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  بين طلبة مؤسسات التعليم العاليم 2020/2021للفصل الدراسي االول األنشطة الطالبية المشتركة 

 مسابقة البحث العلمي 

 االجتماعي()تعزيز ثقافة الحوار والنوع 

رفع للمساهمة في تولي الوزارة أهمية خاصة للبحث العلمي، كوسيلة لمعالجة العديد من القضايا االجتماعية والتعليمية، وذلك 
 مستوى القدرات في كافة جوانب الحياة المختلفة.

ثقافة الحوار والنوع تعزيز ) إطارعليه تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء مسابقة في البحث العلمي تحت 
 ( وفق المعطيات التالية:االجتماعي

  للمسابقة:الهدف العام 

 في انتخابات مجالس الطلبة ترشحًا وانتخابًا.  اتالطالبتهدف هذه المسابقة الى الوقوف على مشاركة 

 أهداف المسابقة:

 .تعزيز مفاهيم وثقافة الحوار والنوع االجتماعي 
  واالحترام.تعزيز المساهمة في االندماج الثقافي ضمن قيم الحماية 
 .تعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات الطالبية ترشحًا وانتخابًا 
  .مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية عصرية والتي تسهم في تطور المجتمع ورفع قيمته ومكانته العلمية 
 جتماعية. إيجاد حلول لبعض القضايا االقتصادية واال 
 .تعزيز ثقافة البحث العلمي في كافة عناصر العملية التعليمية 

 مجاالت المسابقة:

 مشاركة المرأة الطالبة في انتخابات مجالس الطلبة ترشحًا وانتخابًا. -
في االنتخابات الطالبية سواء من حيث الترشح واالنتخاب ويفضل مع  المرأة )تعالج الدراسة البحثية اسباب عدم مشاركة 

 في االنتخابات كمرشحة(. المرأة مراجعة لنسب مشاركة 
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 المستهدفة:الفئة 

 طلبة الجامعات الفلسطينية الملتحقين في:  

 مرحلة البكالوريوس.   .أ
 مرحلة الماجستير.   .ب
و المختصين في هذا الجانب في المؤسسة أعضاء الكادر التعليمي أ  أحدطلبة الجامعات الفلسطينية بالشراكة مع  .ت

 التعليمية.
 

 -الّتقدم: شروط 

 يجوز أن يكون البحث مشروع تخرج للطالب نفسه يقدمه خالل الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي. -
 أعاله. المذكورأن يكون موضوع البحث جديدا وأصيال ومرتبطا بالمجال  -
 أن يتسم موضوع البحث بالواقعية وقابل لالستفادة من نتائجه في تطوير واقع الحياة العملية.  -
 أن يكون البحث مراعيًا المنهجية العلمية في الكتابة. -
 لغة البحث واضحة وغير معقدة. -
 للمشاركة في المسابقة. ببحث واحد فقطيحق للطالب التقدم   -
في المؤسسة وتوزع  الهيئة التعليمية وأحد أعضاءيجوز اشتراك أكثر من طالب في البحث ويجوز اشتراك طالب  -

 الجائزة بالتساوي على المتقدمين.
 نهائية وال يجوز االعتراض عليها. التحكيمقرارات لجنة   -
 ال ينظر في البحث المقّدم بعد التواريخ المحددة.  -
 .05/1/2021قسم األنشطة الثقافية والفنية في عمادة شؤون الطلبة لحاث باأل تسليمخر موعد لآ -

 
 
 
 

 

 سوف يتم تقييم البحوث بناًء على البنود التالية:
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الدراسة، مشكلة الدراسة، أسئلة البحث، فرضيات البحث، أهمية البحث، منهجية البحث، التوثيق  العنوان، مقدمة -
 العلمي، الدراسات السابقة، الخاتمة. 

 حجم وتنسيق البحث: 

 Simplified)( صفحة باإلضافة إلى المراجع والمالحق، ويكتب بخط 30تتجاوز عدد صفحات البحث ) أاليتشرط 

Arabic 14 )باللغة العربية. ألبحاث 

 قيمة الجائزة: 

 تمنح للفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية كما يلي: 

 مالحظات  الخاصة بالبحث العلمي  الجوائز

 تقسم الجائزة بالتساوي على المتقدمين  المركز األول الترتيب

 $850 المركز االول 

 $750 المركز الثاني 

 $650 المركز الثالث 
 

 

 

 مع تحيات
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