مسابقة الجمعية األردنية لمكافحة األشكال الحديثة للعبودية
واإلتجار بالبشر

(JCMST) 2015

إإيمامًا ين الجيعإة األرداإة ليكمفحة األشكمل الحديثة لمعبودإة واالتجمر بملبشر JCMST

بأهيإة توعإة طمبة الجميعمت حول ييمرسمت األشكمل الحديثة لمعبودإة واالتجمر بملبشر كثملث تجمرة
غير يشروعة بعد السالح واليخدرات ،وأهيإة تشجإع البحث العميي ،فإاه إسر الجيعإة أن تعمن عن

يسمبقة لطالب الجميعة األرداإة تسهم في رفع يستوى الوعي حول األشكمل الحديثة لمعبودإة

واالتجمر بملبشر .وتستهدف اليسمبقة كمإة الحقوق ،كمإة الفاون والتصيإم ،ويركز دراسمت اليرأة في

الجميعة األرداإة.

مجاالت المسابقة:

 كلية الحقوق ومركز دراسات المرأة :بحث عميي /دراسة حول القوااين ذات العالقة بمليرأة،
واألشكمل الحديثة لمعبودإة ،واالتجمر بملبشر.

 كلية الفنون والتصميم :الرسم ،والاحت ،والتصوير.
شروط التسجيل بالمسابقة:
أن إكون الطملب  /الطملبة أرداي الجاسإة ياتظيمًا في الجميعة األرداإة.
شروط البحث المقبول لدخول المسابقة:

 .1أن إكون البحث يم بين  15 – 10ألف كمية.

 .2أن إكون البحث أصإال ويبتكر اًا ويوثقم لم إسبق اشره بأي شكل ين األشكمل
يقترحمت عميإة.

 ،وإحيل

 .3أن إكون البحث يشفوعمًا بملهوايش واليراجع األسمسإة وفق األصول العميإة لمبحث ،وبعكس
ذلك ال يتم استالم البحث.
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 .4االلتزام بشروط البحث العميي ين أدوات ويامهج عميإة يوثقة ويامقشة وجهمت الاظر
اليختمفة حول يوضوع البحث يع التوثيق العميي لآلراء وفقم لمقواعد اليتعمرف عميهم.

 .5يجب توافر العامصر التملإة في كتمبة البحث :عاوان البحث ،اليؤلف ،األهداف ،الياهج ،أهم
الاتمئج ،اليامقشة ،الخالصة ،التطبإقمت اليستقبمإة أو اليقترحمت العميإة ،اليراجع ،الكميمت
األسمسإة في البحث.

 .6أال إكون البحث قد سبق اشره وأال إكون قد

حصل البمحث أو أحد اليشمركين يعه

في البحث عمى درجة عميإة أو جمئزة يم بيوجب هذا البحث افسه.

 .7اليعميير األسمسإة لتحكإم البحوث ه ي :سالية الياهج وتسمسل األفكمر ووضوح
والقدرة عمى ربط الاتمئج بمليقديمت.

العرض

 .8ال يجوز االشتراك بأكثر ين بحث.

 .9تستبعد البحوث غير اليستوفإة الشروط اليذكورة أعاله.

 .10لمجيعإة األرداإة ليكمفحة األشكمل الحديثة لمعبودإة واالتجمر بملبشر حق االحتفمظ بملبحوث
اليقدية واشر وتوزيع الفمئز ياهم.

 .11أن إكون يكتوبمًا بمغة عربإة سمإية ،يع يمخص ال يزيد عن  500كمية يتضين أهم يم ورد
فإه واتمئجه.

 .12أن إقدم ين اسختين ورقيتين يجمدتين بشكل جيد بحجم  A4يع إرفمق قرص يديج ( )CD
اليطبوع عمإه.

