
فاز منتسبو المركز الشبابي لإلبداع الفني 
في جوائز الصالون الثاني حيث فازت منى 
بــالــمــركــز األول فــي مــجــال الرسم  بــوجــســوم 
والتصوير الزيتي وتعتبر منى من منتسبي 
المركز حيث حصلت على دورات في الرسم 
من  مشاركتها  في  واستمرت  سنتين  لمدة 
الداخلية  ــمــعــارض  ال فــي  الــمــشــاركــة  خـــالل 
لجائزة  بالنسبة  أما  الخارجية.  والمشاركات 
الــدوســري وهو  ثــامــر  عليها  الــخــزف فحصل 
العديد  المركز والحاصل على  من منتسبي 
من الدورات في مجال الخزف وله مشاركات 
ـــمـــركـــز في  داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة لــتــمــثــيــل ال
في  المبدعين  مــن  وهــو  الفنية،  الــمــعــارض 
مجال  األولــى في  الجائزة  أما  الخزف،  مجال 
الفنانة  بــهــا  فــــازت  فــقــد  الــطــبــاعــي  الــحــفــر 
المتدربات  مـــن  وحــصــة  الــبــوعــيــنــيــن  حــصــة 
المستمرات في قسم الرسم والحفر وتعتبر 
يبحثن  الالئي  والمجتهدات  المثابرات  من 

عن التصوير وصقل الموهبة.

التشجيعية الجوائز 
فـــازت بــهــا خــديــجــة األنـــصـــاري فــي مجال 
الالتي  المنتسبات  من  وخديجة  التصميم 
وهي  2005م،  بداية  منذ  بالمركز  التحقن 
مازالت مستمرة في الدورات ولها مشاركات 
شخصيا  معرضا  وأقامت  وداخلية،  خارجية 
لــهــا فـــي الــمــركــز الــشــبــابــي، أمــــا فـــي مجال 
الــخــزف فــقــد فـــاز طـــالل الــقــاســمــي وهـــو من 
الــمــركــز مــنــذ 8 سنوات،  إلـــى  الــمــنــتــســبــيــن 
ــمــثــابــريــن على  ويــعــتــبــر مـــن الــمــبــدعــيــن وال

االجتهاد وتقديم األفضل.
للعمل  التشجيعية  للجائزة  بالنسبة  أمــا 

الـــحـــمـــر وأحمد  بـــهـــا أحـــمـــد  الـــمـــركـــب فـــفـــاز 
يتولى  واآلن  الــســابــقــيــن،  المنتسبين  مــن 
منصب عضو مجلس إدارة بالمركز وهو من 
كبيرة  مكانة  لهم  الذين  الشباب  الفنانين 

في الساحة الفنية القطرية والعربية.
المركز  حــــقــــقــــه  ـــــــــذي  ال اإلنـــــــجـــــــاز  هــــــــذا 
الــشــبــابــي لــإلبــداع الــفــنــي هــو ثــمــار جهوده 
وإبرازهم  الشباب  وتطوير  استقطاب  فــي 
المركز  يسعى  حــيــث  الفنية  الــســاحــة  عــلــى 
الـــمـــواهـــب وصقلها  اكـــتـــشـــاف  ــــى  إل دائـــمـــًا 
ــــذي يأتي  بــدعــمــه الــمــتــواصــل لــلــشــبــاب وال
ومن  الفكرية  التنمية  في  استراتيجية  من 

أهداف المركز:
- إشباع حاجات الشباب للمعرفة بمختلف 
والثقافة،  بالفنون  تتعلق  الــتــي  مجاالتها 
ومساعدة  الـــفـــنـــي،  الــــتــــذوق  روح  وتـــعـــزيـــز 
والتعبير  الــتــخــيــل واالبــتــكــار  عــلــى  الــشــبــاب 

