الجهىيرٍة الػربَة السيرٍة
وزارة األوكاف

برعبَت الشُخ الدكتىر حممد عبد الستبر السُد وزَر األوقبف

تطلق وزارة األوكاف بالتػاون نع الهستشارٍة الثلافَة لسفارة الجهىيرٍة
اإلسالنَة اإلٍرانَة فٌ سيرٍة نسابلة إغالنَة أدبَة ثلافَة لتػهَق نفىيم الشخصَة
الػظَهة ( رسيل اإلنسانَة صلً اهلل غلَه وآله وصحبه وسلم ) وإبراز أبػادوا
األخالكَة الحضارٍة والتنهيٍة
حتت شعبر :أسىة حسنت ( معرفت – حمبت – اتببع )
وذلك مبنبسبت :
ذكري املىلد النبىٌ الشرَف

ٌ
ٌ
حمب لإلنسبنُت
منبسبت عسَسة علً كل مسلم  ،وعلً كل
ٍ
الفئت املستهدفت  :أبناء الجمهورية العربية السورية و المقيمين فيها.
زمبن املسببقت  :من تاريخ اإلعالن حتى  /52ربيع األول ،واعالن النتائج في نياية شير ربيع
األول(األنور) لمعام اليجري 9349ه

مكبن املسببقت  :العبمل االفرتاضٍ
ولمزيد من المعمومات :
 و ازرة األوقاف  - :الموقع االلكتروني/http://mow.gov.sy :
 صفحة الفيس لوزارة األوقاف السوريةhttps://www.facebook.com/awkafsyrian المستشارية الثقافية اإليرانية  - :الموقع االلكتروني http://damascus.icro.ir :
 صفحة الفيس بوك لممستشارية /https://www.facebook.com/thaqafa.is :1

/
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أهداف املسببقت:

 ترسيخ وابراز الوحدة اإلسالمية في محبة الرسول األعظم صمى اهلل عميو وآلو وسمم. -دعوة إلى استثمار محبة الرسول الكريم وتوظيفيا في بناء المجتمع؛ باالقتداء بو في السموك

والعمل ...في العطاء والمحبة  ...في البناء وتحمل المسؤولية .

 -تقديم نموذج واقعي عن حقيقة االعتدال واحترام الغير في مجتمعنا.

 تعميم الجو االحتفالي بالمناسبة وزرع البيجة والفرح لدى شرائح المجتمع كافة. المساىمة والدعوة إلى إعالم نظيف يحترم القيم األخالقية ويساىم في بناء حضاري لممجتمع. -تحفيز األجيال الناشئة عمى االلتزام بدينيا وادراك واجباتيا تجاه عقيدتيا ورسالتيا اإلسالمية.

 -التأكيد عمى أىمية المغة العربية في وحدة األمة اإلسالمية وربط جيل الشباب بحضارتيا وتدعيم اليوية

العربية.

 -إيجاد روح التنافس بين المشاركين وتشجيع روح المبادرة واالبتكار في بذل المزيد من الجيد والوقت في

االطالع عمى سيرة الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم.

 -تكريم المتميزين والمبدعين في األدب والشعر والخط المشاركين من الجميورية العربية السورية

 -إبراز الوجو الحضاري لمدولة ،وحرصيا عمى تأكيد تعاليم الدين الحنيف في خدمة أبناء العالم

اإلسالمي.

 -تأكيد القيم اإلسالمية ،وأىمية دورىا في الحياة.

فروع املسببقت:

 الفرع األول :أجمل قصة قصيرة ترسخ ( إنسانية النبي – شمائمو -أخالق .) -الفرع الثاني :أجمل قصيدة في مدح النبي  أو مولده عميو الصالة والسالم أو أي جزء من سيرتو

العطرة.
 الفرع الثالث :أجمل لوحة بالخط العربي في وصف النبي  ومدحو. الفرع الرابع :أفضل مقطع فيديو قصير في حبالنبي  ومدحو ،وحضور شخصيتو في حياة المسمم. -الفرع الخامس:أجزل وأوجز وأبمغ عبارة في مدح النبي .

