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مقدمة:
انطالقا من التوجه العالمي وتوجهات دولتنا الرشيدة في إيالء االهمية للبحوث 
تعزيز  ف��ي  تأثير  م��ن  لها  وم��ا  سليمة  علمية  أس��س  على  ال��م��رت��ك��زة  وال���دراس���ات 
االبتكار المؤسسي الذي أصبح ضرورة ال بد منها للحفاظ على استمرارية األعمال 

وريادتها، يسعدنا إطالق جائزة البحث العلمي في شهر االبتكار لعام 2021م.

 فئات الجائزة:	
 بحث في القانون )قانون األحوال الشخصية، قانون اإلجراءات المدنية، 	

قانون اإلجراءات الجزائية... أو أي بحث مرتبط بابتكار حكومي يركز على 
الجوانب واالطر القانونية المنوطة به(.

 ب��ح��ث ف��ي ال��ق��ض��اء )ال��ق��ض��اء ال��م��ت��خ��ص��ص، األن��ظ��م��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، القضاء 	
اإلداري، األنظمة البديلة للتقاضي(.

 بحث في اإلدارة العامة )إدارة الموارد البشرية، إدارة التميز، إدارة االبتكار، 	
صلة  ذات  موضوعات  أية  أو  ال��ق��رارات  اتخاذ  في  واهميتها  ات  اإلحصاء 

بمجال عمل الوزارة(.

 األشياء 	 انترنت  االصطناعي،  )الذكاء  البيانات  في  او  التقنية  في  بحث 
وتطبيقها في عمل المحاكم، علم البيانات وكيفية االستفادة منها(.

 الهدف:	
 تحفيز روح التنافس النزيه؛ والمنافسة الحميدة لتقديم أفضل ما لديهم 	

من أفكار ورؤى.

 إكساب المشارك القدرة الذاتية على تحصيل المعرفة، وإبداء التوصيات.	

 وضع 	 في  تسهم  قيمه؛  ذات  بأبحاث  القانوني  الثقافي  ال��ح��راك  إث��راء 
رؤى لقضايا ومشكالت قانونية.

 المستهدفين: 	
 وال��م��وظ��ف��ي��ن 	 ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  أع���ض���اء  م���ن  ال���ع���دل  وزارة  منتسبي 

والمتدربين القضائيين.

 المحامين والمحامين المتدربين.	



  أساتذة وطلبة كليات القانون. 	

 المختصين في تسهيل وتطوير المجاالت المختلفة ذات الصلة بالعمل 	
القضائي والقانوني.

 آلية العمل والمدة الزمنية: 	
 يقدم المعهد دورة في كتابة البحث العلمي للمرشحين لهذه الجائزة.	

 وإرفاقها 	 البحث  عنوان  بطرح  المشاركة  في  الراغب  الموظف  يتقدم 
بنموذج التسجيل.

 تعطى مهلة ثالثة أشهر كحد أقصى لتسليم البحث. 	

 تكريمهم 	 يتم  األق��ل  على  فئة  كل  من  واح��د  الفائزين،  عن  اإلع��الن  يتم 
معنويا وعينيا".

 حوكمة العمل:	
على  ل��إش��راف  العدل  وزارة  في  العلمي  البحث  إلدارة  متخصصة  لجنة  تشكل 

الجائزة وتتكون من:

 مدير عام معهد التدريب القضائي رئيسا" للجنة.	

 الرئيس التنفيذي لالبتكار أو من يمثله عضوا. 	

 عدد ثالثة من المحكمين يختارهم رئيس اللجنة من داخل أو خارج الوزارة 	
وفق ما تقتضيه الحاجة.

 شروط المشاركة: 	
 الموافقة على موضوع البحث من قبل اللجنة المختصة.	

 التقيد بنموذج البحث العلمي الموضوع من قبل اللجنة المختصة. 	

  تحديد عدد صفحات البحث ما بين 30 و40 صفحة.	

 كتابة البحث بلغة عربية صحيحة.	

  كتابة ملخص للبحث ال يجاوز ثالث صفحات.	

جدول أعمال الملتقى

اطالق مسابقة البحث العلمي 10:00 ص إلى 10:30 ص 
كلمة سعادة مدير عام معهد التدريب القضائي                       

كلمة الرئيس التنفيذي لالبتكار 10:30 ص إلى 10:35 ص  
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