البحث  أســــالــــيــــب  واتـــــبـــــاع  ذواتــــــهــــــم،  عــــن 
على  للتعرف  والمتابعة  والتقييم  والدراسة 
المتجددة في مجاالت اإلبداع  االحتياجات 
الفني للشباب، واإلسهام في إعداد الشباب 
الفنون،  مــــجــــاالت  بــمــخــتــلــف  الـــمـــوهـــوبـــيـــن 
النمو  تحقيق  من  يمكنهم  ما  كل  وتهيئة 
والفنية  الــفــكــريــة  الــمــعــارف  فـــي  والــتــطــور 
التي تؤهلهم  والثقافية، والمهارات والقيم 
الــمــجــتــمــع، وإكساب  فـــي  بـــدورهـــم  لــلــقــيــام 
بينهم،  فيما  التواصل  على  القدرة  الشباب 
والمشاركة في األعمال الجماعية واألنشطة 
االجتماعية  األهـــــــداف  لــتــحــقــيــق  الــفــنــيــة، 
عندهم،  المشاركة  روح  وتنمية  السامية، 
الفنية  الـــنـــشـــاطـــات  مـــع  الــتــفــاعــل  وتـــعـــزيـــز 
الشباب،  التي تسهم في تكوين شخصية 
والبعد  األنشطة،  وتوطيد صلتهم مع هذه 
بـــهـــم عــــن إهـــــــدار وقـــتـــهـــم ومـــواهـــبـــهـــم في 

مجاالت غير حيوية، والمساهمة في حماية 
التراث الفني الوطني والعمل على إثرائه.

للمجتمع عند  واالنتماء  الوالء  روح  تنمية 
المجتمع  هــــذا  حـــاجـــات  وإدراك  الـــشـــبـــاب، 
ورفـــــــع مستوى  ظـــــروفـــــه،  عـــلـــى  والــــتــــعــــرف 
واالهتمام  جهته  بــالــمــســؤولــيــة  إحــســاســهــم 
الفكرية  ثــرواتــه  عــلــى  والــحــفــاظ  بمصالحه 
واالقتصادية،  والــطــبــيــعــيــة  والـــتـــاريـــخـــيـــة 
اإلسالمية  العربية  الحضارة  بروح  والتمسك 
وإبــرازهــا في  القطرية،  بــاألصــالــة  واالعــتــزاز 
والمشاركة  ونشاطاتهم،  الشباب  إبداعات 
واللقاءات  والـــمـــعـــارض  الــمــهــرجــانــات  فـــي 
الداخلية  الـــفـــنـــيـــة  والــــــنــــــدوات  الـــثـــقـــافـــيـــة 
والخارجية، إلبراز الوجه الحضاري القطري، 
الشباب  بـــيـــن  الــفــنــيــة  الـــخـــبـــرات  وتــــبــــادل 
المعنيين  األخـــرى  الـــدول  وشــبــاب  القطري 

بالفنون.
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يهدف للتعريف
 باألهداف والتخصصات

تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للشباب وبحضور شخصيات بارزة

يـــوم مفتــــوح بكليــــة اآلداب والعلـــــوم

قطر تحتفل باليوم الدولي للعمل التطوعي في «دريمة» الليلة
تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن خالد آل 
ثاني رئيس الهيئة العامة للشباب وتوجيهات 
ودعم من سعادة األستاذ ناصر بن مبارك العلي 
أمين عام الهيئة العامة للشباب يحتفل مركز 
السادسة  الساعة  في  التطوعي  للعمل  قطر 
من مساء اليوم االربعاء وللسنة الخامسة على 
التوالي باليوم العالمي للتطوع وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع المؤسسة القطرية لرعاية االيتام 
"دريـــمـــة" وذلـــك بعد الــتــشــاور واالتـــفـــاق بين 
سعادة الشيخة الدكتورة منى بنت سحيم آل 
ثاني رئيسة االتحاد العربي للعمل التطوعي 
ورئيسة مركز قطر للعمل التطوعي والسيد 
نــبــيــل عــلــي بــــن عــلــي رئـــيـــس مــجــلــس ادارة 

