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 قدمةـأواًل: م

إحـدى  يوهـ 1002تأسسـت عـام  قلة غير هادفة للربح جمعية خيرية مست تواصــل بالنصيراتمنتدى الجمعية 

المؤسسات التطوعيـة التـي تعمـل علـع ت عيـل  دور أفـراد المجتمـي المحلـي وزيـادة درجـة الـوعي تجـا  القضـايا 

وحقـــــوق الالجئـــــين و لمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات يرجـــــع زيـــــارة المو ـــــي االل ترونـــــي  الثقافيـــــة والمجتمعيـــــة

www.twasol.ps   أو زيارة المو ي االل تروني للمشروعwww.refugee.ps. 

تقــوم الجمعيــة علــع تن يــا مشــروع الحملــة الشــعبية لتأ يــد حــق العــودة لالجئــين شســنعودش علــع مــدار عشــرة شــ ور 

ــ لعــودة ( , وي ــدا المشــروع إلــع  تأ يــد وتعزيــز م  ــوم حــق ا(NPAةبتمويــل مــن المســاعدات الشــعبية النرويجي

 .194لالجئين لألجيال الجديدة حسب القرار الدولي 

سنعود, المن ا من جمعيـة  -ضمن فعاليات مشروع حق العودة لالجئين  المسابقة البحثية )جائزة سنعود(تأتي ها  

التـي شـردوا من ـا العـودة إلـع ديـارهم فـي حق ـم  ت اتعزيز حقوق الالجئين ال لسطينيين وفي مقدممنتدى التواصل, ل

والعمـــل علـــع ترســـيق ثقافـــة حـــق العـــودة, وتشـــجيي اتجيـــال الجديـــدة علـــع االهتمـــام بالثقافـــة  ,1941فـــي العـــام 

 ال لسطينية.

 
 ثانيًا: ج ة اإلشراا علع الجائزة

 تقوم جمعية منتدى التواصل, باإلشراا التام علع الجائزة ب ل ت اصيل ا,  ما تتولع تعيين لجنة التح يم الجائزة.

 
 يا بالجائزةثالثًا: تعر 

انطال ا من الدور الاي تقوم به جمعية منتدى التواصل في الـدفاع عـن  ضـية الالجئـين وتعزيـز ثقافـة حـق العـودة, 

سـنوات وهـو مشـروع حـق العـودة لالجئـين )سـنعود(, رأت أن تعـزز عمل ـا  اوالك من خالل مشروع ا المتواصل منـ

بحثيـة ك أ بر عدد من البـاحثين والم تمـين , فـي مسـابقة ومشروع ا في الدفاع عن الالجئين وحق عودت م, بإشرا

متعلقة بحق العودة و ضايا الالجئين, ت ون عبارة عن جائزة سنوية تفضل بحـث دراسـي أو ميـداني متعلـق بقضـية 

 الالجئين من جميي جوانب ا السياسية واالجتماعية واال تصادية والثقافية.

http://www.twasol.ps/
http://www.twasol.ps/
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 أهداا الجائزة: رابعًا: 

ــ تشــجيي البــ1 احثين ال لســطينيين فــي الــوطن والشــتات علــع البحــث العلمــي فــي  ضــايا متعلقــة بحقــوق الالجئــين ـ

 ال لسطينيين.

 .وفق المن ج العلمي الصحيح ال لسطينيةالجامعات  وطالبات روح البحث العلمي ومل ته لدى طلبةـ تنمية 1

فرصة للتعبير عـن اات ـا وتقـديم ئرائ ـا فـي تشجيي الطا ات المبدعة ودعم ا في مؤسساتنا ات اديمية بإعطائ ا ـ 3

 ال لسطينية. جملة من القضايا 

 
 ت دفةال ئة المسخامسًا: 

 تست دا جائزة شسنعودش للبحث العلمي:

 ـ طلبة وطالبات الجامعات ال لسطينية.1

 ـ الشباب والشابات الم تمين بالبحث.1

 ـ الباحثون العاملون في مرا ز اتبحاث.3

 