2

الجهىيرٍة الػربَة السيرٍة
وزارة األوكاف

الشروط العبمت للمسببقت :
-9

العامل األساس في تقييم األعمال المشاركة ىو نوعية العمل وجودتو والناحية اإلبداعية والجمالية

العامة.
-5

أال يتضمن العمل إساءة لآلخرين.

-4

يمكن ألي متسابق االشتراك في جميع الفروع عمى أن يتقدم بنموذج واحد فقط لكل فئة.

-3

إدارة المسابقة غير مسؤولة عن تأخر وصول المادة المرسمة0

-5

بالنسبة لمشروط الخاصة لكل فرع من المسابقة يراجع عمى موقع وزارة األوقاف االلكتروني أو

صفحتها عمى الفيس بوك  .أو موقع المستشارية الثقافية االلكتروني أو صفحتها عمى الفيس بوك.
-6

ترسل المشاركات عبر:
البريد اإللكتروني اآلتي:

)) altawjihwaalirshad@gmail.com

تطبيق التيمغرام (مقاطع الفيديو) عمى الرقم

-7

0988369952

ِ
ِ
المشارك كامل
المشارك وغير مقتبس من مصدر آخر؛ ويتحمل
أن يكون العمل من إنجاز

المسؤولية األدبية والقانونية عن ذلك.
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الشروط اخلبصت
فرع القصت القصرية :
 مراعاة مقومات القصة القصيرة (التكثيف – اإليجاز -البالغة).
 مراعاة قواعد النحو واإلمالء وعالمات الترقيم.
 أال يزيد نص القصةعن ( )9200كممة.
فرع القصيدة :
 أن تكون القصيدة بالشعر الفصيح.
 أال يتجاوز عدد أبياتيا عشرين بيتاً.
 االلتزام بضبط القصيدة بالشكل.
فرع اخلط العربي :أن تجسد العبارة المكتوبة أحد أىداف المسابقة.
فرع مقطع الفيديو  :أن ال تزيد مدة المقطع عن دقيقة واحدة.
فرع اجزل وأوجز وأبلغ عبارة يف مدح الرسول الكريم  :أن تجسد العبارة أحد أىداف المسابقة.

 في حال مواجية أي صعوبة في التسجيل؛ يمكن التواصل مع و ازرة األوقاف – مديرية التوجيوواإلرشاد ىاتف.)3399080-925( )3379098 ( :
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قُمت اجلىائس
فئت اجلبئسة

القُمت ببللرية السىرَت

جائزة الفرع األول

المستوى األول  052222 :ل.س

(القصة القصيرة)

المستوى الثاني  022222 :ل.س
المستوى الثالث 052222 :ل.س

جائزة الفرع الثاني

المستوى األول 022222 :ل.س

(أجمل قصيدة)

المستوى الثاني 052222 :ل.س
المستوى الثالث 022222 :ل.س
المستوى األول 022222 :ل.س

جائزة الفرع الثالث

المستوى الثاني 052222 :ل.س

(لوحة خط عربي)

المستوى الثالث 022222 :ل.س
المستوى األول 022222 :ل.س

جائزة الفرع الرابع

المستوى الثاني 05222 :ل.س

( مقطع فيديو )

المستوى الثالث 52222:ل.س

جائزة الفرع الخامس

المستوى األول 05222 :ل.س

(أجزل وأوجز وأبمغ عبارة )
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المستوى الثاني:

 52222ل.س

المستوى الثالث:

 02222ل.س
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االسم الثالثي ................................................................................ :
الجنس ( :ذكر – أنثى(
المواليد ...................................................................................... :
المستوى التعميمي............................................................................. :
الفرع المشارك بو ............................................................................. :
وسيمة التواصل ................................................................................. :
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