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مسابقة الفيلم القصير
"أثر فايروس كورونا (كوفيد  )19على التعليم الجامعي في فلسطين"

متطلبات المشاركة في المسابقة:
• أن يكون الطالب مسجل في احدى مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2020م.
• أن يكون احد طلبة الجامعات الفلسطينية (دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا) .
• أن يشارك من كل جامعة  3أفالم كحد أقصى .
شروط العمل المقدم:
• أن يتمحور الفيلم حول موضوع " فيروس كورونا (كوفيد )19-وأثره على التعليم الجامعي".
• أن يكون الفيلم أنتج خالل أشهر جائحة الكورونا (كوفيد  )١٩ -أو بعد.
• أن يكون المشارك/ة أحد طلبة مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
• أن تكون دقة الفيلم  p 1080على األقل.
• أن ال تزيد مدة الفيلم عن  ١٥دقيقة بما في ذلك التترات ((Credits
• لن يتم قبول أي اصدارات تجارية أو مسرحية أو تلفزيونية مدفوعة للمسابقة.
• أن يكون الفيلم أصليا وغير منقول عن أي فيلم اخر ،وال يحق للمشارك /ة نشره قبل إعالن النتائج.
يجب تسليم الفيلم في مكاتب عمادة شؤون الطلبة في الحرم الجامعي القديم(مبنى األنشطة الطالبية) أو الحرم الجامعي الجديد
(كلية الفنون الطابق الثالث) وحتى موعد أقصاه .2021/01/07
مرفقات الطلب:
 صورة عن الهوية الشخصية للمتقدم وصورة عن البطاقة الجامعية. عنوان الفيلم المقدم. وصف الفيلم ال يزيد عن  500كلمة . صوره شخصية للطالب/ة المشارك/ة.آلية اإلختيار:
سيتشكل لجنتين لتقييم األفالم المقدمة للمسابقة ،تتكون اللجنتين من مخرجين ذوي خبرة سينمائية وأكاديمية من فلسطين ومن خارجها،
تقوم اللجنة االولى باختيار افضل عشرة اعمال واللجنة الثانية تختار افضل ثالثة اعمال.
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اجراءات إختيار الفائزين وإعالن النتائج:
سيتم إرسال ملف الكتروني يحتوي على كافة األفالم المتقدمة ،دون ذكر إسم المتقدمين ،إلى أعضاء اللجنة االولى ،فيقوم كل عضو
من أعضاء اللجنة بتقييم األفالم كافة على انفراد ،وهكذا يتم إختيار افضل عشرة اعمال ،ثم يتم اعالم كافة المشاركين بنتائج التصفية
األولى وسيتم اعالن أسماء المتأهلين للمرحلة النهائية العشرة ،ثم تجتمع اللجنة الثانية لتقييم األفالم وإختيار الفائزين بالمرتبة األولى
والثانية والثالثة.
تعلن النتائج النهائية في حفل تنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ويجري أيضا ً تكريم المتأهلين للمرحلة النهائية جميعا،
وعددهم عشرة .
معايير التقييم:
• عنوان الفيلم وفكرته الرئيسية10 :
• التقنيات وتشمل (المونتاج ،اإلخراج ،المؤثرات الصوتية ،جودة ودقة الصورة)10 :
• أصالة العمل10 :
المجموع30 :
الجوائز :
سيتم تقديم مبلغ مالي للفائزين وشهادات تقدير :
• الجائزة األولى  700 :دوالر
• الجائزة الثانية 650 :دوالر
• الجائزة الثالثة 600 :دوالر

مع تحيات عمادة شؤون الطلبة
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