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 منإدراك 
ً
البحث العلمي في مناخات الدراسات و توفير الهيئة العربية للمسرح ألهمية العمل على  ا

 إلى مقاربة الشعار الرئيس الذي قام
ً
عربي نحو مسرح ت عليه الهيئة "سبيل تنمية املسرح وصوال

  ، فإن األمانة العامةالتجديد" عملاألسئلة وم مشغل "املسرح و متجدد"جديد و 
ً
قد وضعت هدفا

ذلك بتنظيم مسابقة ها في تنمية املسرح، و ور دو العلوم االهتمام بخططه، داف عملها و من أه

، وملزيد من تفعيل التنمية فقد خصت الشباب 2016انطلقت عام  سرحيعربية للبحث العلمي امل

سيكون التنافس في تقديم ، حيث األربعينسن ا حتىفيها للباحثين  املسرحي بحصر املشاركة

 لدالرصين الجديد و 
ً
يئة العربية طلق الهت من هنا .راسات تنموية قادمةمن هذه األبحاث اساسا

هي و ، 2020، في العام ة من املسابقة العربية للبحث العلمي املسرحيللمسرح النسخة الخامس

بعين التقويم والتدقيق من أجل الوصول إلى مستويات بحثية  السابقة تنظر إلى النسخ األربع

 رصينة ومجددة.

قة العربية للبحث العلمي ة من املسابالعربية للمسرح في النسخة الخامس تتجه الهيئةوعليه 

في دعم األكاديمية أو البحثية وكذلك املتخصصة باملسرح إلى إشراك املؤسسات العلمية  املسرحي

 البحث الشبابي الرصين، لذا فإن هذه النسخة مفتوحة للتقديم من خالل :

 ل مؤسسة علمية  أو أكاديمية.ترشيح الباحث من خال 

 مباشرة. ترشيح الباحث لنفسه 

 تعريف : 

 ة العربية للبحث العلمي املسرحي:املسابق

حتى سن  الشباب العرب للباحثين املسرحيينمسابقة سنوية تنظمها الهيئة العربية للمسرح هي 

 .اإلعالن السنوي عنها يتضمنهاالتي ضوابط ال، ضمن األربعين

 املسابقة:أهداف 

 .االرتقاء بالبحث العلمي في املسرح 

  كتشاف رؤاهم وافتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم و منح الفرصة للباحثين الشباب و

 الدراسات املسرحية.األصوات الجديدة في البحث و 

 املحتوى العلمي للمسرح العربي إثراء. 

  العربي على شبكة املعلومات.املسرحي  البحثي إثراء املحتوى 

  تفعيل دور املؤسسات العلمية واألكاديمية في دعم البحث العلمي املسرحي عند فئة

 الشباب.
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 مواعيد املسابقة: 

  2020 مارس مطلع شهريتم اإلعالن عن املسابقة 

  2020مايو مطلع شهر  مناملسابقة  يبدأ تقديم املشاركات في. 

  2020نهاية شهر أغسطس تنتهي مهلة التقديم. 

  هذه النتائج اسماء الباحثين  تسمي، و 2020منصف شهر نوفمبر تعلن نتائج الفائزين في

، حيث يتم عقد ندوة الذين جاءت بحوثهم كأفضل ثالثة بحوث دون تحديد الترتيب

 ح  م  
 
يتم  2021يناير  ملهرجان املسرح العربي ة عشرةالثالثة ضمن فعاليات الدورة م  ك

 خاللها تحديد ترتيب الفائزين.

 شروط البحث :

  باللغة العربية.كلمة 10000وال يزيد عن  كلمة 5000ال يقل البحث عن ، 

  
ً
 .، قبل وأثناء زمن املسابقةأن ال يكون البحث منشورا

  من بحث جامعي أو رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراة، أو البحث أن ال يكون 
ً
جزءا

 ألغراض الترقية العلمية قبل أو أثناء زمن 
ً
 املسابقة.مقدما

  البحث املعايير العلمية التالية:أن يراعي 

o من التوجه العام ملسابقةأن يبنى البحث ا 
ً
 واملحدد بـ    2020العام  نطالقا

 (حرر املسرحتاألسلبة والنمطية و )

 .في كتابة النص املسرحي 

 في العرض املسرحي.
ً
 ، أداًء وإخراجا

 في البحث والنقد املسرحيين 

o  وأصالته.جدة املوضوع 

o . الرصانة واالبتكار والطرح املغاير 

o إلشكالية التي يبنى عليها البحث.تحديد واضح ل 

o .انطالقه من مدخالت جديدة ودقيقة 

o  انتهاؤه إلى مخرجات مطابقة أو مفارقة للفرضية بحيث تشكل إضافة نوعية

 إلى املعرفة السابقة.

o قة إجرائية.وجود إطار مرجعي يحدد توظيف املفاهيم واملصطلحات بد 

o .تحري األمانة العلمية في التعامل مع املنجز الفكري اإلنساني 

o .اعتماد منهج واضح للبحث 
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o حث باملشكلة التي يتناولها من حيث معرفته بما سبق من دراسات اإملام الب

 في شأنها.

o  وشواهدانتهاء البحث إلى بناء أدوات إجرائية لتطبيق محصالته على قضايا 

 مسرحية عربية.

o   لبيبلوغرافيا تكون رصينة ونوعية، باللغة التوثيق الصحيح والتام واملنظم

 العربية ولغة املصدر األصلية.

o والترقيم احترام كل قواعد اللغة العربية في الكتابة. 

o . إخراج البحث في حلة متناسقة وجميلة احتراما للمتلقي والباحث العربي 

o  20عدم وجود نسبة استالل تزيد على.% 

  يرفقها بالبحث املشارك.و أن يوقع الباحث صيغة اإلقرار التالية 

  التالي كتروني يلإلبريد الى الإو كافة الوثائق البحث يرسل 

@atitheatre.aetsr 

 التقديم الفردي قرار إ

سابقة العربية للبحث املة من نسخة الخامسأتقدم لل  من .......  أنا الباحث ........... 

