
 

 

 

 

ة    مسابقة القصة القصير

كما نحلم بهلبنان   »  » 

وط المسابقة  شر

 

 

 

 عن المسابقة:  

ق األوسط( تطلق الوكالة  ق األوسط وبنك بيمو )بنك اوروبا والشر ي الشر
بية  الجامعية للفرنكوفونية ف  اكة مع وزارة التر بالشر

ة "لبنان   وجمعية السبيل والتعليم العالي وبدعم من مكتبة أنطوان  ".  كما نحلم بهمسابقة القصة القصتر

ي بأنه من    نمنظمو ال يسىع  من خالل هذه المسابقة،  
 األمل لدى الشباب اللبنان 

ّ
إل إطالق مبادرة جديدة من شأنها بث

ي لبنان
 ف 
ً
اقا   بأن يحلموا من خالل الكتابة بلبنان أكتر ج، وتسمح لهم هذه المسابقة  الممكن تحقيق مستقبل أكتر اشر

ً
ماال

 يتماشر مع تطلعاتهم.  

ي إل تسليط الضوء عىل المواهب واألفكار الصاعدة. 
 تهدف هذه المسابقة عىل الصعيد الوطن 

 
 
 عتتر جزء وهي ت

ً
ي لبنان للعام    ا

ي إطار شهر الفرنكوفونية ف 
ي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ف 

من الفعاليات الثقافية النر

2023  . 

 

وط المسابقة:    شر

ي لبنان الذين هم طالب  هذه المسابقة موّج 
ي  أو تالمذة    جامعيونهة للشباب اللبنانير  المقيمير  ف 

  الصف المرحلة الثانوية )ف 

ي والثالث ثانوي(.  
 األول والثان 

ي المسابقة 
اك ف  ي أكتر من فئة و ال يحق للمتسابق االشتر

 .  بأكتر من عمل واحد فقطف 

ي حال 
م المتسابقف 

ّ
 القصة األول  تدخل، عملأكتر من ب تقد

 
م بها.  ستبعد األعمال األخرى المسابقة وت

ّ
ي تقد

 النر

ة ال تزيد عن  م بقصة قصتر
ّ
 % )أكتر أو أقل(. 10كلمة مع هامش    1500عىل المتسابق أن يتقد

 
 
ية. وعىل المتسابق أن يذكر بوضوح اسمه وكنيته باإلضافة إل  يمكن أن ت كتب القصة باللغة الفرنسية، العربية أو االنكلتر 

ي ينتمي إليها. 
بوية النر  المؤسسة التر

 كما نحلم به".    موضوع المسابقة هو "لبنان



 

 

 

ة هي نص شدي. إنه  ا ورًيا  و   الصور األسلوبية استخدام    عتتر ي  من عمل الخيال.    نتاجلقصة األدبية القصتر موارد اللغة أمًرا ض 

ات وإثارة المشاعر واألفكار.   لخلق التأثتر

 

 
 
 ت

ّ
ة  قد  . A4( عىل ورق  Wordبصيغة ملف نصي )م القصة القصتر

:  2023آذار   27يجب تقديم األعمال قبل تاري    خ   ي التالي
ون     nouvelles@auf.org-concoursعىل العنوان االلكتر

 لطرح االسئلة أو الحصول عىل معلومات اضافية
ً
  متعلقة بهذه المسابقة.  يمكن استخدام هذا العنوان أيضا

 

 : ن  اختيار المرشحير

.  يمكن    للمدراس والجامعات المعنية إجراء تقييم أولي واختيار الئحة أولية للمتسابقير 

الثالث   القصص باللغات  من    مؤلفةلجنة تحكيم    جانب ثانوية( من    مرحلة/    جامعيةفئة )  عن كلسيتم اختيار أفضل 

  الجهات المنظمةممثلير  عن 
ّ
 . الثالثيتقنون هذه اللغات اب/ صحفيير  ناقدين  وكت

 
 