 الجائزةموضوعات و  محاورسادسًا: 

أمـا موضـوعات الجـائزة  .بقضية الالجئين وحق العـودة شسنعودش للبحث العلمي من محور واحد مختصجائزة  تت ون

 (, فتتمثل في:1013للسنة اتولع )العام 

 . طاع غزة والض ة الغربيةمخيمات الالجئين ال لسطينيين في  أواًل:

 أو

 ة وحل الدولتين.حق العودة بين حل الدولة الواحد ثانيًا:
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 الجائزةشــروط سابعًا: 

 :  محور الجائزة وموضوعات اتنطبق الشروط التالية علع 

 م ان اإل امة. نالنظر عبغض  بالبحث العلمي م توحة لجميي الم تمين ـ جائزة شسنعودش للبحث العلمي1

 من اتش ال. المشار ة أن ت ون أصيلة مبت رة لم يسبق نشرها بأي ش ل اتبحاثيشترط في ـ 1

 في أحد الموضوعات المشار إلي ا في محاور الجائزة. واحد فقط ببحثتقدم ي أن/ة باحثل ل ـ يحق 3

 .www.refugee.ps ص حة الجائزة االل ترونيةرابط ـ يعبئ الباحث/ة المشارك/ة طلب التقدم للجائزة علع 4

 ـ تقبل اتبحاث التي يشارك في إعدادها أ ثر من باحث.5

 عع في اتبحاث المشار ة االلتزام بقواعد وشروط البحث العلمي.ـ يرا2

 .CDـ يسلم الباحث إلع الج ة المشرفة عدد ثالث نسق من بحثه, ونسخة رابعة علع اسطوانة 7

 ـ تلتزم اتبحاث بعدد الص حات ومقاييس ال تابة المنصوص علي ا في شروط  تابة أبحاث الجائزة.1

 .ال ائزة اتبحاثونشر, وتوزيي, بطباعة,  الجمعية ت  لـ ت9

   ـ تقوم الج ة المشرفة بإعالم الباحث حين  بول بحثه للتح يم.10

ـ يراعع أن مـدة  تابـة البحـث أربعـة شـ ور, بـدايت ا منتصـا شـ ر مـايو ولغايـة منتصـا شـ ر سـبتمبر, ويـتم 11

 (.30/9ولغاية  15/9تسليم اتبحاث في 

 .في المواعيد المحددة, يؤدي إلع استثنائ ا اتبحاثعدم وصول ـ 13

 ـ الج ة المشرفة علع الجائزة غير ملزمة بإعادة اتبحاث المشار ة في حالة عدم فوزها إلع أصحاب ا.14

ـ يحق للج ة المشرفة بعد التشاور مي لجنة التح يم أن تسحب الجائزة بعد منح ا إاا تبـين أن الباحـث  ـد أخـل 15

 بشروط الجائزة.
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 ثامنًا: شروط  تابة أبحاث الجائزة

 يشترط في اتبحاث المتقدمة للجائزة أن ت ون مراعية الشروط التالية:

 االلتزام بالمن جية العلمية في  تابة البحث. -1

 ي تب البحث بلغة عربية صحيحة وسليمة, ومراجعة من اتخطاء اإلمالئية والمطبعية. -1

 المواص ات الالحقة., حسب A4يطبي البحث علع ورق  -3

 مي المصادر والمراجي. , وال تزيد عن الك,ص حة 40إلع  30ما بين عدد ص حات البحث  تترواحأن  -4

أن تشمل الص حة اتولع من البحث علع: عنوان البحث  امال, واسم الباحث, مي ا ر المناسـبة والج ـة التـي  -5

 سيقدمه ل ا.

من البحث علع ملخصين احدهما باللغة العربيـة واخخـر باللغـة االنجليزيـة  أن تشمل الص حتين الثانية والثالثة -2

 في حدود ص حة واحدة ل ل من ما.

 أن ت ون ال وامش والتعليقات في ن س الص حة وليس في أخر البحث. -7

 توضي الجداول والمالحق والمراجي وال  ارس في أخر البحث. -1

 , حسب المواص ات التالية:CDطوانة أن ي ون البحث مطبوعا ومنسوخا علع اس -9

 (.Simple Arabic) 14ـ الخط في المتن 

 (.Simple Arabic) 12ـ العناوين الرئيسية للبحث خط 

 (.Simple Arabicمي بنط غامق ) 14ـ العناوين ال رعية في البحث ت ون خط 

 سم.1ـ يترك مسافة بين السطور  در 
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 الجائزة يمة تاسعًا: 

  , إنما هي عبارة عن تشجيي للباحثين علع مواصلة البحث العلمي.جائزة ليست بالقيمة المالية يمة ال أن

 $(, موزعة  التالي:3000ثالثة ئالا دوالر )تبلغ  يمة الجائزة 

 $(. 1500ـ الجائزة اتولع: ألا وخمسمائة دوالر )

 $(.1000ـ الجائزة الثانية: ألا دوالر )

 $(.500دوالر ) ـ الجائزة الثالثة: خمسمائة

 
 لجنة المح مين للجائزةعاشرًا: 

تشــ ل جمعيــة منتــدى التواصــل لجنــة م ونــة مــن ثالثــة أعضــاء, مختصــين بالبحــث و ضــية الالجئــين, يراعــع في ــا 

(, الثانيـة ت ـون يـوم تسـليم اتبحـاث 1/10التنوع العلمي, تجتمي مرتين فـي , اتولـع ت ـون يـوم اسـتالم اتبحـاث )

 وت ون م مت ا  التالي: (.1/11ال ائزة )

 استالم اتبحاث المقدمة, ومراجعت ا من حيث مطابقت ا للمواص ات المطلوبة. -1

  راءة اتبحاث المشار ة الختيار اتبحاث ال ائزة. -1

 ترتيب اتبحاث ال ائزة بناء علع معايير علمية تتضمن العالمات التقديرية لمستوى البحث. -3

 ة بالجائزة, و ل اتبحاث المشار ة غير ال ائزة. تسليم اتبحاث ال ائز  -4

 
 حادي عشر: اإلعالن عن الجائزة

 انطال ا من أن الجائزة سنوية, تعلن جمعية منتدى التواصل  ج ة مشرفة علع الجائزة,  التالي:

 .موسائل اإلعال عبر ل عام يتم اإلعالن عن الجائزة وموضوعات ا,  بداية ش ر يونيو / حزيران منفي  -1

وبعد مراجعة اتبحاث و راءت ـا مـن  بـل لجنـة التح ـيم وتسـلم للجمعيـة أسـماء ال ـائزين, تقـدم الجمعيـة أسـماء  -1

 ال ائزين في احت ال رسمي تقيمه ل ا  الغاية. 
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ســتقوم جمعيــة منتــدى التواصــل بإعــداد صــ حة ال ترونيــة خاصــة بالجــائزة, و ــالك إميــل خــاص, تبــين ئليــات  -3

 بقة وشروط ا. االشتراك بالمسا

 
 ئليات إرسال اتبحاث:

 

المشار ة في  اتبحاثترسل , و  الساعة الواحدة ظ راً  1013-9-30 االثنين الموافق ئخر موعد الستقبال اتبحاث هو يوم

ــد االل ترونــي: المســابقة ــع البري ــد (,Research@twasol.ps) عل ــد فــي مقــر الجمعيــة أو تســلم بالي , أو ترســل بالبري

أرض أبــو  - 1مخــيم  –النصــيرات ـ  ش شــ داء القــدس مخــيم )علــع العنــوان التــالي:  جمعيــة منتــدى التواصــل الســريي إلــع

 سليم(. 

 2557209ل ون/ ت    ولمزيد من االست سار, االتصال علع     

 2561233/ا سف                                            

 www.refugee.ps مو ي ال تروني/                                            

  
 


