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مشـــروع الكتشـــاف المواهب في كتابة القصة القصيرة وتنميتها، 

 موجـــه لفئـــة الطـــالب مـــن المراحـــل الدراســـية المختلفـــة بنيـــن

 و بنـــات باإلضافـــة للمرحلـــة الجامعية و ذوي االحتياجـــات الخاصة، 

حيث يكـــون محور القصـــص الجانب اإلنســـاني في إطـــار الموروث 

الثقافـــي القطري.

التعريف بالبرنامج
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أهداف المشروع

اكتشاف مواهب 
الناشئة والشباب 
في مجال كتابة 

القصة.

تنمية ورعاية 
مواهب الناشئة 

والشباب في 
مجال كتابة القصة 

القصيرة

إثراء المحتوى 
اإلبداعي في اللغة 

العربية

نشر المحتوى 
الهادف من القصص 

و إثراء المكتبة 
العربية بإنتاج 

الكّتاب الواعدين.
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أن تكون الكتابة باللغة العربية الفصحى.  •

أال يكون النص مترجما أو مقتبسا من أي مصدر أو مكتوبا من قبل أشخاص آخرين.  •

أال يكون قد سبق نشره أو شارك في أي مسابقة أخرى.  •

أن تعالج القصص موضوعات تتصل بالقيم والمجاالت اإلنسانية وتركز على الجوانب اإليجابية في الحياة.  •

صياغة القصة بأسلوب إبداعي شائق.  •

أال يزيد النص عن 1500 كلمة للمراحل اإلعدادية، الثانوية والجامعية، وعن 400 كلمة للمرحلة االبتدائية.  •

حضور الورش التدريبية ضمن ملتقى كّتاب المستقبل إضافة للمواجهة مع التحكيم.  •

الموافقة على طباعة القصة وتخصيص ريعها لصالح المشاريع اإلنسانية.  •

شروط المشاركة
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الجدول الزمني

الجامعاتالمدارسالمرحلة

28/10/202028/10/2020التدشين

15/11/2020 -15/11/202028/10 -28/10التسجيل

26/11/2020 -26/11/202023 -23المرحلة األولى

13/12/2020 -13/12/202029/11 -29/11فترة التحكيم

14/12/202014/12/2020إعالن أسماء المتأهلين

14/12/2020-12/1/202113-11الملتقى التدريبي

18/2/202113/2/2021تسليم القصص النهائية

21/3/202121/3/2021ارسال رابط المواجهة مع التحكيم

30/3/2021-24/3/202129 -22المواجهة مع لجنة التحكيم

يحدد الحقًاالحفل الختامي



7

مرحلة التسجيل بالبرنامج ) 2020/10/28  -  2020/11/15(  

1. التسجيل من خالل الرابط 

التالي :

qch.qa/bookform

2 -ستصلكم رسالة نصية لتأكيد 
تسجيلكم  في البرنامج

3  -  لالستفسار التواصل عبر البريد االلكتروني

 qloc@qcharity.org. أو االتصال على الرقم 

.50014578
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المرحلة األولى 23-26/ 11/ 2020

كتابـــة قصـــة قصيرة ضمن فقـــرة واحدة، يتم اختيار أفضل 15 مشـــاركة عن كل مرحلة دراســـية من 
التحكيم. فريق  قبل 

آلية التنفيذ:

إرسال رابط المشاركة في المرحلة األولى عبر اإليميل لجميع المشاركين.   •

يتضمن الرابط تاريخ الجلسة والوقت.   •

يتم إرسال نموذج الكتابة بداية الجلسة، ليتم تحميله من قبل المشارك إلنجاز المطلوب   •

            ومن ثم إرساله عبر البرنامج ضمن الوقت المخصص للجلسة.

تنفذ الجلسات عبر برنامج ميكروسوفت تيمز.   •

يتم تحويل جميع المشاركات إلى لجان التحكيم للتقييم.   •

تعلن أسماء المتأهلين في تاريخ 2020/12/14.  •
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آلية تحميل النموذج

طريقة تحميل الملفات المرفوعة من اإلدارة  عبر برنامج ميكروسوفت تيمز

1.بعد االنضمام لالجتماع نضغط على أيقونه 
) المحادثة (  

 2- نتتّبع اإلرشادات المرسلة من اإلدارة ونضغط على
)  Download الملفات الظاهرة بالمحادثة  نختار ) تحميل 
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آلية رفع النموذج وإرساله

طريقة إرسال  النوذج بعد االنتهاء من الكتابة   عبر  برنامج ميكروسوفت تيمز

3 - خّزن النموذج باسمك الثالثي . 
4 - قم بتحميله من خالل األيقونة التي يشير إليها السهم.
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ملتقى ُكـّتاب المستقبل التدريبي 11-12/ 12/ 2020

ملتقى تدريبي تقدم من خالله أربع ورش تدريبية حول أساسيات كتابة القصة القصيرة.

آلية التنفيذ:

يشارك الطلبة المتأهلون من كافة المراحل الدراسية في ملتقى كّتاب المستقبل  •

             التدريبي.

عدد الطالب المتأهلين 15 طالبا من كل مرحلة دراسية.  •

يتم التواصل معهم بإرسال جدول التدريب باألوقات المحددة عبر اإليميل مرفقًا برابط   •

             الورش التدريبية.

تقدم الورش عبر برنامج ميكروسوفت تيمز.  •

يتوجب حضور جميع الورش التدريبية، سيتم أخذ الحضور في بداية الورشة.  •

يتم استبعاد الطالب المتأهل في حال عدم الحضور.  •

qloc@qcharity.org  إرسال ورقة ثبوتية عن الصف الحالي للطالب المتأهل عبر اإليميل  •
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تسليم القصة النهائية 18/ 12/ 2020

كتابة قصة قصيرة للمنافسة على المراكز الثالثة األولى في البرنامج.

آلية التنفيذ:

• يتـــم تســـليم القصـــة النهائية من قبـــل الطـــالب المتأهلين فـــي الموعـــد المحدد عبـــر البريد 

qloc@qcharity.org االلكترونـــي 

• يتم تدوين البيانات األساسية على غالف القصة والتي تشمل االسم، الصف، رقم الجوال.

• لن يتم استقبال أي قصة بعد الموعد المقررللتسليم.
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المواجهة مع التحكيم  22 24- / 3/ 2021.

لقاء مع لجنة التحكيم يتم خالله مناقشة القصة المشاركة لكل طالب على حدة.

آلية التنفيذ:

• يتم إرســـال إيميـــل للمشـــاركين المتأهلين مع رابـــط محدد بمواعيـــد المواجهـــة، إضافة لرابط 

جلســـة المواجهة، حيث ســـتتم المواجهة مـــع لجنة التحكيـــم بتاريـــخ 22 -  24 / 3/ 2021.

• حضور الجلسة إجباري.

• يتم استبعاد الطالب المتأهلين المتخلفين عن الحضور.



14

الحفل وإعالن النتائج

حفـــل ختامـــي إلعالن أســـماء الطلبـــة الفائزيـــن من كافـــة المراحل الدراســـية، كمـــا يتم فيه 
تكريـــم الجهات الشـــريكة.

آلية التنفيذ:

•   يتم استالم األسماء النهائية من لجان التحكيم  بتاريخ  2021/3/31.

•  يتم تحديد موعد الحفل الرسمي الختامي، حيث سيعقد عبر برنامج ميكروسوفت تيمز. 



شكرًا لكم