"دريمة".
الــذي سيقام  الــيــوم  وســوف يشهد حفل 
في مقر "دريمة" حضور شخصيات بارزة من 
وسيتم  التطوعي  للعمل  وداعــمــة  المجتمع 
الشخصيات  مــن  الكثير  تــكــريــم  ايــضــا  فــيــه 
الدعم  كل  وقدمت  واجتهدت  عملت  التي 

للعمل التطوعي.
وألنـــــه يــــوم مــشــهــود فـــي حـــيـــاة كـــل من 
يــعــمــل فـــي مـــجـــال الــتــطــوع لــخــدمــة وطنه 
للمقابل  انــتــظــار  أي  دون  مجتمعه  ورقـــي 
الدكتورة  الــشــيــخــة  ســـعـــادة  حــرصــت  فــقــد 
منى بنت سحيم آل ثاني رئيسة مركز قطر 
اليوم  هــذا  يــقــام  ان  على  التطوعي  للعمل 
بــشــكــل ســنــوي وفـــي نــفــس الــمــوعــد الذي 
االحتفال  أجــل  من  المتحدة  األمــم  حددته 
جميع  في  والمتطوعين  التطوعي  بالعمل 
الــعــالــم وهـــو يــخــص هــنــا فــي الدوحة  دول 
المتطوعين القطريين حيث ان االحتفالية 
هذا  مــثــل  فــي  كــبــيــرا  معنويا  حــافــزا  تعتبر 
الــيــوم مــن كــل عـــام بــعــد ان أصـــدرت األمم 
المتحدة قرارها عام 2001 ليكون يوم "5" 

ديسمبر من كل عام يوما للتكريم.

لماذا في «دريمة»
وقد تم اختيار مؤسسة قطر لرعاية االيتام 
"دريمة" من أجل احتضان مكان االحتفال 
االهتمام  فــــي  الـــجـــمـــيـــع  اشــــــــراك  أجـــــل  مــــن 
القطرية  والجمعيات  والمراكز  بالمؤسسات 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى جــهــد ودعـــم المتطوعين 
خــاصــة تــلــك الــمــؤســســات ذات الــنــفــع العام 
في  المتطوعين  لجميع  رســالــة  ايــضــا  وهـــي 
في  بأننا  الجنسيات  جميع  مــن  قطر  دولـــة 
تفرقة  دون  المؤسسات  هــذه  جميع  خدمة 
أو تمييز واألهم هو العمل الصادق المباشر 

من المتطوعين.

دعوة جميع المتطوعين
إلــــــى جميع  مـــوجـــهـــة  الــــــدعــــــوة  وكـــــانـــــت 
وحضور  لــلــمــشــاركــة  قــطــر  فــي  المتطوعين 

تكريم  فيها  سيتم  حيث  االحتفالية  هــذه 
التي خدمت في مجال  التطوعية  القيادات 
التطوع ودعمت هذا العمل اإلنساني النبيل 
كان  الذين  المتطوعين  تكريم  إلــى  اضافة 
لهم االثر االيجابي في نشر العمل التطوعي 
حيث ستكون هناك كلمة لسعادة الدكتورة 
رئيسة  ثــانــي  آل  سحيم  بنت  منى  الشيخة 
التطوعي  للعمل  قطر  مــركــز  ادارة  مجلس 
وكــلــمــة اخــــرى لــلــســيــد نــبــيــل عــلــي بـــن علي 
رئيس مجلس ادارة "دريمة" وبعدها عرض 
عـــام وشــامــل ســـوف يــقــدمــه الــســيــد يوسف 
الـــكـــاظـــم أمـــيـــن الـــســـر الـــعـــام حــــول أنشطة 
 2003 عــام  منذ  المركز  ومسيرة  وفعاليات 

وحتى اليوم.
إضافة إلى ذلك سوف يكون هناك معرض 
شامل عن نشاط المركز هذه الفترة وكذلك 

هناك فقرات وبرامج حول األلعاب الشعبية 
التي سوف تقدم على هامش االحتفالية.

