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 تحدي المنافسة الطالبي  – الشباب العربي في المنافسة 

 دليل إرشادي

استخدام وثيقة النموذج هذه كدليل إرشادي. يرجى قراءة  الطالبي    المنافسة  في المشاركة في تحدي  الراغبينيجب على الطالب  

صفحات. يجب   10  دراسة الحالة /عدد الصفحات في الورقةالبحثية. يجب أال يتجاوز  ورقتك  كتابة  المستند بعناية قبل البدء في 

، إضافة مسافات سطر واحد بين الفقرات، واستخدام  1،15نقطة ، تباعد    12  حجم  ، Times New Romanكتابة النص بخط  

 لتصميم الورقة البحثية.الرجاء اتباع المخطط أدناه . ربيةعاألوراق باللغة ال كتابةيجب  بوصة. 1هوامش 

 

 العنوان 
 ، البريد اإللكتروني،  3المؤلف ، البريد اإللكتروني، 2المؤلف ، البريد اإللكتروني، 1المؤلف  

 ، البريد اإللكتروني 5المؤلف ، البريد اإللكتروني، 4المؤلف  

 ، الدولة جامعة ، المدينةال

 الورقة خصلم

دون أي  يقدم لمحة عامة    الورقة، حيثإنه ملخص ألهم عناصر    كلمة.  120ملخص من فقرة واحدة وأال يتجاوز  اليجب أن يتكون  

باستثناء تلك التي   تها،يجب كتابفي الملخص،    في حال تم ذكر أرقام  إشارة إلى األشكال أو المخططات أو الجداول في النص.

 جملة، كأرقام بدالً من كلمات. ال تكون في أول

 . في الملخص  Times New Roman 11يعتمد حجم الخط 

 نقطة(  12 الحجم )العناوين مرقمة، بنمط عريض، دراسة الحالة/مقدمة الورقة البحثية .1

د  يحديتم تموضوع دراسة الحالة المعدة، بما في ذلك التأثير وسبب أهمية دراستها.  عنفي هذا القسم، يجب أن تكتب نظرة عامة 

 دون الخوض في التفاصيل.  سيتم تناولهاالقضايا التي 

 خلفية  .2

استخدام حقائق   يُفضلمعلومات أساسية ذات صلة يمكن أن تساعد القارئ على فهم المشكلة وسياقها.  يقدم المؤلففي هذا القسم، 

 إجراء تحليل لوضع الشركة أو الصناعة إن أمكن.  للمؤلف داول قد تكون مفيدة. يمكنوأرقام وج

 وأثرها اإليجابي على األسواق وعلى المستهلكين  أهمية المنافسةنبذة عن  2،1

 المنافسة في تنظيم هذه العمليات  وأهمية عن عمليات الدمج واالستحواذ: التعريف واألسباب وااليجابيات والسلبيات  لمحة   2،2
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 الحالة  تقديم دراسة/دراسات .3

عن الدمج    بالتفصيل قضية دراسة الحالةالمؤلف  صف  يفي هذا القسم، يجب أن    .دراسة الحالةلالرئيسي    المحورهو    هذا الجزء

أو من  ذواالستحوا العربي  العالم  أن تكون من  الموجودة وتحليلها. دول غير عربية، والتي يمكن  المشكالت  يتم   ، وتحديد    كما 

يمكن  .والتدخالت واألدوار التي قامت بها هيئات المنافسة الدمج واالستحواذ اآلثار على المنافسة الناتجة عن عمليات استعراض

 إلى أقسام فرعية أخرى.  هذا الجزءتقسيم 

 العنوان الفرعي  3.1

 العنوان الفرعي  3.2

 التوصيات . 4

من   لحماية المنافسة وضمان اإلنفاذ الفعال لسياسات المنافسة في هذا اإلطارصف الحلول الواقعية الممكنة  في هذا القسم، يتم و

يجب بل    ،د الخطوط العريضة للحلوليتحد  يس من الكافي. لذات صلةالتي يراها المؤلف مناسبة و  مبتكرةال  خالل طرح التوصيات

 شرحها بالتفصيل. 

 خاتمة .4

 النتائج الرئيسية للورقة والحلول المقترحة. خيص لفي هذا القسم، يتم ت

 المراجع .5

 اإلستناد إاليها في تحضير الورقة.يتم تحديد كافة المراجع التي تم 

 مرفق

. ال توجد قيود على صفحات ةحال اليمكن تضمين أي معلومات أو حقائق أو جداول أو أرقام ذات صلة في المرفق تدعم دراسة  

 .المالحق
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 التقييم  آلية

 األوراق بناًء على مصفوفة التقييم التالية: لجنة التحكيمقيم ست

 ضعيف  
 )نقطة واحدة( 

 معتدل 
 )نقتطين( 

 قوي  
 نقاط(  3) 

 قوي جدا  
 نقاط(  4)

لكنه  -ال بأس  يفتقد بعض الرؤية ابتكار األفكار  
يقترح فقط ما هو  

 واضح 

بشكل عام جيد،  
 منطق قوي 

غير  برؤى مبتكر
 عادية 

الصعب  من  أسلوب التنظيم والكتابة
 المتابعة 

واضح، ولكن مع  
 بعض األخطاء 

واضح وممتع 
مع عدم وجود  

 أخطاء

محفز مع عدم  
 وجود اخطاء

تعريف غامض  تحديد المشاكل  
 للمشكلة

جزء من المشكلة  
 لم يتم تحديده

دقيق بشكل عام  
ولكنا ليس  

 موجز ومحدد

واضح ومحدد  
 وموجز ودقيق 

يتغاضى عن   يغفل مشاكل مهمة  تحليل المشاكل  
 بعض المشاكل

يشمل أهم 
 المشاكل

شامل. ال إغفال  
 للمشاكل 

تعريف غامض  التوصيات 
 للتوصيات

ال يحل سوى 
 جزء من المشكلة 

يحل المشكلة  
بالمعنى العام 

 فقط

يحل المشكلة  
 بوضوح 
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  hsharif@gac.gov.sa  هبة الشريفأو السيدة    khaled@un.org السيدة نتالي خالدفي حال وجود أية استفسارات، الرجاء التواصل مع  
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