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

 مسابقة القصة القصيرة

 " تعزيز ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي"

، "ة حقوق االنسان والنوع االجتماعي" تعزيز ثقافتنفيذ مسابقة القصة القصيرة بين طلبة مؤسسات التعليم العالي تحت اطار  القصة القصيرة:
ن أجل على أن تعالج القصة صورة تعزز المساهمة في االندماج الثقافي ضمن قيم الحماية واالحترام وتحقيق العدالة والمساواة و حقوق االنسان م

الحقوق في فلسطين، ممكن أن تعالج القصة أي قضية حقوقية او مطلبية للطلبة كحقهم في بيئة جامعية آمنة ، أو حقهم في  الحفاظ على
النوع االنتخابات ... حقهم في التعليم او اي موضوع اخر يرونه مناسبًا يعالج قضية اجتماعية او سياسية مرتبطة بتعزيز ثقافة حقوق االنسان و 

 االجتماعي. 

 ط المشاركة في المسابقة:شرو 

 أن يكون موضوع القصة ضمن الرؤيا السابقة. -1

عمال المقدمة أصيلة وتراعي حقوق الملكية، وغير منتحلة من الغير، وأن يتعهد مقدمها بأحقية الوزارة باستخدامها، مع أن تكون األ -2
 االحتفاظ بحقوق ملكيته لها، على ان ال يتقدم المشارك بأكثر من عمل.

 االخالقية والقانونية في القصص المقدمة، وأال تتضمن أية اساءة أو خرق لحقوق االنسان او البيئة. المعاييرمراعاة  -3
 فراغ واحد. Simplified Arabic( 14، خط حجم )A4( صفحات 10ال يزيد عدد الصفحات عن ) -4

 كتيب خاص بالمسابقة. سيتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل الوزارة، وذلك الختيار أفضل عشرة أعمال لنشرها في -5

دوالر،  550دوالر، الرابع  600دوالر، الثالث  650دوالر، الثاني  700تحصل أفضل عشرة أعمال على جوائز قيمة، األول  -6
دوالر،  250دوالر، العاشر  300دوالر، التاسع  350دوالر، الثامن  400دوالر، السابع  450دوالر، السادس  500الخامس 

 دوالر إذا أوصت لجنة التحكيم بذلك، أو ما يعادلها بالشيكل.  200( 15 الى 10واألعمال من )

 .Wordيتم تسليم القصة كملف ورقي مطبوع ونسخة الكترونية على   -7

 كل طالب مشترك يسلم صورة عن بطاقته الجامعية والشخصية ورقم جواله. -8

 م.05/1/2021 الطلبةعمادة شؤون  فياألنشطة الثقافية والفنية  لقسم آخر موعد لتسليم األعمال -9
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