احتفالية بكل العالم
فــي مثل هــذا الــيــوم مــن كــل عــام تحتفل 
والدولية  واألهــلــيــة  الحكومية  الــمــؤســســات 
لــلــمــتــطــوعــيــن هــــذا اليوم  ــمــي  ــعــال بـــالـــيـــوم ال
الذي اعتمد من قبل األمم المتحدة ليكون 
الـــيـــوم الـــــذي يــحــتــفــل فــيــه الــعــالــم تكريما 
التنمية  في  لــدوره  ودعما  التطوعي  للعمل 

االقتصادية واالجتماعية.
ولــيــكــون يــوم طــرح وتــدشــيــن المبادرات 
والفردية  الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة  ـــمـــســـاهـــمـــات  وال
االقــــتــــصــــاديــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــلــــى كل 
وليعمل  والــعــالــمــيــة  الــمــحــلــيــة  الــمــســتــويــات 

الجميع منظمات وافرادا معا يدا بيد لتحقيق 
أهدافهم المشتركة.

وتم اعتماد هذا اليوم من قبل تجمع األمم 
المتحدة فــي قــرارهــا رقــم 212/40 فــي 17 
ديسمبر 1985 وعزز فيما بعد ليكون موعد 

انطالق العام الدولي للمتطوعين 2001م.
البداية  في  للتطوع  العالمي  العام  فكرة 
لتحفيز  هـــي   2001 عــــام  الــثــالــثــة  األلـــفـــيـــة 
سياسات االعمال التطوعية وتسهيل اعمالها 
وتوسيع شبكاتها ونشاطاتها واالعتراف بها 
العام  مــن  االســتــفــادة  تمت  ومعا  واحترامها 
الــعــالــمــي لــلــتــطــوع والـــيـــوم الــعــالــمــي للتطوع 
استراتيجيا حيث تعمل غالبية الدول وتركز 
المتطوعين  مــســاهــمــات  لـــدعـــم  جـــهـــودهـــا 
ـــى االهـــــداف الــتــنــمــويــة لأللفية  لــلــوصــول إل

الجديدة.

وأهداف األلفية هي تحديد أزمنة للتغلب 
عــلــى مــشــاكــل الــفــقــر والــــجــــوع واألمــــــراض 
وتحجيم  البيئة  عــلــى  والــمــحــافــظــة  واألمــيــة 

التمييز العنصري.

شراكة بين جميع األجهزة
العالمي  الـــيـــوم  اهـــــداف  تــحــقــيــق  ويـــأتـــي 
الفاعلة  الــــشــــراكــــات  طـــريـــق  عــــن  لــلــتــطــوع 
والحكومات  الــمــتــحــدة  األمـــــم  اجـــهـــزة  بــيــن 
التطوعية  والــــمــــؤســــســــات  ـــمـــنـــظـــمـــات  وال
والمتطوعين االفراد باالضافة إلى مساهمة 
هيئات  واعـــضـــاء  واإلعــالمــيــيــن  الصحفيين 
الرياضة  الخاص وقطاع  التدريس والقطاع 

والشباب.

تدشين المشاريع التطوعية
يتم تدشين  الــيــوم 5 ديسمبر  هــذا  فــي 
واالجتماعية  التنموية  التطوعية  المشاريع 
واإلنــســانــيــة الــجــديــدة ويــتــم قــيــاس األداء 
المبادرات  اآلن  ويــتــم  الــســابــقــة  لــلــمــشــاريــع 

المؤسساتية والفردية.
الذي  المجهود  حجم  يتضح  ايــضــا  وفــيــه 
يساهم به التطوع في كافة مجاالت العمل 
واجتماعية  صحية  من  واإلنساني  التنموي 
الـــكـــوارث والحروب  وبــيــئــيــة وفـــي مــواجــهــة 
وبناء المجتمع األفضل بكل لبناته اإلنسانية 

