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تطلـــــق المؤســــــســـــــة النمــــــــوذجية قرطـــــــب المســـــــــــــابقة
الخـــــــامسة للكتـــــــابة المـــــــدرسية
مســــالك بـين الــــثقــافــات
الموعد النهائي إلرسال األصول  ،هو  30 :يوليو2017

المكتبة الحية لألندلس ( المؤسسة النموذجية قرطبة )

قواعد المسابقة :
الموعد النهائي إلرسال األعمال هو يوم  30يوليو . 2017
المؤسسة النموذجية قرطبة و من خالل المكتبة الحية لألندلس والمتحف الحي لألندلس
تطلق المسابقة الخامسة للكتابة والتي يمكن ان يشارك فيها طلبة الثانويات حاملي شهادة الباكالوريا او مايعادلها في الدول
االخرى ووفقا للشروط االتية ذكرها :
ـ يجب أن يكون المشاركون مسجّ لين رسميا ً خالل السنة الدراسية 2017-2016
في المدارس العامة أو الخاصة ،حسبما تشير إليه بطاقة تسجيلهم في المسابقة
توقيع احد الوالدين او الوصي على المشارك .يبعث المشاركون الي المؤسسة النموذجية قرطبة تقرير حول الموضوع العام (مسالك بين التفاعالت) ويمكن اختيار احدالموضوعات التالية :
المسالك التاريخية.
-1
العالقات الثقافية االخرى والمواضيع المتصلة بها.
-2
يجب ان يكون هذا النص -البحث -اصيال ،يكتب من قبل المشارك  ،باللغة اإلسبانية  ،الفرنسية  ،العربية  ،أو اإلنجليزية .وسيتم
مراعاة المحتوى،القيمة العلمية ،أصالة الموضوع و منهجية البحث باالضافة إلى األسلوب ،بحيث يأخذ النص النثري
شكل بحث لمقاربة تاريخية  ،أو سرد روائي.
أصل البحث يكون بين  6و  12صفحة  ،باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن أن يشمل الصورو الرسوم التوضيحية.
ينبغي أن يُرسل النّص في صيغة(  ،) pdfكوثيقة مرفقة ،إلى البريد اإللكتروني info@bibliotecavivadeal-andalus.org :
هذه الشروط مرفقة ببطاقة التسجيل المنجزة بدقة.موعد استقبال المواضيع من شهر فبراير الى غاية  30يوليو .2017ستقدم المؤسسة النموذجية قرطبة الجوائز التالية ذكرها فضال عن تنويه فخري (كل المشاركين يستلمون شهادة المشاركة فيالمسابقة).
الجائزة االولى  :شهادة المسابقة" دبلوم" و لوحة الكترونية مهداة من طرف " Consumibles Mezquita
 "Córdobaباإلضافة إلى سوار مطبوع مسكوك أندلسي مستنسخ تقدمه مجوهرات (Joyería OvioPlata
)(Córdoba
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.
الجائزة الثانية:شهادة المسابقة دبلوم باإلضافة الى ال دخول المجاني لتالميذ المدرسة التي ينتمي اليها الفائز و كذلك
اقامة للفائز مع احد اقترابه في فندق (غرفة مزدوجة) ) (Hôtel Macià Alfaros, Córdobaو سوار مطبوع
بمسكوك روماني مستنسخ من طرف Reproducciones arqueológicas : E1 collar de la
)paloma (Córdoba
الجائزة الثالثة:جائزتين ,لكل واحد:شهادة مشاركة" دبلوم" و مجموعة كتب مهدآت من طرف
Almed (Granada), El Almendro (Córdoba), Librería Luque (Córdoba), Museo Arqueológico de
Córdoba.
سيتم منح الجوائز وتسليمها في سبتمبر عام  ،2017في المكتبة الحية لألندلس (،)Biblioteca Viva de al-Andalus
كما سيتم نشره في صفحة الموقع اإللكتروني الخاص بالمكتبة الحية لألندلس ( المؤسسة النموذجية قرطبة(
www.bibliotecavivadeal-andalus.es
 ستتألف لجنة التحكيم من أعضاء جمعية المؤسسة النموذجية قرطبة  ،وستتبع اللجنةالمساطير المنصوص عليها في هذه الدعوة للمسابقة ,فضال عن النظام القانوني لإلدارات العمومية اإلسبانية  -المؤسسة النموذجية
قرطبة لن تراسل المؤلفين  ،إال في حال تبليغ الفائزين بجوائزهم.
وسيتم اإلعالن عن أسماء الفائزين  ،وعناوين أعمالهم في صفحة الموقع اإللكتروني
الخاص بالمكتبة الحية لألندلس ( المؤسسة النموذجية قرطبة)  ، http://www.bibliotecavivadeal-andalus.esوستُعلن
األحكام المتصلة بهذه المباراة في لوحة إعالنات المكتبة الحية لألندلس وكل إعالن موجود في أي مكان آخر ال قيمة له.
 يجب على كل مشارك أن يُرفق مع النص المق ّدم للمباراة االستمارة التالية  ،ويُبعث إلى :info@bibliotecavivadeal-andalus.org

* -اإلسم واللقب للمشارك
* -العنوان
* -الهاتف ......................الفاكس...................................
ّ
الصف
* -تلميذ خالل العام الدراسي  2017-2016في
* -في المؤسسة المدرسية التالية
* -عنوان المؤسسة المدرسية
* -المدينة والرمز البريدي.
* -عنوان العمل المق ّدم الذي يعلن فيه المشارك أنه المؤلف
* -يوافق المشارك على قبول واتباع قواعد المباراة
* -اإلمضاء

*-إلزامية التوقيع للممثل القانوني  ،فيما يخص القاصر( اإلسم والعنوان البريدي أو اإللكتروني  ،ألحد الوالدين ،
أو األوصياء).
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