األسلبة وضمن توجه ) ،2020ئة العربية للمسرح للعام العلمي املسرحي التي تنظمها الهي

 . (وتحرر املسرحوالنمطية 

،  ..........ما ورد فيه، أتقدم ببحثي املعنون بـ ....ي على اإلعالن الخاص باملسابقة و بعد اطالعو 

حاث أخرى، بلم يسبق نشره أو فوزه في مسابقة أوهو بحث من إنجازي وال حقوق آلخرين فيه و 

موعد إعالن ولن يكون كذلك حتى دكتوراة وليس جزًءا من رسالة ماجستير أو أطروحة 

في افق و أو ، ل املسابقة إلى النتائج النهائيةو وصأتعهد بعدم نشره قبل كما  النتائج النهائية،

 ندوة علمية فياملشاركة  علىفي هذه املسابقة األفضل  للمراتب الثالثالبحث ترشح حالة 

 ح  م  
 
، من مهرجان املسرح العربي 13ضمن فعاليات الدورة  تنظمها الهيئة العربية للمسرح مةك

، وحقها في وسائل نشرها في حالة الفوز باملسابقة عبر نشر البحث في لهيئة كما أقر  بحق ا

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال ثبوت مخالفتي لهذه الشروط حتى بعد إعالن النتائج

 اسم الباحث :

 التاريخ :

 التوقيع :

mailto:tsr@atitheatre.ae
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 إقرار املؤسسة املرشحة للباحث

البحث املوسموم بـ  نرشح وسجلها الرسمي وتابعيتها اإلدارية(العلمية نحن ............)اسم املؤسسة 

النسخة للتنافس في إطار   من ....... الباحث ........... الذي أنجزه من خالل مؤسستنا  .......... 

العربية للمسرح للعام العربية للبحث العلمي املسرحي التي تنظمها الهيئة  املسابقةمن  الخامسة

 )األسلبة والنمطية وتحرر املسرح( ضمن التوجه املحدد ، 2020

وهو بحث  نرشح البحث املذكور،على اإلعالن الخاص باملسابقة وما ورد فيه،  ناوبعد اطالع

وال حقوق آلخرين فيه ولم يسبق نشره أو فوزه في مسابقة أبحاث  أصيل، من إنجاز الباحث

أخرى، وليس جزًءا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراة ولن يكون كذلك حتى إعالن النتائج 

قبل وصول املسابقة إلى من قبل املؤسسة أو من قبل الباحث تعهد بعدم نشره نكما  النهائية،

 الة ترشح البحث للمراتب الثالث األفضل في هذه املسابقة علىوافق في حنالنتائج النهائية، و 

 13ضمن فعاليات الدورة  في ندوة علمية محكمة تنظمها الهيئة العربية للمسرحالباحث مشاركة 

ل نشرها في حالة الفوز وسائ عبرنشر البحث نقر بحق الهيئة بكما ، من مهرجان املسرح العربي

اإلجراءات الالزمة في حال ثبوت مخالفة هذه الشروط حتى بعد إعالن ، وحقها في اتخاذ باملسابقة

 للباحث نفسه مباشرة.من الهيئة ، كما نوافق على تسليم الجائزة وقيمتها املادية املعلنة النتائج

 :اسم املؤسسة

 اسم الباحث :

 التاريخ :

 التوقيع :

 التحكيم :

املنجزات األكاديمية والفنية لجنة تحكيم تشكل الهيئة العربية للمسرح من األساتذة أصحاب 

 مهمتها:

  تمحيص املادة العلمية 

 كشف السرقة واالستدالل عليها. 
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 .مة
 
ك ح   مناقشة الباحثين املتأهلين للمراتب الثالث األفضل في ندوة علمية علنية م 

 .اختيار الفائزين 

 الجوائز:

  أبحاث:ثالث جوائز ألفضل ثالثة العربية للمسرح تمنح الهيئة 

 دوالر. 5000وقدرها  األولى   

 دوالر 4000وقدرها  الثانية  

 دوالر. 3000قدرها و  الثالثة  

 إضافة إلى :

 .أيقونة الهيئة العربية للمسرح الفضية 

  ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرحنشر األبحاث. 

 :2020الخامسة النسخة محور املسابقة في  /عنوان

 املسرحاألسلبة والنمطية وتحرر 
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 استمارة املشاركة

 للبحث العلمي املسرحي ةاملسابقة العربي

 2020للعام 

 العنوان العام : 

 طية وتحرر املسرحملنااألسلبة و 

 :  مرتكزات البحث

 

 اسم املؤسسة املرشحة للبحث: 

  )ثالثي( اسم الباحث

  تاريخ امليالد

  الدرجة العلمية

  مركزهاالوظيفة و 

  هاتف

  بريد إلكتروني

  مكان اإلقامة

 برجاء مراعاة ما يلي:

 .مراعاة كافة الشروط الواردة في اإلعالن 

 .يرفق الباحث اإلقرار الواردة صيغته في اإلعالن 

  صورة عن جواز سفره ملونة، والسيرة الذاتية، و يرفق الباحث، صورة

 العلمية، وصورة شخصية حديثة ملونة. الشهادة 

  بصيغة 
ً
على البريد  .14بنط  Arialخط  wordيرسل البحث مرقونا

 tsr@atitheatre.ae    كترونيلاإل

 


