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اث".  ي "جائزة موزان/أوركيش ألفضل بحث حول الحفاظ عىل التر
 يسعدنا أن نعلن عن الدعوة إىل المشاركة ف 

 
أنحن   والمعاهد  بحاث  نبحث عن  الجامعات  ي 

ف  المسجلي    والثانية  األوىل  السنة  ي 
ف  الجامعية  المرحلة  لطالب  أصلية 

 السورية من مختلف التخصصات: علم اآلثار والتاري    خ واألدب والهندسة واإلعالم والسياحة. 
 

وع موزان/أوركيش األثري باختيار أفضل األبحاث المقدمة بحلول   ي    ٢٧ستقوم لجنة من مشر
ين الثان  الساعة    ٢٠٢٠تشر

ي  ٦
 . ٢٠٢٠كانون األول   ٣١مساًء بتوقيت سورية، وسيتم اإلعالن عن الفائزين ف 

 

 أهلية التقدم: 

 
ي إحدى الجامعات أو المعاهد السورية 

ي السنة األوىل أو الثانية ف 
يجب أن يكون المتقدمي   مسجلي   كطالب جامعيي   ف 

واآلداب   والتاري    خ  اآلثار  ي مجاالت 
الدراسي  ف  للعام  والسياحة  واإلعالم  الفائزين  ٢٠٢١-٢٠٢٠والهندسة  يتوجب عىل   .

 تقديم إثبات التسجيل. 
 

 موضوع البحث: 

 
ا عىل األقل من المواضيع الثالثة التالية: 

ً
 يجب أن يتناول البحث موضوًعا واحد

 
وع   .1 حه مشر اث والتوعية العامة عىل النحو الذي اقتر موزان/أوركيش األثري، مع استعراض نهج الحفاظ عىل التر

ي إمكانية التطبيق عىل مشاري    ع أو مناطق أخرى
 النظر ف 

كت   عىل   .2
احات حول أنشطة جديدة يمكن االضطالع بها عىل نفس النهج، مع التر وع مع تقديم اقتر تقييم المشر

اك جمهور أوسع وأكتر تنوًعا   إشر
وع  .3 ي مشر

اث، كما يتضح ف  موزان/أوركيش األثري، بالنسبة لك شخصًيا ولسورية  تبيان معن  الحفاظ عىل التر
 ككل

 
" عىل هذا الموقع للحصول عىل روابط لمواد منشورة حول  outreachوصفحة " urkesh.orgيرجى الرجوع إىل موقع 
نت  . أوركيش عىل اإلنتر

 

 تقديم ورقة البحث: 

 
ونية )بتنسيق   ١٠٠٠يجب تقديم ورقة بحث مكونة من  (  pdfكلمة )بدون المراجع( مع المراجع المناسبة كنسخة إلكتر

 .prize.urkesh@gmail.comإىل: 
 

ية. تقبل أوراق البحث بإحدى اللغتي   العربية أو   اإلنجلت  
 

، اكتب:  ي
ون  ي سطر الموضوع من بريدك اإللكتر

 ف 
Mozan/Urkesh Prize for Best Heritage Conservation Paper 2020 

 
 : ي
ون  ي نص بريدك اإللكتر

 اكتب ف 
 

http://urkesh.org/
http://www.avasa.it/en/outreach.htm
mailto:prize.urkesh@gmail.com


ي البطاقة الشخصية أو جواز السفر.  .1
 اسمك الكامل كما يظهر ف 

 ثار. قسم اآل -اسم جامعتك والقسم: عىل سبيل المثال: جامعة حلب  .2
: مثال: السنة الثانية.  .3  المستوى الجامعي
ف عىل بحثك المقدم.  .4 ي جامعتك، والذي يشر

فك ف   اللقب واالسم الكامل ألستاذك/مشر
 

 : ي
ي للتقديم هو  الموعد النهائ 

ي  ٢٧الموعد النهان 
ين الثان   مساًء بتوقيت سورية.  ٦الساعة  ٢٠٢٠تشر

 
ي  اإلعالن عن الفائزين: 

 . ٢٠٢٠كانون األول   ٣١سيتم اإلعالن عن الفائزين ف 
 

 الجوائز: 

 
 سيحصل الفائزون بالجائزة عىل شهادة تقدير و: 

 

ة سورية  ٤٠٠,٠٠٠الجائزة األوىل:  •  لت 

ة سورية  ٣٠٠,٠٠٠الجائزة الثانية:  •  لت 

ة سورية  ٢٠٠,٠٠٠الجائزة الثالثة:  •  لت 


