قصص من أطفال العالم
شروط التقديم
 .1نطاق المواضيع :
السماء
 .2الموضوع :
".حر" (أي موضوع متعلق بالسماء يختاره الطالب وفق رغبته«(
 .3الغرض :
 .تحسين مهارات اللغة والتعبير والكتابة لدى الطالب في مدارس مؤسسة أوقاف معارف
 .تشجيع الطالب في مدارس مؤسسة أوقاف معارف على الخيال
 .تمكين الطالب من التعبير عن أنفسهم بلغة الكتابة (باللغات التركية واإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية)
من خالل تحديد العنوان الفرعي التي يريدونه في إطار موضوع " السماء "
 .زيادة الوعي باالهتمام والفكر بكتابة القصص في مجال األدب تحت مظلة الثقافة والفنون ،ونقل هذا الوعي
،إلى مجال األدب

 .استهداف تشجيع الطالب على التأليف المباشر باإلنتاج األصلي دون خلق شعور بالمنافسة والمشاركة في مشروع دولي
 .4النطاق :
 .تغطي هذه المواصفات الخاصة شروط المشاركة في الدراسة الموضح موضوعها والغرض منها أعاله ،وشكل
التقديم ،وتشكيل مجالس التقييم ،والمبادئ واإلجراءات المتعلقة بالتقييم المراد إجراؤه والجدول الزمني للتقديم .
 .5شروط المشاركة :

 .يمكن المشاركة في الدراسة عن طريق الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  18-8سنة (مشمولة) الذين يدرسون في
مدارس مؤسسة أوقاف معارف تركيا .

 .6لغة التقديم
 .اللغات التركية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،العربية ،اإلسبانية

.
.
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موضوع المسابقة هو" "
السماء
يجب كتابة القصص وفقا للموضوع
يجب تحديد العنوان في بداية القصة
يجب أال تكون القصص التي تشارك في المسابقة قد سبق نشرها أو إرسالها إلى مسابقة أو إلى أي
.مجموعة نشر أخرى
يجب أال تتعارض القصص مع القيم األخالقية واألخالق العامة والعالمية ومبادئ اإلنسانية
يجب كتابة القصة وفقا لقواعد التهجئة وعالمات الترقيم

.
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،4- .وحجمخط 12بنوع الخط Aيجب على المتقدمين للدراسة تقديم أعمالهم وفقا لدليل التهجئة للغة ذات الصلة ،بحجم ورق
تايمز نيو رومان األحرف الرومانية الجديدة ،على ان تكون هوامش الصفحة 2.5سممن جميع الجوانب ،والفواصل بين
السطور  ،1.5على ان يكون التقديم بحد 1.5صفحة و 2.5صفحة كحد أقصى في ملفات بتنسيق وورد
 .8اعتبارات أخرى
 .سيتم تغطية نفقات الدراسة من قبل مؤسسة أوقاف معارف تركيا .حيث أن االشتراك مجاني

.
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يعتبر المؤلفون قد قبلوا نشر مصنفاتهم من خالل المشاركة في الدراسة .ال يتم دفع أجور تأليف لألعمال المنشورة
جميع األعمال المختارة في الدراسة محمية بحقوق الطبع والنشر من قبل أوقاف معارف تركيا
يمكن لمؤسسة أوقاف معارف تركيا نشر االعمال التي تراها مناسبة
المسؤوليةالقانونيةعناالعمالالمقدمةتقععلىعاتقالمؤلف
لن يتم تقييمها او إعادة األعمال التي ال تتوافق مع مواصفات العمل أو التي ال يتم تسليمها في الوقت المحدد
يجبأنتكونالقصصالمرادكتابتهاأصليةمنجميعالجوانب.كمايتواجدشرطأالتكونالقصصقدنشرتفيأيوسيلةإعالم
منقبل.كمالنيتمتقييمالقصةإذاتمنسخالقصةبأكملهاأوجزءمنهاأونقلهامنوسائلاإلعالمأوأيوسيلةأخرى

