحًيــا فحســب وإمنــا نفســًيا وتعليمًيــا واجتماعًيــا واقتصادًيــا، حيــث أشــارت األمم املتحــدة بــأن جائحــة 

ڤيــروس كورونــا املســتجد أدت إلــى أكبــر اضطــراب فــي العمليــة التعليميــة علــى مــدار التاريــخ، وإنــه إذا لــم َنســتِجب اآلن 

لتأثيــر جائحــة كورونــا علــى األطفــال فــإن أصــداء )كوڤيــد - ١٩( ســتحدث دمــاًرا دائًمــا فــي مســتقبلنا املشــترك.
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لذلــك كان لزاًمــا علــى املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة - بتوجهــات مــن ســمو الرئيــس - أن يقــوم بــدوره، باعتبــاره 

ــي  ــر، ف ــراد واألس ــات واألف ــة للمؤسس ــي، وكمرجعي ــن العرب ــي الوط ــل ف ــة الطف ــوق وتنمي ــال حق ــي مج ــدة ف ــة رائ منظم

ــى األطفــال. ــواء آثارهــا عل ــة احت االســتجابة والتدخــل والتحــرك الســريع للتعامــل مــع هــذه األزمــة ومحاول

وكان مــن بــن اســتجابات املجلــس املتعــددة فــي مواجهــة هــذه األزمــة، االرتــكاز علــى ضــرورة إثــراء البحــث العلمــي 

فــي مجــال الطفولــة فــي الوطــن العربــي ببعــض الدراســات والبحــوث؛ لتســاعد علــى تبصيرنــا للحــد مــن تداعيــات كورونــا 

علــى تعليــم األطفــال، ومــا اســتجد مــن أزمــات ومخاطــر بســبب األزمــة األوكرانيــة، وأزمــة املنــاخ العامليــة، ومــا نتــج عــن 

ــدورة  ــي ال ــأ ف ــن نلج ــك نح ــا. لذل ــن به ــال أول املتأثري ــة كان األطف ــة وصحي ــة واقتصادي ــار اجتماعي ــن أخط ــه م ــك كل ذل

الثالثــة لهــذه اجلائــزة إلــى البحــوث العلميــة الســتخاص الــدروس املســتفادة مــن هــذه األزمــات مبــا حتملــه مــن إيجابيــات 

وســلبيات، وذلــك بهــدف حمايــة األطفــال صحًيــا ونفســًيا واحلفــاظ علــى فــرص االســتمرار فــي التعلــم فــي مواجهــة اجلوائــح 

واألحــداث العامليــة ومــا قــد يصاحبهــا مــن مخاطــر، وتعزيــز التعليــم الشــامل للجميــع والبحــث عــن وســائل وآليــات بديلــة 

ــن  ــم م ــن وغيره ــة والاجئ ــال ذوي اإلعاق ــات املهمشــة واألطف ــي املجتمع ــال؛ خاصــة ف ملســاعدة مؤسســات تنشــئة األطف

النازحــن خاصــة أثنــاء غلــق املــدارس.

البحوث المستهدفة للجائزة في دورتها الثالثة
تســتهدف الــدورة الثالثــة مــن اجلائــزة جميــع البحــوث )نظريــة كانــت أو تطبيقيــة أو ميدانيــة أو مســحية( التــي تتميــز 

باألصالــة العلميــة، والتــي ميكــن أن تفيــد العاملــن فــي مجــاالت الطفولــة والتنميــة فــي البلــدان العربيــة، مــن خــال الــرؤى 

والنتائــج والتوصيــات واملمارســات التــي ميكــن أن توفرهــا هــذه البحــوث لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، واستشــراف 

مســتقبل التعليــم، ومواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا واملخاطــر واألزمــات العامليــة مــن كــوارث احلــروب وأزمــات املنــاخ التــي 

تلتهــا يف مجــال التعليــم واحلمايــة االجتماعيــة، بــل مجــاالت حقــوق الطفــل كافــة، وذلــك وفــق رؤيــة تعتمــد علــى حتويــل 
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األزمــات إلــى فــرص حقيقيــة للتطويــر والتغييــر نحــو مســتقبل أكثــر تنميــة واســتدامة، وميكــن للباحــث أن يتنــاول محــوًرا أو 

أكثــر مــن محــاور اجلائــزة، انطاًقــا مــن منظــور الشــمول والتكامــل للمحــاور املختلفــة.