والمادية.
إن العمل التطوعي هو امتداد للمواطنة 
الــفــاعــلــة وااليــجــابــيــة فــي الــمــســاهــمــة في 
تعميق  وهو  لمجتمعاتنا  الشاملة  التنمية 
مستقبل  اجل  من  المجتمعية  للمشاركة 
أفــضــل وحــيــاة كــريــمــة لــلــجــمــيــع ومـــن يعد 
ديننا  ومـــثـــل  وأخــــالقــــيــــات  مــــبــــادئ  إلـــــى 
غنية  يــجــدهــا  الـــعـــربـــي  وتـــراثـــنـــا  الــحــنــيــف 
التطوع  إلــى  الــتــي تــدعــو  الــحــيــة  بــاألمــثــلــة 
الــعــون والــمــســاعــدة لكل من  وتــقــديــم يــد 

جها. يحتا

تنظم كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر 
لمدة  الذي يستمر  المفتوح  اليوم  فعاليات 
باهداف  الـــتـــعـــريـــف  إلـــــى  ويــــهــــدف  يـــومـــيـــن 
ويستهدف  وبــرامــجــهــا  واقــســامــهــا  الــكــلــيــة 
إلى  أيضًا  ويسعى  الثانوية  المرحلة  طــالب 

استقطاب الطالب المميز ألقسام الكلية.
وقــد أكــد الــدكــتــور راشـــد احــمــد الكواري 
الــعــمــيــد الــمــســاعــد لـــشـــؤون الـــطـــالب بكلية 
 «Í»االداب والــعــلــوم فــي لقاء خــاص لـ
الكلية  ربــط  إلــى  المفتوح يسعى  الــيــوم  ان 
عــبــر األقـــســـام والـــبـــرامـــج بــمــتــطــلــبــات سوق 
ابراز  إلــى  اضــافــة  القطري  بالمجتمع  العمل 
فـــرص الــعــمــل الــمــتــاحــة لــطــالب الــكــلــيــة بما 
وأكد  الــدولــة  مؤسسات  مع  التواصل  يؤكد 
يسعى  الـــمـــفـــتـــوح  الــــيــــوم  ان  الـــــكـــــواري  د. 
وابراز  الــعــلــمــي  الــبــحــث  ثــقــافــة  تعميق  إلـــى 
التصورات  وبــيــان  التوعية  فــي  الــدولــة  دور 
التقدم  لـــألقـــســـام فـــي ضــــوء  الــمــســتــقــبــلــيــة 
على  الضوء  وتسليط  الهائل  التكنولوجي 
الــبــيــنــيــة بــيــن اقـــســـام الكلية  الــتــخــصــصــات 
المشاركة  على  الطالب  وتشجيع  وبرامجها 
بأنشطة تعمق تفاعله مع المجتمع المحلي.

تـــم تحديد  انــــه قـــد  الــــكــــواري  وقــــال د. 
االثنين  ويــوم  للطالبات  القادم  االحــد  يوم 

لــلــطــالب وذلـــك بــهــدف اظــهــار تخصصات 
الكلية للمجتمع والتواصل مع طلبة الثانوية 
بحيث نعرفهم بدور تخصصات الكلية في 
المستقبل مؤكدا ان اليوم المفتوح وسيلة 
لــعــرض مـــا نــمــلــك مـــن تــخــصــصــات وبرامج 
الثالث  وحــتــى  األول  مــن  الــثــانــويــة  لــطــلــبــة 
الثانوي حيث ان الطالب في هذه المرحلة 
يــكــون فــي مــرحــلــة الــبــحــث عــن التخصص 
المعرض يساعدهم  فان  وبالتالي  الجامعي 
على اتخاذ القرار مشيرًا إلى انه قد وجهت 
الدعوات إلى العديد من الشركات والجهات 
الفعالية  لــلــمــشــاركــة فــي هـــذه  الـــدولـــة  فــي 
التخصصات  مــــن  عــــــددا  الــكــلــيــة  وتــــقــــدم 
الكيمياء  تخصص  وهــي  واالدبــيــة  العلمية 
والرياضيات  والبيئة  البيولوجية  والــعــلــوم 
والحيوية  الــصــحــيــة  ـــوم  ـــعـــل وال واالحـــــصـــــاء 
وتخصص  الـــغـــذائـــيـــة  الـــعـــلـــوم  وتـــخـــصـــص 
الــعــلــوم والــلــغــة االنــجــلــيــزيــة وعــلــم االجتماع 
الدولية  ـــشـــؤون  وال االجــتــمــاعــيــة  والــخــدمــة 

