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يتقدم الباحث للمسابقة بطلب يعده على نموذج قسيمة االشتراك المرفقة ويحال الطلب  -1

بموجب كتاب من جهاز الرقابة المالية الذي يعمل به إلى األمانة العامة قبل انتهاء الموعد 

 . وترفق السيرة الذاتية بالطلب 0201يناير  11المحدد لقفل باب االشتراك وهو 

الموظفين الفنيين العاملين في أحد األجهزة العليا للرقابة المالية  أن يكون الباحث من بين -2

 والمحاسبة األعضاء في المنظمة العربية.

على أال يزيد عدد المشاركين  يتم قبول البحوث المشاركة إلذكاء روح الفريق في العمل، -3

 ا بها تلك المشاركة.في البحث عن عضوين ويعد كل منهما قسيمة اشتراك موضح  

 يجوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحد.ال  -4

 ما يعادلها. أو أال يقل مؤهل الباحث عن شهادة البكالوريوس -5

البحث بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف عليها سواء النواحي  إعدادااللتزام في  -6

 الشكلية كإعداد مقدمة للبحث تبين المشكلة والهدف ومنهج البحث وخطته وتقسيماته وتوثيق

مصادره بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثيق المتعارف عليها أو النواحي 

 الموضوعية كعرض الموضوع بدقة ووضوح وعمق واالنتهاء بالنتائج والتوصيات.

يجب أن يتناول البحث المقدم الجوانب العلمية والتطبيقية للموضوع والتي تساهم في تطوير  -7

 وإثراء العمل الرقابي.

ا لالشتراك في المسابقة واال يكون قد أعد في نطاق جامعي ون البحث قد أعد خصيص  أن يك -8

 من قبل. أو لنيل درجة علمية أو جائزة تشجيعية أو تقديرية

وأن يكون حجم  كلمة  25777كلمة وال تزيد عن  7577كلمات البحث عن أال تقل عدد  -9

 (.44بنط  Simplified Arabic)والخط المستخدم  (A4)الصفحة 

 كلمة. 577إلى  377يقدم ملخص للبحث بحدود  -47

 .واإلمالئيةا بلغة عربية سليمة من الناحيتين اللغوية أن يكون البحث محرر    -44
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 إلى اإلدارة المركزية للعالقات الدولية والمؤتمرات في صيغة ملفاتيرسل البحث   -42

Word) و(PDF  عرضها على حتى يتم  2724أغسطس  4في موعد غايته يوم األحد

رسالها لألمانة العامة لألرابوساي، وتعتبر البحوث يادة/ المستشار رئيس الجهاز قبل إس

 التي ترسل بعد هذا التاريخ غير مقبولة لالشتراك في المسابقة.

ي يعدها المجلس ا للشروط التيتم تقويم البحوث المقدمة من قبل أعضاء لجنة التقويم وفق    -43

جوائز مالية ألصحاب البحوث الفائزة في كل من خمس  ، وتمنحالتنفيذي للمنظمة

 درجة. 77موضوعات المسابقة وبحيث ال تقل درجة تقييم البحوث عن 

وعند تعادل بحثين أو أكثر في النقاط ألية جائزة من الجوائز، تمنح الجائزة المستحقة ـ 44

لبحوث الفائزة بالتساوي والجوائز التي تليها بعددهم ويتم تقسيم قيمة الجوائز على عدد ا

 لكل منها.

وتوجه األمانة العامة خطابات شكر إلى  في المسابقة شهادات تقدير الفائزينـ يتم منح 45

 .المشاركين الذين لم يفوزوا في المسابقة

البحوث المقدمة ال  أنرأت  إذاـ يحق للجنة تقويم البحوث حجب أي من جوائز المسابقة 46

 بالجائزة. مرتبة الفوز إلىترتقي 

تتولى األمانة العامة طباعة البحوث الفائزة بجوائز المسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزيعها  -47

على العاملين في أجهزة الرقابة العليا األعضاء وذلك دون اإلخالل بحق أصحاب تلك 

 البحوث في ملكيتها والتصرف فيها وفق مشيئتهم.

اللغة االنجليزية حال فوزه  لىالمسابقة بترجمة البحث إ فييتولى عضو الجهاز المشترك  -48

لترجمة إلى اللغة االمؤتمرات بدارة المركزية للعالقات الدولية وعلى أن يتم موافاة اإل

 رابوساى بها.ا لموافاة األمانة العامة لألا تمهيد  الموعد الذى سيحدد الحق   فينجليزية اإل

 

 

 