محاور الدورة الثالثة للجائزة :
ــد  ــا ق ــم، وم ــي يشــهدها العال ــداث الت ــح واألح ــات اجلوائ ــتجابة لتداعي ــزة اس ــن اجلائ ــدورة م ــذه ال ــاور ه ــاءت مح ج

ــة: ــات التالي ــذه األزم ــراء ه ــر، ج ــن مخاط ــا م يصاحبه

n  تداعيات جائحة كورونا.

n  تداعيات األزمة األوكرانية.

n  أزمة املناخ وتداعياتها.

وفى ضوء تلك األزمات تتحدد محاور هذه الدورة أو باألحرى املوضوعات املستهدفة للبحث العلمي فيما يلى: 

ــا( وإيجــاد منــاذج جديــدة مــن  ــا وإدراًي ــا، وتنظيمًي ــا، واجتماعًي االجتاهــات العامليــة فــي تطويــر بنيــة املدرســة )ثقافًي  .1
ــات املســتجدة. ــع األزم ــى م ــون، والتفاعــل اإليجاب ــث الشــكل واملضم حي

تقــدمي منــاذج علميــة مبتكــرة استرشــادية فــي عمليــة التدريــس واألنشــطة )البيداجوجيــا( تتــواءم مــع العالــم الرقمــي   .2
ــة  ــارات املواطن ــة ومه ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــج مبتطلب ــن املناه ــم، وتضم ــل التعلي ــن مراح ــة م ــي كل مرحل ف

ــم مــدى احليــاة، واســتخدام أمنــاط التعلــم اإللكترونــى والتقــومي ملواجهــة املخاطــر واألزمــات  العامليــة، ومهــارات التعلُّ

العامليــة فــى عالــم مــا بعــد كورونــا. 

التوظيــف األمثــل للمــوارد املاليــة فــي التعليــم مبــا يحقــق االنتقــال مــن املنظومــة التقليديــة إلــى املنظومــة »الرقميــة«،   .3
ــة. ــا العربي ــة االســتفادة منهــا فــي مجتمعاتن ــة مــع إمكاني ــة مقارن ــة أو دراســات عاملي ويفضــل دراســات ميداني

استشــراف مســتقبل التربيــة والتعليــم بحلــول عــام 2030 ومــا بعــده، مــاذا ســيحدث؟ فــي ضــوء مــا نــراه مــن تطــور   .4
تكنولوجــي مذهــل.
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رصــد التداعيــات النفســية والصحيــة التــي تواجــه األطفــال نتيجــة اجلوائــح واحلــروب وتغيــر املنــاخ، وتعزيــز األنظمــة   .5
الصحيــة لتقــدمي خدمــات متكاملــة لهــم وإعــادة تصميــم النظــم الصحيــة لتحســن جــودة اخلدمــات، وانعكاســات ذلــك 

علــى التعليــم.

واقــع تأثيــر األزمــات املتاحقــة علــى ظواهــر مثــل عمالــة األطفــال وفقــر األطفــال وتدهــور حالــة الغــذاء علــى مســتوى   .6
العالــم العربــي وطــرق العــاج، وتداعياتهــا التربويــة.

ــذوي  ــة لألســرة ل ــال والسياســات الصديق ــة املخصصــة لألطف ــوارد العام ــال وامل ــي املراعــي لألطف ــط العمران التخطي  .7
ــع. ــم واملجتم ــج بالتعلي ــود الدم ــع جه ــة، ودف اإلعاق

ــة  ــق تغطي ــى دور احلكومــات؛ لتحقي ــد عل ــات األزمــات والتأكي ــة تداعي ــة الازمــة ملواجه ــة االجتماعي سياســات احلماي  .8
ــق  ــي املناط ــاة الكرميــة، وخاصــة ف ــة واحلي ــم والتغذي ــة والتعلي ــاالت الصح ــي مج ــل واألســرة ف ــع الطف شــاملة ملناف

العشــوائية.

ــم والصحــة  ــي مجــال التعلي ــع ف ــراد املجتم ــات وأف ــكل فئ ــة ل ــة االجتماعي ــن ســبل اإلنصــاف واملســاواة والعدال تأم  .9
والرعايــة واحليــاة الكرميــة.

ــن  ــة والاجئ ــة الشــارع وذوي اإلعاق ــي وضعي ــال ف ــة )األطف ــي ظــروف صعب ــال ف ــة لألطف 10. ســبل وسياســات احلماي
ــة الشــاملة. ــدأ احلماي ــا ملب ــوارث، وفًق ــات( نتيجــة احلــروب والك ــر والشــباب والفتي ــن النازحــن والســكان األفق ــم م وغيره

11. سياســات لبنــاء ثقافــة جديــدة لألطفــال واليافعــن، وإعمــال العقــل، حــول مشــكلة تغيــر املنــاخ، ومخاطــره، ومــا ينجــم 
عنــه مــن كــوارث، وإرشــادهم  ملــا يســتطيعون فعلــه لتقليــل آثــار تغيــر املنــاخ، ممــا يســهم فــي إنشــاء مجتمــع ونظــم 

تعليميــة تتصــف باملســئولية والوعــي البيئــّي.

12. السياســات واإلجــراءات والفلســفات الازمــة لتحقيــق بيئــة آمنــة لألطفــال وخاصــة فــي مجــال اإلعــام اآلمــن والبيئــة 
الرقميــة اآلمنــة.

13. تقــدمي منــاذج ألفضــل املمارســات التــي مت رصدهــا وحتليلهــا وحتديــد أوجــه االســتفادة منهــا ودور مؤسســات التنشــئة 
فــي ذلــك )األســرة - املدرســة - اإلعــام - منظمــات املجتمــع املدنــي(.
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شروط التقدم للجائزة:
مُتنح اجلائزة لألفراد من مواطني البلدان العربية وليس للمؤسسات.  .1

م ببحث واحد فقط في الدورة نفسها. للباحث/للباحثن التقدُّ  .2

ال مُتنح اجلائزة في دورتن متتاليتن لنفس الباحث/الباحثن.  .3

البحث وأفكاره ومحتواه مسئولية الباحث/الباحثن.  .4

ال تلتزم إدارة اجلائزة بإعادة البحث سواء فاز أو لم يفز.  .5

ال ُينظر في البحوث التي ترد بعد املوعد النهائي لتسليم البحوث.  .6

ال يحق للباحث/ للباحثن االعتراض على نتائج التحكيم أو االطاع عليها.  .7

أن يتبع الباحث/الباحثون قواعد الكتابة العلمية والتوثيق )املدرج بنظام اجلائزة(.  .8

أن يلتزم البحث باملنهجية العلمية.  .9

أال يكون البحث املقّدم ُمستًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من عمل علمي منشور.  .10

أال يكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمية أخرى.  .11

أال يكون البحث قد سبق نشره.  .12

أن يتضمن البحث توصيات حتقق االستفادة العلمية والعملية.  .13

14. ارتباط املشكلة البحثية مبوضوع اجلائزة وأهدافها.
15. خلو البحث من أية إشارات حتض على الكراهية أو العنف أو اإلساءة أو التمييز.

ــزم الباحــث  ــة يلت ــزة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة، وفــي هــذه احلال ــا مــن البحــوث الفائ يحــق للمجلــس أن ينشــر أًي  .16

بقواعــد النشــر. 

ــزم الباحــث  ــة يلت ــة الباحــث(، وفــي هــذه احلال ــز )بعــد موافق ــم تف ــي ل ــا مــن البحــوث الت ــس أن ينشــر أًي 17. يجــوز للمجل

بقواعــد النشــر

ُيــدرج اســم الباحــث/ الباحثــن وعنــوان البحــث فــي صفحــة الغــاف، كمــا ُيــدرج عنــوان البحــث فــي الصفحــة األولــى   .18

مــن البحــث بــدون االســم، لضمــان ســرية التحكيــم.
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قيمة الجوائز:
• مُتنــح جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة فــي الوطــن العربــي، ثــاث جوائــز ُتــوزع 	

علــى النحــو التالي:

• باإلضافة إلى شهادة تقدير ُتسلَّم في احتفاٍل رسمي ُيقام ضمن فعاليات احلفل اخلتامي للجائزة.	

• يجوز منح جائزة تشجيعية خاصة ُتقرها اللجنة العلمية للجائزة. 	

سحــب الجائــزة:
ُتسحب اجلائزة من الفائز، وعليه رد قيمة اجلائزة إذا تبني الحًقا: 
أن البحث الفائز ُمْستّل من رسالة علمية أو أنه ليس من عمل الباحث.  .1

أن الباحث قد تسلّم عن البحث جائزًة سابقة.  .2

أنه قد سبق نشر البحث في أيٍّ من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية.  .3

القيمةالجائزة

اجلائزة األولى

اجلائزة الثانية

اجلائزة الثالثة

خمسة آالف دوالر أمريكي

أربعة آالف دوالر أمريكي

ثاثة آالف دوالر أمريكي 
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آلية التحكيم: 

من من املتخصصن في موضوعات اجلائزة من ذوي اخلبرة والكفاءة.. 1 يتم اختيار احملكِّ

ــة لشــروط . 2 ــر املطابق ــزة الســتبعاد البحــوث غي مــة للجائ ــي للبحــوث املقدَّ ــم األول ــزة بالتقيي ــة للجائ ــة العلمي ــوم اللجن تق

ــزة .   م للجائ ــدُّ التق

ــى . 3 ــم( إل ــارة إليه ــة إش ــن أو أي ــماء الباحث ــدون أس ــزة )ب ــة للجائ ــة العلمي ــن اللجن ــزت م ــي ُأجي ــوث الت ــل البح ُترس

ــددة. ــم احمل ــر التقيي ــا ملعايي ــث طبًق ــن البح ــًرا ع م تقري ــدِّ ــم أن ُيق ــن كل ُمحكِّ ــب م ــن، وُيطل احملكم

مــن لــكل البحــوث، علــى اللجنــة العلميــة للجائــزة، . 4 بعــد االنتهــاء مــن حتكيــم البحــوث يتــم عــرض النتائــج وتقاريــر احملكِّ

إلعــان النتائــج النهائيــة وترتيــب الفائزيــن، وإعــداد التقريــر النهائــي.

م إلــى الدرجــة . 5 ميكــن أن حُتجــب أّي مــن اجلوائــز لعــدم توافــر املعاييــر العلميــة، أو فــي حالــة لــم يصــل أي بحــث ُمقــدَّ

ــز. الفارقــة فــي التميُّ

معايير تقييم البحوث من ِقَبـل اللجنة العلمية للجائزة:
يتميز البحث باألصالة واملوضوعية.. 1

القيم احلاكمة الواردة في البحث في ضوء اإلطار املفاهيمي للجائزة واملواثيق الدولية واإلقليمية.. 2

املعاجلة االبتكارية ومدى ارتباطها بالواقع حلال التعليم في عالم ما بعد كورونا.. 3

األساليب واملمارسات واألنشطة املقترحة في البحث وإمكانية تطبيقها.. 4

ارتباط القيم العلمية لنتائج البحث بالسياق العربي الثقافي واالجتماعي.. 5
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معايير تقييم البحوث من ِقَبـل المحكمين: 

• ماءمة اإلطار النظري واملفاهيمي ملنهجية البحث ومشكلته وجودة العرض.	

• ترجمة البحث ملفهوم التعليم فى عالم ما بعد كورونا.	

• نتائج البحث وقيمته العلمية في تطوير التعليم في عالم ما بعد كورونا.	

• تضمن البحث استخداًما للتكنولوجيا وتطبيقات جديدة.	

• موثوقية النتائج وإمكانية تطبيقها واالستفادة منها في الباد العربية.	

• مدى حتقيق النتائج ألهداف البحث.	

• اتساق البحث مع اإلطار الفلسفي واملفاهيمي للمجلس والتصورات الفكرية احلاكمة للجائزة.	

• مدى توافق مخرجات البحث مع التوجهات العاملية.	

• حجم الوقت واجلهد والتكلفة املستثمرين في البحث.	

• مدى حداثة وماءمة املراجع املستخدمة.	
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ل بعلــم الوصــول أو البريــد السريــع أو ُيســلم باليــد   ُيرســل البحث مباشرًة إلى إدارة الجائزة عن طريــق البريــد املســجَّ
فــى موعــد غايتــه 30 أبريــل/ نيســان 2023 ، علــى العنــوان التالــي:

املجلس العربي للطفولة والتنمية )إدارة جائزة امللك عبد العزيز للبحوث العلمية يف قضايا الطفولة والتنمية(
تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية

ص.ب: 7537 احلي الثامن، مدينة نصر - القاهرة - 11762- مصر
متضمنًا:

•    نسخة ُمستوفاة من بطاقة الترشح.

• 	 .Flash Memory لة على م إلى اجلائزة ونسخة word إلكترونية ُمحمَّ خمس نسخ ورقية من البحث الُمقدَّ

• ملخص تنفيذي للبحث.	

• ح، مرفًقــا بهــا نســخة 	 نة للمرشَّ م للجائزة متضمنــة صورة شخصيــة ملوَّ نســخة مطبوعــة مــن السيــرة الذاتيــة للمتقدِّ

word إلكترونيــة محملــة علــى الـــ Flash Memory نفســه.

• صورة من البطاقة الشخصية »الرقم القومي« أو جواز السفر.	

• إقرار بعدم ســبق نشر البحث أو عرضــه فــي مؤمتــر أو نــدوة، أو نيلــه جائزة أخرى، وأن البحــث ليــس ُمســتًا 	

ــة. من رسالة علمي

• إقرار بقبول اجلائزة في حالة منحها.	

• ــان 	 ــة ذات كي ــي املجــال أو جه ــاٍل ف ــى مســتوى ع ــن األســاتذة عل ــن م ــل أو اثن ــة العم ــن جه ــة م خطــاب تزكي

ــي. قانون

• العنوان البريدي للمرشح، ورقم هاتفه، وبريده اإللكتروني.  	

مالحظات:
• ــد 	 ــوان البري ــن خــال عن م م ــدُّ ــة، التَّق ــات بريدي ــا خدم ــي ال ُيوجــد به ــدان الت ــي البل ــن ف ــن للباحث/للباحث ميك

prize@arabccd.org التالــي:  اإللكترونــي 

• ليس على املجلس أي مسئولية إدارية أو قانونية جتاه األبحاث املشاركة والفائزة.	
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أعضاء اللجنة العلمية للجائزة )الترتيب أبجدي(:

أ. د. حسن البياوي، أمن عام املجلس العربي للطفولة والتنمية   أمن عام اجلائزة

م. محمد رضا فوزي، مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة    منسق اجلائزة

رئيس اللجنة العلمية 

- أ. د. يسري اجلمل - وزير التربية والتعليم األسبق، وأستاذ احلاسبات، رئيس اللجنة العلمية، )مصر(

اللجنة العلمية )ترتيب أبجدي(:

- أ. إميان بهّي الدين - مديرة إدارة إعام الطفولة باملجلس

- د. جيفارا البحيري - خبير الذكاء االصطناعي )مصر(

- أ. د. شريف قنديل - أستاذ مبعهد الدراسات العليا والبحوث، قسم علوم املواد - جامعة اإلسكندرية، )مصر(

- د. عبد الله عمارة - باحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة باملجلس 

- أ. د. ليليا عثمان - أستاذ علم النفس - املعهد العالي للعلوم اإلنسانية )تونس(

- د. محمد فخري مقدادي - أمن عام املجلس الوطني لشئون األسرة )األردن(

- أ. د. منى احلديدي - أستاذ علم االجتماع - جامعة حلوان )مصر(

- أ. د. نهلة قهوجي - وكيلة عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي - جامعة امللك عبد العزيز )السعودية(
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اللجنة الفنية والتنظيمية من املجلس العربي للطفولة والتنمية

- م. محمد رضا فوزي - مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة

- أ. إميان بهّي الدين - مديرة إدارة إعام الطفولة

- أ. مروة هاشم - منسقة إدارة إعام الطفولة

- د. عبد الله عمارة - باحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة 

- أ. إميان عباس - مساعد فني إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة

- أ. محمد أمن - مسئول الطباعة والنشر.

جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة، جائــزة أسســها الرئيس املؤســس للمجلس 

العربــي للطفولــة والتنميــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــالل بــن عبــد العزيــز آل ســعود )رحمــه اللــه(، ويحمــل 

رايــة رعايتهــا اآلن صاحــب الســمو امللكــي األميــر عبــد العزيــز بــن طــالل  بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس 

ــا مــن ســموه بدعــم التوجــه الفكــري واالســتراتيجي للمجلــس، وبدعــم مــن الشــريك االســتراتيجي  املجلــس، إمياًن

برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«.
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للمزيد من املعلومات :  زوروا بوابة املجلس
www.arabccd.org

للتواصل أو للمزيد من االستفسارات:

prize@arabccd.org

جائزة الملك عبد العزيز   