 .يجب أن يحصل المشاركون على إذن والديهم للمشاركة في هذه الدراسة .يجب على الطالب ووالديه قراءة الموافقة على
حقوقالنشروالتأليفوإعادةتحميلالملفبالتوقيععليه.باإلضافةالىالمسحالضوئي،سيتمقبولالتحميالتالتيتم
إجراؤها بالتقاط صورة مناسبة .سيتم تقديم الطلبات من خالل استمارة التقديم الموجودة في رابط التوجيه على الموقع الرسمي
يجب الحصول على الدعم من المعلمين األتراك المعنيين لتوفير (https://www.turkiyemaarif.org).لمؤسسة اوقاف معارف تركيا
دقة التعبيرات في التقديمات .التضليل واالنتحال وما إلى ذلك سيؤدي إلى مصادرة الحق في النشر
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سيتم تحميل القصص التي يتم إعدادها كمستندات وورد في الوسائط الرقمية في استمارة التقديم على الموقع الرسمي لمؤسسة
سيتم إرسال بريد تأكيد إلى المشارك يفيد بأنه تم استالم القصة .إذا لم يتم  (https://www.turkiyemaarif.org).اوقاف معارف تركيا
استالمبريدالتأكيدهذا،فيجبالحصولعلىالدعممنالمعلميناألتراكالمعنيين
يجب ملء استمارة التقديم بشكل كامل وبدون نقصان
لن يتم تقييم األعمال التي تخدم أغراض سياسية وال تلتزم بالقواعد األخالقية العامة وتحتوي على إهانات وعناصر دعائية
ال يمكن ألقارب الدرجة األولى ألعضاء لجنة االختيار المشاركة في الدراسة
يعتبرجميعالطالبالمشاركينفيالدراسةموافقينعلىشروطمواصفاتالقصةالقصيرة
يجبعلىجميعالطالبالمشاركينفيالدراسةقراءةالنصالتوضيحيفينطاقبندحمايةالبياناتالشخصيةوالخصوصية.يجب
الموافقةعلىالموادذاتالصلة.حيثيسمحالمشاركباستخدامأعمالهوصورالغالف/الصورومعلوماتالهويةفيالوسائطالرقمية
والمطبوعةفينطاققانونحمايةالبياناتالشخصية

 .تمإجراءهذهالدراسةمنقبلرئاسةإدارةاألنشطةالثقافيةاالجتماعيةفيمؤسسةاوقافمعارفتركيا
 .9التقييم
يتمإجراءتقييممنقبللجنةتمإنشاؤهالدراسةالقصصمنأطفالالعالمفيمدارسمعارف.يتمتوفيرالمتابعةعنطريقكاتب
القصةوالمعلمالمسؤولفيعملياتالتقديمللقصصالمختارةفيالتقييموالتيتحددهااللجنة
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 .10الجدول الزمني
يتمإجراءتقييممنقبللجنةتمإنشاؤهالدراسةالقصصمنأطفالالعالمفيمدارسمعارف.يتمتوفيرالمتابعةعنطريقكاتب
القصةوالمعلمالمسؤولفيعملياتالتقديمللقصصالمختارةفيالتقييموالتيتحددهااللجنة
 25سبتمر 2022
تاريخ التقديم :
 30 -26سبتمبر 2022
تاريخ التقييم :
تاريخ الطباعة :
 28-5أكتوبر 2022
 31أكتوبر 2022
تاريخ اإلعالن :
موعد انطالق قمة إسطنبول التعليمية رقم  5-4 : 2نوفمبر 2022
 .11الهدية
 .سيتمتقديمكتابالقصصالمطبوعكهديةلمؤلفيالقصصالذينتعتبرقصصهمجديرةبالنشرمنقبللجنةاالختيار

 .سيتمعرضكتابقصصمنأطفالالعالمفيقمةإسطنبولالتعليميةرقم2التيتعتبرمنصةدوليةتلتقيفيهاالمؤسساتوالجهات•
)(https://www.istanbuleducationsummit.com/الفاعلةالتيتتميزبأنشطتهاالدوليةودراساتهافيمجالالتعليم
لمزيد من المعلومات :
تحت عنوان قصص sks-form@turkiyemaarif.orgيمكن للمشاركين إرسال أسئلتهم واستفساراتهم حول الدراسة ذات الصلة إلى
منأطفالالعالم .
هذهالشروطتتكونممامجموثالثة(ثالثة)صفحات .
المرفقات :
الملحق  :1استمارة التقديم
)الملحق  :2النص التوضيحي (حماية البيانات الشخصية وسياسة المعالجة
الملحق  :3خطاب الموافقة فيما يختص حقوق النشر والتأليف
الملحق  :4استمارة تقييم القصة
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