والعديد من التخصصات األخرى.
الــكــواري ان هناك العديد  وأكــد الدكتور 
من الشراكات قد تم عقدها مع العديد من 
الجهات ومؤسسات الدولة في قطاعيها العام 
والـــخـــاص وذلــــك مـــن أجـــل تـــدريـــب الطالب 
خالل المرحلة الدراسة وأيضًا توظيفهم في 
العديد  التخرج. وقــال: هناك  مرحلة ما بعد 

من النشاطات المشتركة بين اقسام الكلية 
وقطاعات الدولة حيث ان قناة الجزيرة تدعم 
قسم االعالم.. مشيرًا إلى أن الشركات السبع 
التي ستشارك في اليوم المفتوح ستعرض 
فــــرص الــعــمــل الــمــتــاحــة وأمـــاكـــن التوظيف 
والتخصصات المطلوبة حتى يشكل الطالب 
صيغة توافقية بين سوق العمل والتخصص 
الــجــامــعــي. وقـــــال: لــقــد وجــهــنــا دعـــــوات إلى 
والمستقلة  الحكومية  الــمــدارس  العديد من 
مــن أجـــل زيــــارة الــمــعــرض والـــدعـــوة مفتوحة 
للجميع لزيارة اليوم المفتوح.. وهذه الفعالية 

تنظم للمرة األولى في قطر.
وأشـــار الــدكــتــور الــكــواري إلــى ان برنامج 
الــحــفــل يــتــضــمــن كــلــمــة افــتــتــاحــيــة وعرضا 
افتتاح  يتضمن  كــمــا  الــكــلــيــة  مــع  لتجربتي 
والعلوم»  االداب  «كلية  ومــنــاظــرة  المعرض 
ثقافية  ومسابقة  الــدولــيــة  الــشــؤون  برنامج 
ويــتــضــمــن ايــضــا مــحــاضــرات تــتــمــحــور حول 
العظام  الـــغـــازيـــة عــلــى  الـــمـــشـــروبـــات  تــأثــيــر 
الثانوية  الــمــرحــلــة  بــيــن طــالــبــات  ومــســابــقــة 
وطــالــبــات واســـاتـــذة جــامــعــة قــطــر ومشهدا 
اليوم  امـــا  االنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  لقسم  مسرحيا 

الوثائقي  الــفــيــلــم  عـــرض  فيتضمن  الــثــانــي 
الــتــدريــب الميداني  ومــحــاضــرة حـــول خــبــرة 

والعديد من الفعاليات األخرى.
الثقافية  مسابقتها  الكلية  أطلقت  كما 
 2008/2007 الــجــامــعــي  لــلــعــام  االبـــداعـــيـــة 
وذلـــك ضــمــن فــعــالــيــات الــيــوم الــمــفــتــوح في 
مجال الثقافة واالبداع االدبي واإلبداع على 
مستوى طالب جامعة قطر وطالب المرحلة 
الثقافية  الـــمـــجـــاالت  فـــي  وذلـــــك  الــثــانــويــة 
والفكرية واألدبية وفي مجال االبداع األدبي 
الشعرية  والقصيدة  القصيرة  القصة  وهــي 

والخاطرة األدبية وفي المجال الفني.

