الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

مديرية الخدمات الجامعية
عنابة سيدي عمار

جامعة باجي مختار عنابة

البطاقة التقنية
• طبيعة النشاط :النشاط المقترح هو عبارة عن مسابقة ثقافية وطنية في األدب موجهة
للطلبة .
• تسمية النشاط :المسابقة الوطنية الجامعية لإلبداع الطالبي الطبعة  05عن بعد '' القصة
القصيرة و الخاطرة''
• محاور النشاط  :القصة القصيرة و الخاطرة
• تاريخ النشاط :من  01جانفي  2021إلى  15فيفري .2021
• تاريخ اإلعالن عن الفائزين  08 :مارس 2021
• الجهة المنظمة :وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع (جامعة عنابة – م خ ج سيدي عمار)
• الجهة المحتضنة :المدينة الجامعية عنابة .
• المشاركين  :الطلبة الجامعيين (ذكور و إناث ) لكل المؤسسات الجامعية ( جامعات ،
مدارس  ،خدمات جامعية)
• مكان النشاط :يتم تنظيم النشاط عن بعد (إرسال األعمال في البريد اإللكتروني).
• لجنة التحكيم  :أساتذة جامعيين من كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية لجامعة باجي مختار
عنابة كما يمكن االستعانة بأدباء معروفين على المستوى الوطني أو المحلي
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أحكام تنظيمية
المادة االولى  :كل جامعة أو مديرية أو مدرسة عليا لها الحق في المشاركة بعملين ( قصة قصيرة و
خاطرة ).
المادة الثانية  :المسابقة موجهة للطلبة الجامعيين(وطنيين أو دوليين) المسجلين بإحدى المؤسسات
الجامعية الجزائرية للسنة الجامعية .2021/2020
المادة الثالثة  :الحرية في اختيار الموضوع على أن ال يمس موضوع القصة أو الخاطرة بالرموز و
الثوابت الوطنية و الهوية.
المادة الرابعة  :استمارة المشاركة يكون مصادق عليها من طرف مدير المؤسسة (مدير جامعة  ،مدير
مدرسة عليا  ،مدير خدمات).
المادة الخامسة  :أن ال يكون العمل منشور أو مرسل للنشر أو مشارك في أي مسابقة أخرى.
المادة السادسة  :يكون العمل المقدم باللغة العربية.
المادة السابعة :أن يستوفي العمل شروط القصة القصيرة و الخاطرة.
المادة الثامنة :يرسل العمل على شكل ملف  pdfمكتوب بخط من نوع
بمقاس . 14

 simplified Arabicو

المادة التاسعة :قرارات لجنة التحكيم قطعية.
المادة العاشرة :تنشر األعمال الفائزة على (الجرائد الوطنية و المحلية  ،الموقع االلكتروني ومجلة
جامعة باجي مختار عنابة  ،صفحات التواصل االجتماعي لجامعة باجي مختار و مديرية الخدمات
الجامعية عنابة سيدي عمار).
المادة الحادية عشر :يمنح درع المشاركة والجوائز للمراتب الثالثة األولى لكل من القصة القصيرة و
الخاطرة.
المادة الثانية عشر :ترسل الجوائز مع قائمة الفائزين إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ليتم
تسليمها من طرف الوزير أو أحد ممثليه.
المادة الثالثة عشر :ترسل إستمارة المشاركة و العمل المشارك به (القصة القصيرة أو الخاطرة)على
البريد االلكتروني univ.dou.23@gmail.com :
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إستمارة المشاركة
المؤسسة الجامعية (جامعة /المدرسة العليا  /مديرية) :
اإلسم:

..................................................................................................

تاريخ الميالد :

اللقب

......................................................................................

الجنس :
الجنسية:

......................................................................................................................

بـ:

.........................................................................................................

..............................................................................................................

أنثى

ذكر

.............................................................................................

المستوى الدراسي ................................................................................ :الشعبة :
العمل المشارك :

قصة قصيرة

عنوان القصة القصيرة أو الخاطرة :

..........................................................................................

خاطرة

...............................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني للطالب(ة)(باألحرف الالتينية الكبيرة ):

............................................................................................................

يرسل العمل و االستمارة إلى البريد اإللكتروني univ.dou.23@gmail.com :
لمزيد من اإلستفسار يمكنكم اإلتصال على 05 53 27 48 68 :

حرر بـ
إمضاء المتسابق

.....................................

في

......................................

مصادقة مدير المؤسسة