 .13أال يتجموز البحث شميال اليراجع واليالحق  25صفحة.
 .14اوع الخط اليستخدم هو .Simplified Arabic
 .15إكتب يتن البحث بخط أو بايط الكتمبة .14
 .16تكتب الحواشي بخط .12

 .17تكتب العاموين الجمابإة بخط ( 16غميق) .Bold
يحك ِيين تحددهم الجيعإة األرداإة ليكمفحة األشكمل الحديثة لمعبودإة
 .18إعرض البحث عمى َ
اليحك ِيين اهمئإمًا في تقيإم
واالتجمر بملبشر في يجمل اختصمص اليوضوع ،وإكون رأي
َ
البحث

 .19اخر يوعد لتقدإم طمبمت اليشمركة يوم االحد الحمدي والثالثين ين اإمر .2015/5/31
 .20اعالن الاتمئج واالحتفمل في يوم الثالثمء الثالثين ين حزيران اليوافق .2015/6/30
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األعمال الفنية المقبولة لدخول المسابقة:
 .1إيكن اليشمركة في يجمالت الفاون التملإة( :الرسم) بقمم الفحم ،والرصمص ،و

الرصمص

اليمون( ،التصوير التشكيمي) زيتي ،واكريمإك ،ويمئي ،وبمستيل( ،الاحت التشكيمي) عمى

الحجر ،والرخمم ،والجص ،والخشب ،والحديد ،والخزف ،والفميبر جالس( ،الحفر والطبمعة

(البمتإك والصبمغة)( ،صإمغة وييام)( ،الفاون الرقيإة) فيديو -تصوير فوتوغرافي  -رسوم
يتحركة -التصيإم الجرافإكي -الطبمعة( ،الفن اليفمهإيي) ،وغيرهم ين اليجمالت الفاإة في
فترة يم بعد الحداثة والفن اليعمصر في الفن التشكيمي.

 .2أن تكون األعيمل اليشمركة أصمإة ولإست يستاسخة.

 .3بملاسبة لؤلعيمل اليستادة عمى صور يرجعإة ،إكون ين شروط األهمإة التقمط الفامن الصور
اليصور.
بافسه أو أن إكون حمصال عمى إذن خطي ين
ّ

 .4ال تعتبر التركيبمت اليستادة إلى يواد يطبوعة أو أعيمل لفاماين آخرين أصمإة ،وال تكون
يؤهمة لدخول اليسمبقة.

 .5ال ُإسيح بإرسمل أكثر م ن يشمركة واحدة لكل شخص.
 .6سيتم تحكإم األعيمل الفاإة ين واقع أصل األعيمل ين خالل لجاة خمصة لمتحكإم  ،وتعتبر
آراؤهم اهمئإة.

إجراءات المسابقة ونظامها:

لالشتراك في

اليسمبقة يرجى زيمرة يوقعام اإللكترواي

 www.jcmst.orgوصفحتام عمى

 Facebookوعاوااهم (يكمفحة االشكمل الحديثة العبودإة واالتجمر بملبشر ( ،( )JCMSTويواقع
شركمئام في الجميعة االرداإة الكمإمت الثالث كمإة ا لحقوق ودراسمت اليرأة وكمية الفاون والتصيإم

لالطالع عمى التقمرير الواردة في اليوقع ،والحصول عمى طمب االشتراك.
جوائز المسابقة:

مسابقة البحث العلمي:
 جمئزة الفمئز األول 1000 :ديامر ارداي
 جمئزة الفمئز الثماي 700 :ديامر ارداي

 جمئزة الفمئز الثملث 500 :ديامر ارداي
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مسابقة األعمال الفنية :مسابقة مكافحة العبودية واالتجار بالبشر()JCMST
 جمئزة الفمئز األول 1000 :ديامر ارداي .
 جمئزة الفمئز الثماي 500 :ديامر ارداي.

 جمئزة الفمئز الثملث 300 :ديامر ارداي.
سإحصل الفمئزون عمى درع تذكمري ،وشهمدة يعتيدة ين جميعة .Westminster University

رئيس الجمعية االردنية لمكافحة االشكال الحديثة
العين /تغريد حكمت
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