
 تعالج املسابقة تعزيز الرواية الفلسطينة وتشبث الفلسطيني بحقه

 يف أرض كنعان، كون العدو يسخر كل طاقاته وإمكانياته املادية ملحو

 الرواية الفلسطينية، ويسعى جاهداً إىل طمس هوية شعبنا املتجذر

 يف أرضه كزيتونة الرومي، ولذلك ال بد من تعزيز روايتنا الفلسطينية

وإثبات حقنا وأصل منبتنا عىل هذه األرض، كونه جزء من الكفاح والنضال

مسابقة القصة القصرية

األنشطة الطالبية املشرتكة للعام األكادميي 2022 - 2023

وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي

تحت إطار:

 كنعان جذور األرض

(باقون ما بقي الزعرت والزيتون)

أن يكون موضوع القصة ضمن الرؤيا السابقة
 أن تكون األعامل املقدمة أصيلة وتراعي حقوق امللكية، وغري منتحلة من الغري، وأن يتعهد مقدمها
بأحقية الوزارة باستخدامها، مع االحتفاظ بحقوق ملكيته لها، عىل أن ال يتقدم املشارك بأكرث من عمل
لحقوق خرق  أو  إساءة  أية  تتضمن  وأال  املقدمة،  القصص  يف  والقانونية  األخالقية  املعايري   مراعاة 

اإلنسان أو البيئة
يحق لطلبة الدبلوم والبكالوريوس فقط املشاركة يف املسابقة

� صفحات � �    ال يزيد عدد الصفحات عن
  نوع الخط Simplified Arabic بحجم ١٤ مع فراغ واحد

تُرشح كل مؤسسة أفضل خمسة عرش عمل كحد أعىل للمنافسة املركزية
Wordيتم تسليم القصة كملف ورقي مطبوع ونسخة الكرتونية عىل 

كل طالب مشرتك يسلم صورة عن بطاقته الجامعية والشخصية ورقم جواله

���� دوالر، الرابع ��� دوالر، الثالث ��� دوالر، الثاين �� تحصل أفضل عرشة أعامل عىل جوائز قيمة، األول 
�� دوالر، العارش��� دوالر، الثامن ��� دوالر، التاسع ��� دوالر، السادس ��� دوالر، السابع � دوالر، الخامس 

�� دوالر إذا اوصت لجنة التحكيم بذلك، أو ما يعادلها بالشيكل���� دوالر، واألعامل من (�� اىل ��) 

رشوط املسابقة:

– للوزارة  األعامل  لتسليم  موعد   آخر 
والشؤون والتوجيه  اإلرشاد   وحدة 

� � � � �� �� � الطالبية 

قبل من  تحكيم  لجنة  تشكيل   سيتم 
 الوزارة، وذلك الختيار أفضل خمسة عرش
عمل لنرشها يف كتيب خاص باملسابقة



املريض البطل  لألسري  ومقولة  األرسى،  قضية  املسابقة   تعالج 

 بالرسطان واملحكوم باملؤبد نارص أبو حميد "أنا ذاهب إىل نهاية

أفتخر، وأنا  فلسطيني  أوالً  بأنني  وواثق  مطمنئ  ولكن   الطريق 

تاركاً خلفي شعباً عظيامً لن ينىس قضيتي وقضية األرسى

مسابقة الرسم

األنشطة الطالبية املشرتكة للعام األكادميي 2022 - 2023

تحت إطار:

(ضوء من النفق)
وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي

حقوق وتراعي  وحديثة  أصيلة  املقدمة  األعامل  تكون   أن 
بأحقية مقدمها  يتعهد  وأن  الغري،  من  منتحلة  وغري   امللكية، 
الوزارة باستخدامها، عىل أن ال يتقدم املشارك بأكرث من عمل
الرسومات يف  والقانونية  األخالقية  املعايري   مراعاة 
أو اإلنسان  لحقوق  خرق  أو  إساءة  أية  تتضمن  وأال   املقدمة، 

البيئة
� سم أو أقرب مقاس متوفر يف األسواق�*� � مساحة اللوحة 
الوسائط متعدد  الرتكيب  أو  أكريلك  أو  زيتية  مواد   استخدام 

(كوالج) يف العمل الفني
يف املشاركة  فقط  والبكالوريوس  الدبلوم  لطلبة   يحق 

املسابقة
أو اسمه  كتابة  الطالب  ويستطيع  برواز،  بدون  األعامل   تقدم 

توقيعه عىل اللوحة
أعىل كحد  عمل   عرش  خمسة  أفضل  مؤسسة  كل   تُرشح 

للمنافسة املركزية
الجامعية بطاقته  عن  صورة  يسلم  مشرتك  طالب   كل 

والشخصية ورقم جواله

رشوط املسابقة:

مختصة لجنة  قبل  من  األعامل   تقيّم 
يف عرضها  سيتم  ثم  ومن   لتحكيمها، 

معرض خاص

��� � دوالر، الرابع �� � دوالر، الثالث �� � دوالر، الثاين ��  تحصل أفضل عرشة أعامل عىل جوائز قيمة، األول 
�� دوالر، العارش��� دوالر، الثامن ��� دوالر، التاسع ��� دوالر، السادس ��� دوالر، السابع � دوالر، الخامس 

��� دوالر، أو ما يعادلها بالشيكل

– للوزارة  األعامل  لتسليم  موعد   آخر 
والشؤون والتوجيه  اإلرشاد   وحدة 

� � � � �� �� � الطالبية 



 مسابقة الفيلم

 الوثائقي القصري
تحت إطار:

(ما بني زغرودة فرح ودمعة حزن)

 األم الفلسطينية

وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي

للفائزين مايل  مبلغ  تقديم   سيتم 
،$��� وشهادات تقدير، الجائزة األوىل: 
الثالثة: الجائزة   ،$��� الثانية:   الجائزة 

$���

وثائقي فيلم  خالل  من  الفلسطينية  الرواية  تعميق  حول  املسابقة   تتمحور 

النضال يف  دورها  ويظهر  االحتالل،  تحت  الفسطينة  املرأة  حياة   يعالج 

 الفلسطيني إىل جانب دورها يف إنشاء األرسة ومشاركتها يف الفرح والحزن،

“"إين شجرة فرح واذا بخريف صاعق يرضبني حتى الجذور

متطلبات املشاركة:

عنوان الفيلم املقدم
وصف الفيلم ال يزيد عن ٥٠٠ كلمة

رشوط العمل املقدم:

مرفقات الطلب:

األنشطة الطالبية املشرتكة للعام األكادميي 2022 - 2023

أن يكون املشارك/ة طالباً يف مؤسسة معرتف بها من الوزارة
� p  عىل األقل � � �   أن تكون دقة الفيلم 

� دقيقة مبا يف ذلك الترتات � أن  ال تزيد مدة الفيلم عن 
لن يتم قبول أي اصدارات تجارية أو مرسحية أو تلفزيونية مدفوعة للمسابقة
 أن يكون الفيلم أصلياً وغري منقول عن أي فيلم آخر، وال يحق للمشارك/ة نرشه

قبل إعالن النتائج
�م � � � �� �� � يجب إرسال الفيلم حتى موعد أقصاه 

من مكونة  األفالم  لتقيم  لجنة   ستتشكل 

 مخرجني ذوي خربة سينامئية وأكادميية،

عنوان عالمة،   �� مجموعها  معايري   ضمن 

عالمات،  �� الرئيسية  وفكرته   الفيلم 

اإلخراج، (املونتاج،  وتشمل   التقنيات 

الصورة) ودقة  جودة  الصوتية،  �املؤثرات 

�� عالمات، أصالة العمل �� عالمات 

يحق لطلبة الدبلوم والبكالوريوس فقط املشاركة يف املسابقة
يشارك من كل جامعة ثالثة أفالم كحد أقىص

كل طالب مشرتك يسلم صورة عن بطاقته الجامعية والشخصية ورقم جواله



مجاالت املسابقة:رشوط التقّدم:

األنشطة الطالبية املشرتكة للعام األكادميي 2022 - 2023

 تويل الوزارة أهمية خاصة للبحث العلمي، كوسيلة ملعالجة العديد من القضايا

 االجتامعية والتعليمية، للمساهمة يف رفع مستوى القدرات يف كافة جوانب

 الحياة املختلفة، والهدف العام من املسابقة هو الوقوف عىل تأثري مواقع

التواصل االجتامعي عىل سلوك طلبة مؤسسات التعليم العايل

 أثر مواقع التواصل االجتامعي
عىل السلوك الطاليب

تحت إطار:

مسابقة البحث األكادميي

وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي

أهداف املسابقة:
تعزيز مفاهيم وثقافة نبذ العنف

تعزيز املساهمة يف اإلندماج الثقايف ضمن قيم الحامية واالحرتام والدميقراطية وتقبل اآلخرين
قيمته ورفع  املجتمع  تطور  يف  تسهم  والتي  عرصية،  وسياسية  واجتامعية  اقتصادية  قضايا   مناقشة 

ومكانته العلمية
إيجاد حلول لبعض القضايا االقتصادية واالجتامعية والسياسية

تزايد أسباب  البحثية  الدراسة  تعالج   أن 
 العنف بكافة أشكاله بني طلبة مؤسسات

التعليم العايل وطرق عالجه

 الفئات املستهدفة:

يف امللتحقني  الفلسطينية  الجامعات   طلبة 
أو املاجستري  أو  البكالوريوس  برامج   أحد 

الدكتوراة
 طلبة الجامعات الفلسطينية بالرشاكة مع أحد
 أعضاء الكادر التعليمي أو املختصني يف هذا

الجانب باملؤسسة التعليمية

� � � � �املركز األول 
$� � �  املركز الثاين 
 $� � �  املركز الثالث 

 تشكل الوزارة لجان مختصة، لتحديد الفائزين من بني األبحاث التي ترفعها مؤسسات التعليم العايل، وتجري
 عملية التقييم حسب هذه املعايري: (العنوان، املقدمة، مشكلة الدراسة، أسئلة الدراسة، الفرضيات، أهمية

الدراسة، منهجية الدراسة، التوثيق العلمي، الدراسات السابقة، الخامتة

نفسه للطالب  تخرج  مرشوع  البحث  يكون  أن   يجوز 
يقدمه خالل العام الدرايس الحايل

 أن يكون موضوع البحث جديداً وأصيالً ومرتبطا باملجال
املطلوب يف املسابقة

 أن يتسم موضوع البحث بالواقعية وقابل لالستفادة
من نتائجه يف تطوير واقع الحياة العملية

أن يكون البحث مراعياً للمنهجية العلمية يف الكتابة
لغة البحث واضحة وغري معقدة

 يحق للطالب التقدم ببحث واحد فقط للمشاركة يف
املسابقة

يحق للمؤسسة التقدم بثالثة بحوث فقط
ويجوز البحث،  يف  طالب  من  أكرث  اشرتاك   يجوز 
يف التعليمية  الهيئة  أعضاء  وأحد  طالب   اشرتاك 
املؤسسة وتوزع الجائزة بالتساوي عىل املتقدمني

صفحة  (��) البحث  صفحات  عدد  تتجاوز  ال  أن   يشرتط 
بخط ويكتب  واملالحق،  املراجع  إىل   باإلضافة 

(Simplified Arabic � � ) 
قرارات لجنة التحيكم نهائية وال يجوز االعرتاض عليها 

��م�������آخر موعد الستقبال األبحاث حتى تاريخ �

الجوائز



(بالقلم نصنع فجرنا)

رشوط املشاركة:

األنشطة الطالبية املشرتكة للعام األكادميي 2022 - 2023

 إمياناً من الوزارة بأهمية اللغة العربية، خصصت مسابقة يف مجال

 املقال األديب حول اللغة العربية، إلعطاء الطلبة فرصة للتعبري عن

عنوان ضمن  ومتنوعة  جميلة  تعبريية  بأشكال  العربية  للغة   حبهم 

برؤاهم واالستمتاع  للشباب  التعبري  قنوات  فتح  بهدف   املسابقة، 

وتذوقهم للغة العربية

تحت إطار:

مسابقة املقال األديب

وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي

قبل من  تحكيم  لجنة  تشكيل   سيتم 
الوزارة، الختيار أفضل خمسة أعامل

����� دوالر، الرابع ��� دوالر ، الثاين ��� دوالر، الثالث � تحصل أفضل خمسة أعامل عىل جوائز قيمة، األول 
�� دوالر، اذا أوصت لجنة التحكيم بذلك، أو ما يعادلها بالشيكل� دوالر، الخامس 

� كلمة � � � � كلمة عىل األقل، وال يزيد عن  � � أن يتكون املقال من 

أن يكون املقال حرصيًا ومل يسبق نرشه يف أي مكان

 أن يكون املقال أدبياً يحوي رؤى صاحبه بأفكار واضحة وجلية
عىل وقدرته  األدبية  املتسابق  ملكات  يظهر   منمقة، 

استخدام فنون البالغة ىف تجميل مقاله

 أن يكون املقال حقا فكرياً لصاحبه غري مقتبس أو منقول
فكرة وبياناً ويتحمل صاحبه املسوولية القانونية

إصدار بعد  إال  املقدمة  األعامل  نرش  بعدم   االلتزام 
هيئة التحكيم قرارها

 كل طالب مشرتك يسلم صورة عن بطاقته الجامعية
والشخصية ورقم جواله

تُرشح كل مؤسسة أفضل خمسة أعامل كحد أعىل للمنافسة املركزية

Wordيتم تسليم املقال كملف ورقي مطبوع ونسخة إلكرتونية عىل 

– للوزارة  األعامل  لتسليم  موعد   آخر 
والشؤون والتوجيه  اإلرشاد   وحدة 

� � � � �� �� � الطالبية 


