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 JCMSTلمكافحة األشكال الحديثة لمعبودية واالتجار بالبشر الجمعية األردنية إيمانًا من 
بأىمية توعية طمبة الجامعات حول ممارسات األشكال الحديثة لمعبودية واالتجار بالبشركثالث تجارة 
غير مشروعة بعد السالح والمخدرات ، وأىمية تشجيع البحث العممي، فإنو يسر الجمعية أن تعمن 
عن مسابقة لطالب الجامعة األردنية تسيم في رفع مستوى الوعي حول األشكال الحديثة لمعبودية 

وتستيدف المسابقة كمية الحقوق، كمية الفنون والتصميم، ومركز دراسات المرأة في . واالتجار بالبشر
 . الجامعة األردنية

 
 : مجاالت المسابقة

 دراسةحول القوانين ذات العالقة بالمرأة، /  بحث عممي:كلية الحقوق ومركز دراسات المرأة
 . واألشكال الحديثة لمعبودية، واالتجار بالبشر

 الرسم، والنحت، والتصوير: كلية الفنون والتصميم. 
 

 : شروط التسجيل بالمسابقة
 . الطالبةاردني الجنسية منتظمًا في الجامعة األردنية/ أن يكون الطالب 

 
 : شروط البحث المقبول لدخول المسابقة

 . ألف كممة15 – 10أن يكون البحث ما بين  .1

  ويحمل،أن يكون البحث أصيال ومبتكرا وموثقا لم يسبق نشره بأي شكل من األشكال .2
. مقترحات عممية 

أن يكون البحث مشفوعًا باليوامش والمراجع األساسية وفق األصول العممية لمبحث، وبعكس  .3
 .ذلك ال يتم استالم البحث

                                  1 



االلتزام بشروط البحث العممي من أدوات ومناىج عممية موثقة ومناقشة وجيات النظر  .4
. المختمفة حول موضوع البحث مع التوثيق العممي لآلراء وفقا لمقواعد المتعارف عمييا 

عنوان البحث، المؤلف، األىداف، المنيج، : يجب توافر العناصر التالية في كتابة البحث  .5
أىم النتائج، المناقشة، الخالصة، التطبيقات المستقبمية أو المقترحات العممية، المراجع، 

. الكممات األساسية في البحث
أال يكون البحث قد سبق نشره وأال يكون قد حصل الباحث أو أحد المشاركين معو  .6

.  جائزة ما بموجب ىذا البحث نفسوأوجة عممية رفي البحث عمى د
سالمة المنيج وتسمسل األفكار ووضوح العرض  : يالمعايير األساسية لتحكيم البحوث ه .7

. والقدرة عمى ربط النتائج بالمقدمات
. ال يجوز االشتراك بأكثر من بحث .8
. الشروط المذكورة أعاله مستوفية الغير تستبعد البحوث  .9
 حق االحتفاظ بالبحوث لمجمعية األردنية لمكافحة األشكال الحديثة لمعبودية واالتجار بالبشر .10

. المقدمة ونشر وتوزيع الفائز منيا
 كممة يتضمن أىم ما ورد 500أن يكون مكتوبًا بمغة عربية سميمة، مع ممخص ال يزيد عن  .11

. فيو ونتائجو
( CD) مع إرفاق قرص مدمج  A4أن يقدم من نسختين ورقيتين مجمدتين بشكل جيد بحجم .12

 .المطبوع عميو
 . صفحة 25 البحث شامال المراجع والمالحق أال يتجاوز .13
 .Simplified Arabic  نوع الخط المستخدم ىو .14
  .14يكتب متن البحث بخط أو بنمط الكتابة  .15
  .12تكتب الحواشي بخط  .16
  . Bold (غامق ) 16تكتب العناوين الجانبية بخط  .17
الجمعية األردنية لمكافحة األشكال الحديثة لمعبودية يعرض البحث عمى محَكِمين تحددىم  .18

 في مجال اختصاص الموضوع، ويكون رأي المحَكِمين نيائيًا في تقييم واالتجار بالبشر
 البحث

 .31/5/2015اخر موعد لتقديم طمبات المشاركة يوم االحد الحادي والثالثين من ايار  .19
 30/6/2015اعالن النتائج واالحتفال في يوم الثالثاء الثالثين من حزيران الموافق  .20



 
 : األعمال الفنية المقبولة لدخول المسابقة

 
الرصاص بقمم الفحم، والرصاص، و  (الرسم): يمكن المشاركة في مجاالت الفنون التالية .1

كريميك، ومائي، وباستيل،   (التصوير التشكيمي)الممون،  عمى  (النحت التشكيمي)زيتي، وا 
الحفر والطباعة )الحجر، والرخام، والجص، والخشب، والحديد، والخزف، والفايبر جالس، 

رسوم - تصوير فوتوغرافي - فيديو (الفنون الرقمية)، (صياغة ومينا)، (الباتيك والصباغة)
، وغيرىا من المجاالت الفنية في (الفن المفاىيمي)الطباعة، - التصميم الجرافيكي- متحركة

 .فترة ما بعد الحداثة والفن المعاصر في الفن التشكيمي
 .أن تكون األعمال المشاركة أصمية وليست مستنسخة .2
ىمية التقاط الفنان الصور بالنسبة لؤلعمال المستندة عمى صور مرجعية، يكون من شروط األ .3

 .بنفسو أو أن يكون حاصال عمى إذن خطي من المصّور
ال تعتبر التركيبات المستندة إلى مواد مطبوعة أو أعمال لفنانين آخرين أصمية، وال تكون  .4

 .مؤىمة لدخول المسابقة
 .ال ُيسمح بإرسال أكثر من مشاركة واحدة لكل شخص .5
، وتعتبر سيتم تحكيم األعمال الفنية من واقع أصل األعمال من خالل لجنة خاصة لمتحكيم .6

 .آراؤىا نيائية
 : إجراءات المسابقة ونظامها

 facebook وصفحتنا عمى www.jcmst.orgلالشتراك في المسابقة يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني 
،ومواقع شركائنا في الجامعة  )(JCMST)مكافحةاالشكال الحديثةالعبوديةواالتجاربالبشر)وعنوانيا 

االردنية   االكميات الثالث كمية الحقوق ودراسات المراة وكمي الفنون والتصميم لالطالع عمى التقارير 
 . الواردة في الموقع، والحصول عمى طمب االشتراك

 : جوائز المسابقة
 : مسابقة البحث العلمي

 دينار اردني1000: جائزة الفائز األول  
 دينار اردني700  : جائزة الفائز الثاني 
 دينار اردني500: جائزة الفائز الثالث   

http://www.jcmst.org/
http://www.jcmst.org/


( JCMST)مسابقة مكافحة  العبودية واالتجار بالبشر: مسابقة األعمال الفنية
 دينار اردني 1000: جائزة الفائز األول . 
 دينار اردني 500:جائزة الفائز الثاني  . 
 دينار اردني300: جائزة الفائز الثالث   

 
 . Westminster Universityسيحصل الفائزون عمى درع تذكاري، وشيادة معتمدة من جامعة 
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