
القواعد والتوجيهات للمسابقة الدبية 

هذه المسابقة الدبية مفتوحة لي شخص من أصل عربي ومواطن إحدى الدول التالية: الجزائر أو البحرين أو جزر.1
لردن أو الكويت أو لبنان أو ليبيا أو موريتانيا أو الصحراء الغربية أو  جيبوتي أو مصر أو العراق أو ال أورالقم

مان أو فلسطين أو قطر أو السعودية أو الصومال أو السودان أو سوريا أو تونس أو المارات العربية المغرب أو عم
المتحدة أو اليمن. 

 
.نموذج الموقع اللكتروني لمشروع قصص عربيةيجب تقديم المواد المطلوبة من خلل .2

  
 يجب أن يتضمن العمل المقدم أربعة عناصر وهي:.3

 وأن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى الحديثة وأن500 كلمة ول تزيد عن300قصة قصيرة ل تقل عن .1
تكون مرتبطة بمكان ما في العالم العربي.  

 بيكسل وتمظهر المكان الذي تصفه القصة المقدمة.1200X 800ا عنصورة واحدة أو أكثر ل تقل جودته.2
ة. رابط لخرائط غوغل يتضمن احداثيات المكان الذي تتطرق إليه القص.3
"عنوان قصتك–) Escrowالتعهد والذي يجب أن يقدم على شكل وثيقة منفصلة. ويجب تسمية ملف التعهد (.4

القصيرة" ويجب أن يتضمن السم الكامل للمؤلف (السم الول واسم العائلة) ورقم الهاتف وعنوان بريدي وتاريخ
الميلد وبيان موقعع من المؤلف يعلن بأنه/بأنها يملك/تملك حقوق الطبع والنشر للعمل المقدم والذي يجب أن يكون

 كلمة. 100أصيل ولم ينشر سابقا. وللمؤلف الخيار باضافة وصف شخصي له/لها بشرط أن ل يتجاوز 

يسمح لكل مؤلف بالتقدم بقصة واحدة فقط على الرغم من أن المؤلف قد يختار ارسال أكثر من صورة  للمكان الذي.4
تذكره قصته/قصتها.

يتنازل المؤلفون عن حقوقهم التجارية عن أعمالهم (القصة والصور) لمشروع قصص عربية. .5

arabianstories.comستنشر جميع العمال المقدمة التي تلتزم بقواعد وتوجيهات المسابقة على موقع المشروع: .6

تعتمد قيمة الجائزة الولى على عدد القصص المقدمة للمسابقة. وبالتالي فإن كل عمل يقدم سيزيد قيمة جائزة المركز.7
 دولر كحد أعلى.1500 دولر أمريكي لغاية 10الول بمقدار 

)Sukoon Magazine  ( وإضافة إلى ذلك ستنشر النسخة النجليزية من القصص الفائزة على موقع مجلة سكون .8
الدبية الشهيرة. 

25وستتضمن المسابقة جائزة للمركز الثاني والتي ستعتمد أيضا على عدد العمال المقدمة للمسابقة. وهكذا مقابل كل .9
 دولر كحد أعلى. 500 دولر أمريكي لغاية 50قصة سيزداد مبلغ جائزة المركز الثاني 

ستنشر القصص الخمسة المتأهلة للمرحلة النهائية بدون أسماء مؤلفيها في أحد أقسام الموقع اللكتروني.10
arabianstories.comستتاح الفرصة خلل هذه الفترة قبل أسبوعين من موعد اعلن القرار النهائي للمسابقة. و

للمشاركين للتصويت على قصتهم المفضلة وسيفضي هذا التصويت في النهاية إلى تحديد هوية الفائزين بالجائزتين
الولى والثانية.

 وسيقوم الموقع بعرض عداد يبين العدد الدقيق للعمال المقدمة حال تلقيها اضافة إلى ادراج عناوينها جنبا إلى جنب.11
مع مجموع  قيمة الجوائز المتزايد بشكل مضطرد.

.2015الموعد النهائي لتقديم القصص هو الول من تموز/يوليه .12

 وستنشرعلى مواقع التواصل الجتماعيarabianstories.comستعلن أسماء الفائزين من خلل الموقع اللكتروني.13
الخرى.

لن يتم نقض اختيار لجنة التحكيم للخمسة قصص المتأهلة للمرحلة النهائية والقرار الذي سينتج عن التصويت النهائي.14
في المسابقة لتحديد الفائزين بالمركزين الول والثاني ول يمكن اعتبار هذه القرارات لغية. 

http://blog.arabianstories.com/ar/submit-your-story/
http://sukoonmag.com/
http://www.sukoonmag.com/responsive/


تتكون لجنة تحكيم المسابقة من د. حسين الدويري وهو أستاذ في دراسات الترجمة واللغة السبانية في الجامعة الردنية.15
ود. جهاد الشعيبي وهو أستاذ في اللغويات في الجامعة الردنية ود. لويس ميغل بيريز كانيادا، مدير معهد المترجمين،

مدرسة طليطلة للمترجمين، جامعة كاستيل ل مانشا، إضافة إلى فريق قصص عربية.