 ة وغتر قابلة للطعن.  شية وقراراتها سيادي  لجنة التحكيم مداوالت عتتر ت

ي  لجنة التحكيم عن الفائزين    جانببعد المداوالت، سيتّم االعالن من  
ي تاري    خ  ف 

نظم ف    2023نيسان    13خالل حفل سي 

كاء المنظمير  وعامة الناس.   ه جميع المتسابقير  والشر  يحض 

 

 الجوائز:  

منح جوائز ألول  وف  س
 
 الختيار لجنة التحكيم.  افائزين عن كل فئة وف 3ت

ً
 قا

 

 المستوى الجامع  فئة 

ة باللغة الفرنسية: جائزة مادية بقيمة أائزة ج  $ 500فضل قصة قصتر

ة باللغة العربية: جائزة مادية بقيمة   $500جائزة أفضل قصة قصتر

ية: جائزة مادية بقيمة  ة باللغة االنكلتر   $ 500جائزة أفضل قصة قصتر

ة باللغة الفرنسية: جائزة مادية بقيمة  ي أفضل قصة قصتر
 $ 300جائزة ثان 

ة باللغة العربية: جائزة مادية بقيمة   ي أفضل قصة قصتر
 $ 300جائزة ثان 

ية: جائزة مادية بقيمة  ة باللغة االنكلتر  ي أفضل قصة قصتر
 $ 300جائزة ثان 

ة باللغة الفرنسية: جائزة مادية بقيمة   $ 150جائزة ثالث أفضل قصة قصتر

ة باللغة العربية: جائزة مادية بقيمة   $ 150جائزة ثالث أفضل قصة قصتر

ة باللغة  ية: جائزة مادية بقيمة جائزة ثالث أفضل قصة قصتر  $ 150االنكلتر 
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 فئة المرحلة الثانوية

ة باللغة الفرنسية: جائزة مادية بقيمة   $ 500جائزة أفضل قصة قصتر

ة باللغة العربية: جائزة مادية بقيمة   $ 500جائزة ألفضل قصة قصتر

ية: جائزة مادية بقيمة  ة باللغة االنكلتر   $ 500جائزة أفضل قصة قصتر

ة باللغة الفرنسية: جائزة مادية بقيمة جائزة  ي أفضل قصة قصتر
 $ 300ثان 

ة باللغة العربية: جائزة مادية بقيمة   ي أفضل قصة قصتر
 $ 300جائزة ثان 

ية: جائزة مادية بقيمة  ة باللغة االنكلتر  ي أفضل قصة قصتر
 $ 300جائزة ثان 

ة باللغة الفرنسية: جائزة مادية بقيمة   $ 150جائزة ثالث أفضل قصة قصتر

ة باللغة العربية: جائزة مادية بقيمة   $ 150جائزة ثالث أفضل قصة قصتر

ية: جائزة مادية بقيمة  ة باللغة االنكلتر   $ 150جائزة ثالث أفضل قصة قصتر

 

ونية الخاصة بالمنظمير  مواقع ال عىل سيتم نشر نصوص الفائزين  ي الصحف المحلية.  االلكتر
 وف 

  سيتم
ً
ي مكتبة أنطوان  المسابقة من قبل هذه مننص   100نشر أفضل  أيضا

ي نسخة    ةكون متوافر ت  مجموعة قصصية ف 
ف 

 ونسخة رقمية. ورقية 

 

  :  
 الجدول الزمنن

بية والتعليم العالي 2022كانون األول    7
ي وزارة التر

ي إلطالق المسابقة ف 
 ؛: مؤتمر صحف 

ي لتقديم األعمال : 2023آذار  27
 ؛الموعد النهان 

 ؛: الئحة أولية تختارها المدارس والجامعات المعنية2023آذار  30

 اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم؛ : 2023نيسان  11

 : االعالن عن نتائج المسابقة. 2023نيسان  13

 


