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 عامة لإلعالم والعاللات العامةاإلدارة ال

 بحثية المسابقة ال

 الالجئين الفلسطينيينقضية ألفضل بحث علمي حول 

عن إطالق المسابمة البحثٌة ألفضل  دائرة شؤون الالجئٌن بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةعلن ت

البحث على تشجٌع  رؤٌتهاانطاللا من ، لضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌنحول منهجً بحث علمً 

الجامعات على خرٌجً واألكادٌمٌٌن واحثٌن والمختصٌن البالعلمً المتخصص من خالل دفع 

متخصصة فً لضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن من كافة البحاث االمختلف المستوٌات على اعداد 

 فً والمضاٌا المتخصصة ،ابعادها السٌاسٌة والمانونٌة الى جانب المضاٌا المتعلمة باألونروا

 نوالالجئ منها ٌعانً التً والتعلٌمٌة لصحٌةوا واالجتماعٌة االلتصادٌة المشكالت معالجة

واعداد الدراسات التحلٌلٌة ألخر التطورات والمستجدات  ،المخٌمات سكان وبخاصة نوالفلسطٌنٌ

 .مضٌة الالجئٌن لاالسرائٌلً  االستهدافالتً ترافك لضٌة الالجئٌن فً ظل 

 اهداف المسابقة:أوال: 

 فً مباحث تتعلك بمضٌة المتخصص  زٌادة الوعً بأهمٌة البحث العلمًتشجٌع و

من كافة أبعادها السٌاسٌة واالجتماعٌة والمانونٌة واألمنٌة  ،الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

 باإلضافة الى ملف وكالة الغوث.

   تعزٌز الثمافة الفلسطٌنٌة والتوعٌة بأهمٌة الدفاع عن لضٌة الالجئٌن والحفاظ على حك

 . لً لهذا الحكمع استمرار االستهداف اإلسرائٌ العودة

 لتصفٌتها لفت االنتباه للمخاطر المحدلة بالمضٌة، والمؤامرات االسرائٌلٌة حولها. 

  للتنافس فٌما بٌنهم واالكادٌمٌٌن والمختصٌن وخرٌجً الجامعات المجال للباحثٌن فتح

حموق  لحماٌة إلعداد االبحاث والدراسات المتخصصة بملف الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

ٌز ثمافة حك العودة وتعزٌز الرواٌة الفلسطٌنٌة حول النكبة ممابل دحض وتعز ،الالجئٌن

 .الرواٌة اإلسرائٌلٌة المائمة على األكاذٌب، وتزوٌر التارٌخ

  توثٌك كل ما ٌستجد من تطورات رافمت لضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن خاصة فً العمد

 .   وحمبة الرئٌس األمرٌكً ترامب األخٌر

 

 ابقة:ثانياً: محاور المس

 الفلسطٌنٌٌن.لمضٌة الالجئٌن واالجتماعً  والسٌاسً البعد المانونً .1

 ،والصحٌة، واالجتماعٌة ،االلتصادٌةالالجئٌن  على أوضاعتأثٌر جائحة كورونا  .2

  الوطن والشتات.فً والتعلٌمٌة 

 الالجئٌن.على مجتمع  هاألونروا وانعكاساألزمة المالٌة ل .3

لمضٌة الالجئٌن فً حمبة حكم الرئٌس األمرٌكً  األمرٌكً –االستهداف اإلسرائٌلً  .4

 ترامب.

 لانون المومٌة اإلسرائٌلً وحك العودة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن.  .5

  .ة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌنٌدور االمم المتحدة فً معالجة لض .6

تحلٌل المحتوى )المضمون( للفصل السادس عشر من خطة السالم االمرٌكٌة )صفمة  .7

 الفلسطٌنٌٌن.جئٌن المرن( لحل لضٌة الال
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)االعالم الفلسطٌنً،  المحاور:، فً احدى الفلسطٌنٌٌنلمضٌة الالجئٌن  االعالممعالجة  .8

 (.اإلعالم العربً، االعالم الدولً

  الرواٌة الفلسطٌنٌة.وتعزٌز  حماٌة حك العودة،دور الجالٌات الفلسطٌنٌة فً  .9

نسجامه مع لرارات األمم المنظور األمرٌكً لحل لضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن ومدى ا .11

 المتحدة والمولف الفلسطٌنً.

لحل لضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن ومدى انسجامه مع لرارات األمم االسرائٌلً المنظور . 11

 .المتحدة 

 ثالثا: شروط المسابقة: 

في دولة فلسطين باب المشاركة مفتوح للباحثين واالكاديميين والمختصين وخريجي الجامعات 

 :ريطة االلتزام والتقيد بمعايير المسابقة ومحاورهاشوخارجها 

 :البحث فييشترط 

 أخرى.أن ٌكون معدًّا للمسابمة ولم ٌسبك نشره أو تمدٌمه ألٌة جهة  .1

تعود بالنفع واالستفادة ألصحاب أن ٌكون متمًٌزا وٌتضمن إضافات واجتهادات جدٌدة  .2

 المرار والمختصٌن.

 التمٌد بمنهجٌة البحث العلمً، من حٌث المنهج وأدوات البحث والتوثٌك. .3

  مطبوعة.( صفحة 35أال ٌمل البحث عن ) .4

المتن فً خط الحجم مع االخذ بعٌن االعتبار   Simplified Arabicنوع الخط بااللتزام  .5

 .(11بحجم ) الهوامش السفلٌةوغامك،  (16) بحجمالعناوٌن الرئٌسة ، و (14)

 لكترونٌة وممابالت شخصٌة.إفً المصادر، ما بٌن مراجع مطبوعة و التنوع .6

 ٌفضل أن ٌحتوي البحث على مالحك تتضمن جداول إحصائٌة وخرائط ووثائك وصور .7

 ذلن.اذا تطلب 

 .ٌتم تسلٌم األبحاث المشاركة إلكترونًٌا عبر إٌمٌل المسابمة المعلن عنه فً هذا اإلعالن .8

 ستالم البحوث:موعد ا، الجدول الزمنيرابعاً: 

 25 على أن ٌتم الرد علىاألبحاث، إلرسال ملخصات اخر موعد : 2121 ماٌو/ اٌار 

 االرسال واالستالموفك آلٌات  االرسالالملخص لبواًل أو رفضاً خالل أسبوع من تارٌخ 

 المتبعة.

  31ًآخر موعد إلرسال األبحاث كاملة ألصحاب  :  2121 نوفمبر/تشرٌن ثان

 .ةالملخصات الممبول

 11  لجنة التحكٌم لألبحاث الفائزة إعالن : 2121  دٌسمبر/كانون اول . 

 21 توزٌع الجوائز على الفائزٌن فً حفل تنظمه دائرة  : 2121 دٌسمبر/ كانون اول

 شؤون الالجئٌن.
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 خامساً: ارسال المشاركات:

  االمٌالت التالٌةإلى  االبحاثٌتم إرسال: r.madhoon@dora.plo.ps ، 

h.ashour@dora.plo.ps  ، hotmail.com@plo194   ،  ألصاهفً موعد        

متضمنة   للباحثمع نبذة مختصرة للســٌرة الذاتٌـة ، 2121 نوفمبر/تشرٌن ثانً  31

ً  البٌانات التالٌة: ) االسم رلم ، مكان اإللامة ،  جواز السفررلم بطالة الهوٌة او رلم  ،رباعٌا

 .( الهاتف الخلوي

  على ممرات دائرة شؤون الالجئٌن ارسالها او(على نسخة+  ورلٌة نسخة CD)  على

 العناوٌن التالً:

  بناٌة المحكمة الشرعٌة  –البالوع  –المحافظات الشمالٌة )الضفة الغربٌة(: رام هللا

 الطابك الثالث بجانب كازٌة الهدى .

 ( غزة  لطاعالمحافظات الجنوبٌة :) الطابك  –عمارة ابو العوف   -انصار –غزة

 .الشؤون المدنٌة الخامس  ممابل لجنة االنتخابات المركزٌة وخلف هٌئة 

 لن تمبل  أي مشاركة سٌتم ارسالها بعد هذا التارٌخ.

لالستفسار ٌرجى االتصال على ممر دائرة شؤون الالجئٌن على تلٌفون رلم: 

 11972599858849او على رلم جوال :   1197182862716

 

 ً  : تحكيم البحوثسادسا

مهمة تحكٌم البحوث استناداً إلى  واألكادٌمٌٌنمن المتخصصٌن مستملة  علمٌةسوف تتولً لجنة 

 معاٌٌر الجودة األكادٌمٌة.

 جوائز المسابمة:سابعاً: 

 للمراكز الخمسة األولى على النحو التالً:ستخصص الجوائز 

 دوالر امرٌكً . 1111الجائزة األولى ولٌمتها  -

 دوالر امرٌكً . 511الجائزة الثانٌة ولٌمتها  -

 امرٌكً .دوالر  251الجائزة الثالثة ولٌمتها  -

 دوالر امرٌكً. 211الجائزة الرابعة ولٌمتها  -

 دوالر امرٌكً . 151الجائزة الخامسة ولٌمتها  -

ستمنح الدائرة شهادة التمٌز البحثً للفائزٌن، كما ستمنح الدائرة شهادة تمدٌر ومكافأة مالٌة 

 دوالر . 111لعشرة أبحاث أخرى ترى لجنة التحكٌم  صالحٌاتها للنشر بمٌمة 

اث التً ستحصل على المراكز الخمسة األولى ستموم الدائرة بطباعتها وتعمٌمها على األبح

 الجامعات الفلسطٌنٌة

 دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية
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 والعالقات العامةاإلدارة العامة لإلعالم                                            


