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مسابقة القصة القصيرة
"تعزيز ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي"

علىىىىىىعالجاالىىىىىىرة اعةز ىىىىىىما ىىىىىىدمااالىىىىىى اعةقيىىىىىىريقمااىىىىىى اعحقىىىىىى قر اعة زىىىىىىرا ا ىىىىىىقجا ىىىىىى اعة قر ىىىىىىمادعح اىىىىىىمع ادا ز ىىىىىى ا
عةل عةىىىىىىمادعةقيىىىىىىردعااد زىىىىىىدحاعحقيىىىىىىرجاقىىىىىىجال،ىىىىىىأاعة اىىىىىىرةاعلىىىىىىعاعة زىىىىىىدحااىىىىىى االيىىىىىى ج اقق ىىىىىىجالجاالىىىىىىرة اعةز ىىىىىىمال ا
ىىىىى ما زد ىىىىىماعداق ل ىىىىىماةل ل ىىىىىما زنىىىىى ااىىىىى ا تىىىىىما،رقل ىىىىىما ققىىىىىم اعدا زنىىىىى ااىىىىى اعحقا ر ىىىىىر اعدا زنىىىىى ااىىىىى اعةاللىىىىى اعدا
ع اقد ىىىىىىىدراع ىىىىىىىما مدقىىىىىىىااققريىىىىىىى رسا لىىىىىىىرة ا ىىىىىىى ماع،اقرع ىىىىىىىماعداي ريىىىىىىى ماقما ىىىىىىىما ال ىىىىىىى ا زراىىىىىىىما زىىىىىىىدحاعحقيىىىىىىىرجا
دعةقدراعح،اقرع .
شروط المشاركة في المسابقة:
 -1لجا دجاقد دراعةز ما قجاعةمؤ راعةير زم.
 -2لجاا دجاعحعقرأاعةقز قمال لمادامعع ا زدحاعةقل م ادغ ماققا لماقجاعةغ م ادلجا الن اقز قنرا أ ز ماعةد عماا
ريا عقنر اقعاعح اارةا زدحاقل اااةنر اعلعاعجاحا از اعةقشرمكا أ ماقجاعقأ.
 -3قمععرااعةقلر ماعأل ال مادعةزرقدق ماا اعةز صاعةقز قم ادلحااا قجال ماعيرءاالدا محاة زدحاعحقيرجاعداعة تم.
-4
 -5حا

اعةقشرم ماة،ق عاعة ل م.
اع اعة ا ر اعجا()10ا ا ر  A4ا

 -6ا اامش حالا أا قيماعشماعقأا
 -7ي ا ااش أاة،قماا

ا  (14) Simplified Arabic ،امعغادع .

العلعاةلققرايماعةقم

م.

اقجا أاعةد عما ادذةكاإل ا رمالا أاعشماالعقرأاةقشميراا ا ا با رصا رةقير زم.

 -8ا أالا أاعشماالعقرأاعلعا،دعت ا قم اعحدأا700ا دحما اعة رق ا650ا دحم اعة رةثا600ا دحم اعةمع عا550ا
دحم اعة رقسا500ا دحم اعةير سا450ا دحم اعةير عا400ا دحم اعة رقجا350ا دحم اعةاريعا300ا دحم اعةلرشما
ا ذةك االداقرا لر ةنرا رةش أ .
اة،قماعةا
250ا دحم ادعحعقرأاقجا(10اعةعا15ا)200ا دحماعذعاعد
 -9يتم تسليم القصة كملف .Wordعلى اميل عمادة شؤون الطلبة "  " sad@najah.eduعلى أن يتم ارفاق صورة
عن البطاقة الجامعية والهوية الشخصية ورقم الجوال لكل طالب مشارك.
 -10ماقدع اةايل اعألعقرأا. 07/01/2021
ا
ا
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