
 جزائري ومصرية يفوزان بالجوائز 

 الجماعة العربية للديمقراطية تعلن نتائج مسابقتها للباحثين الشباب

 
الباحث الجزائري منير مباركية من قسم العلوم السياسية في كلية الحقوق اعلنت الجماعة العربية للديمقراطية فوز 

للباحثين الشباب من الجنسين بجامعة عنابه بجمهورية الجزائر بالجائزة األولى في المسابقة التي نظمتها الجماعة 

ديمقراطية وواقع مفهوم المواطنة في الدولة ال" لللبحوث والدراسات  حوبالتعاون مع مشروع المدرسة العربية 

كما اعلنت الجماعة ايضا فوز الباحثة المصرية اسماء يوسف الطالبة بجامعة اإلسكندرية ." الحال في الدول العربية

 . بالجائزة الثانية

 
 

وذكرت الجماعة في بالغ صحفي  انه تقدم للمشاركة في المسابقة  التي  اعلنت 

هدف االرتقاء بالبحث العلمي وتنمية المعرفة العربية ونشر ب  1122مطلع عام 

باحثين وباحثات مشروعا من   11الثقافة الديمقراطية في مجال الفكر والممارسة، 

شباب من مصر واليمن واألردن والجزائر والبحرين والمغرب ولبنان بينما  تم 

تعديالت  مشروعات إدخال 3من المشاريع المقدمة وطلب من مقدمي  21قبول 

 . عليها وإعادة تقديمها

 
 

 

وواجه  المشاركون في المسابقة، وفقا للبالغ الصحافي، العديد من الصعوبات والمعوقات التي ارتبطت بشكل 

اساسي بالظروف التي خلقتها التحركات من أجل الديمقراطية في الدول العربية وخصوصا تردي خدمات الكهرباء 

 .  ض الباحثين المشاركين في المسابقة إلى االنسحاب في مراحل مختلفةواإلنترنت واألمن مما اضطر بع

 

دراسات فقط تأهل منها بعد مراجعة مدى   9وبلغ عدد الدراسات التي قدمت  إلى هيئة اإلشراف على الجائزة  

الجماعة  وفق نظام دقيق وشفاف تم إعالنه على موقع، التزامها بالشروط المرجعية دراستين اثنتين تم تحكيمهما

معة صنعاء هما األستاذ الدكتور فؤاد الصالحي من جا  أكاديميين وباحثين متخصصينمن قبل  ،العربية للديمقراطية

 .  الهاشمية  األردنيةة كالمملفي والدكتورة صفاء الشويحات من الجامعة األلمانية  جمهورية اليمنيةفي ال

 
 

وذكرت الجماعة ان الباحث الجزائري منير مباركية الفائز بالجائزة األولى      

  4002شهادة الليسانس في العلوم السياسية من جامعة عنابه سنة حاصل على 

، ويعمل  4002سنة من جامعة الجزائرالماجستير في العالقات الدولية وعلى 

 . برنامج الدكتوراه حاليا محاضرا  في جامعة عنابة، وفي ذات الوقت يدرس في
 

 

اما الباحثة المصرية أسماء يوسف الفائزة بالجائزة الثانية فقد حصلت على 

وعلى   1111بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة اإلسكندرية  في عام  

وتعمل حاليا على  1119ماجستير في حقوق اإلنسان من ذات الجامعة في عام 

 .سة الخارجية التركيةإعداد رسالة دكتوراه حول  السيا

 
 