الشروط العامة:
ان تكون األعمال اإلبداعية مكتوبة باللغة 

العربية أو اللغة االنجليزية.
منتسبي  من  «الطالبة»  الطالب  يكون  ان 
جامعة قطر، أو أية جامعة أجنبية على أرض 

الدولة. أو من طالب المرحلة الثانوية العامة.
ال يحق ألي طالب أن يشارك بعملين في 

المجال الواحد.
يــحــق لــلــطــالــب االشــــتــــراك فـــي أكـــثـــر من 

مجال.
المشتركة  األعــــمــــال  تـــكـــون  أن  يــفــضــل 
المجال  عـــدا  فيما  الــحــاســوب،  عبر  مطبوعة 

الفني.
الــخــاصــة في  بياناته  يـــدون كــل مشترك 

ورقة مستقلة:
بالنسبة لطالب جامعة قطر «االسم ـ رقم 
القيدـ  القسم والتخصصـ  نوع العمل المقدم 

للمسابقة وعنوانه ـ البريد االلكتروني».
بالنسبة لطالب الجامعات األخرى «االسم ـ 
رقم القيدـ  الكلية والجامعةـ  نوع العمل المقدم 

للمسابقة وعنوانهـ  البريد االلكتروني».
«االسم  العامة:  الثانوية  لطالب  بالنسبة 
ـــدراســـي ـ اســـم الــمــدرســة ـ نوع  ـ الــفــصــل ال
البريد  ـ  وعــنــوانــه  للمسابقة  المقدم  العمل 

االلكتروني أو عنوان التواصل».

الشروط الخاصة:
المجال الثقافي الفكري

أال تتجاوز صفحات البحث عشرين صفحة.
البحث وجهة نظر مقدمه. وال  ان يحمل 

يكون قائمًا على النسخ فقط.
ـــقـــواعـــد الــعــلــمــيــة واألســـــس  ـــــتـــــزام بـــال االل

الصحيحة في البحث العلمي.
الــعــلــمــيــة فـــي توثيق  بـــاالمـــانـــة  االلــــتــــزام 

المعلومات وايراد المصادر والمراجع.

مجال االبداع األدبي
االلتزام باألصول الفنية في كتابة القصة 

القصيرة والقصيدة والخاطرة
خمس  ـــقـــصـــيـــرة  ال ـــقـــصـــة  ال تــــتــــجــــاوز  أال 

.A4 صفحات
يــمــكــن االشــــتــــراك بــقــصــيــدة مـــن الشعر 

النبطي.
.A4 أال تتجاوز الخاطرة األدبية صفحتين

المجال الفني:
بــه مبتكرا.  الــمــشــتــرك  الــعــمــل  ان يــكــون 

وليس تقليدا لنموذج معروف.
أال تتضمن اللوحة أو الرسم الكاريكاتيري 

توقيع صاحبها.
أو  االشتراك بقصة كاريكاتيرية.  يمكن 

حكاية تدور حول شخصية ابتكارية.
فنية  بلوحة  االشــتــراك  مجال  يتضمن  ال 
الرسم على الزجاج أو الخشب أو المجسمات.

ستعلن نتائج المسابقة يوم االحد الموافق 
7002/9/21م. وتسلم جوائز قيمة.

في مجاالت الرسم والخزف والتصوير

ستة فنانني يحصدون جوائز صالون الشباب الثاني

أحمد الحمرثامر الدوسريطالل القاسمي

راشد الكواري: هدفنا استقطاب الطالب املتميزين لاللتحاق بالكلية

 يوسف علي الكاظمالشيخة د.منى بنت سحيمناصر مبارك العلي الشيخ سعود بن خالد آل ثاني

تكريم أبرز الشخصيات الداعمة للعمل التطوعي وقدامى املتطوعني

عمر أبوغرارة

غنوة علواني

 الدوحة - �


