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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  بالجائزة الثانية تفوزأسماء يوسف المصرية و بالجائزة األولى يفوزمباركية  الجزائري منير

 للبحوث والدراساتمسابقة المدرسة العربية اعالن نتائج 

 
، بالتعاون مع مشروع  sfordemocracy.orghttp://www.arab الجماعة العربية للديمقراطيةيسر 

نتائج  تعلن أن،   http://akak.nsms.ox.ac.uk/node/156  المدرسة العربية للبحوث والدراسات

لديمقراطية وواقع مفهوم المواطنة في الدولة ا"من الجنسين حول  المسابقة التي  نظمها للباحثين الشباب

االرتقاء بالبحث العلمي وتنمية المعرفة العربية ونشر الثقافة  الى التي تهدفو"  الحال في الدول العربية

  1122مطلع عام  في  وتم اعالنها، الديمقراطية في مجال الفكر والممارسة

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/448  

 

من مصر واليمن واألردن والجزائر  شباب من باحثين وباحثاتقدمت مشروعا  11 وقد شارك في المسابقة 

 مشروعات 3 مقدمي طلب من حينالمقدمة في  المشاريع من 21 وتم قبول . والبحرين والمغرب ولبنان

 . تقديمها وإعادة عليهاتعديالت  دخالإ

 

بالظروف التي  بشكل اساسي التي ارتبطت والمعوقات واجه  المشاركون في المسابقة العديد من الصعوباتو

واإلنترنت  وخصوصا تردي خدمات الكهرباءالتحركات من أجل الديمقراطية في الدول العربية خلقتها 

 .  نسحاب في مراحل مختلفة من المسابقةاال إلى واألمن مما اضطر بعض الباحثين

 

دراسات فقط تأهل منها بعد مراجعة مدى التزامها بالشروط   9الهيئة   إلىوبلغ عدد الدراسات التي قدمت  

هما الدكتورة صفاء   أكاديميين وباحثين متخصصين المرجعية للمسابقة دراستين اثنتين تم تحكيمهما من قبل

في  من جامعة صنعاءصالحي لا واألستاذ الدكتور فؤاد في األردن مانية األردنيةالشويحات من الجامعة األل

  على موقع الجماعة العربية للديمقراطية إعالنهنظام دقيق وشفاف تم  وفق اليمن

.org/democracy/pages/view/pageId/2066http://www.arabsfordemocracy  قبل بدء عملية

 .التحكيم الفعلي

 
من قسم  فاز بالجائزة األولى الباحث منير مباركيةوبناء على نتائج التحكيم، 

وقد حصل .  بجمهورية الجزائر عنابهالعلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة 

سنة  من جامعة عنابهية شهادة الليسانس في العلوم السياسمباركية على 

من جامعة  4002الدولية سنة عالقات الالماجستير في وعلى   4002

الجزائر، ويعمل حاليا محاضرا  في جامعة عنابة، وفي ذات الوقت يدرس في 
 . برنامج الدكتوراه
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يوسف الطالبة في جامعة  أسماءفقد فازت بها الباحثة ة الثانية اما الجائز

وقد حصلت يوسف على بكالوريوس . مصر العربية اإلسكندرية بجمهورية

وعلى  ماجستير  1111في العلوم السياسية من جامعة اإلسكندرية  في عام  

 إعدادوتعمل حاليا على  1119في حقوق اإلنسان من ذات الجامعة في عام 

 .شهادة الدكتوراه حول  السياسة الخارجية التركية

 
لمدرسة العربية للبحوث والدراسات يتقدم كل من مشروع اوبهذه المناسبة 

 والجماعة العربية للديمقراطية 

ن من أجل أغناء ين الهامتيأسماء يوسف ويتطلع لنشر الدراست نئة للباحث منير مباركية والباحثةبصادق الته

الدول المكتبة العربية بدراسات المواطنة ذات المكانة المركزية في جهود أالنتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في 

  . العربية

 
كما يتقدم مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات والجماعة العربية للديمقراطية بالشكر الجزيل لمنسق الجائزة الدكتور 

الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة األستاذ عبدا هلل الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء  و

  . خليفه الكواري رئيس هيئة اإلشرافوالدكتور علي  عضو هيئة اإلشراف على الجائزة اإلسكندرية

 

 
 

 في مسابقة المدرسة العربية والباحثة أسماء يوسف الفائزة بالمركز الثاني  منير مباركية  الفائز بالمركز أألول  مرفق صورة ألباحث

 


