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لثانويةافي الصفوف  فنية لطالب المدارسالرسوم ال: الثانيةمسابقة ال  
 

وأعلنت هذه الوثيقة الحقوق غير القابلة . 0491ديسمبر / كانون األول  01في اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
و األصل للتصرف التي يحق لكل إنسان التمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أ

وينظم مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان احتفااًل بالذكرى . خر، دون تفرقة بين الرجال والنساءالوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آ

 .لى العالمالسنوية السبعين لإلعالن العالمي مسابقة كتابة إبداعية لطالب المدارس في الصفوف الثانوية للتأمل في هذه الوثيقة الهامة وتأثيرها ع
 الموضوع      

 (UDHR)حد الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تصميم ملصق يوضح أ ❖
 :يمكن الوصول إلى اإلعالن الكامل باللغة العربية على هذا الرابط ➢

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf 

 :القواعد االرشادية      

 اختر واحداً من حقوق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعملك الفني ❖

 يوضح هذا الحق بطريقة مبتكرة متر  2,8 × 2,1تصميم ملصق مقاس  ❖

 استخدام الحد األدنى من الكلمات ❖

 أنه سيتم فحص الملصق ليتم نشره عبر اإلنترنت ، لذلك ال تستخدم أي مواد ضخمةضع في اعتبارك  ❖

 .قلم رصاص أو قلم ملون أو ألوان مائية أو طالء أو قصاصات الصحف أو المجالت ، إلخ: أمثلة ألدوات االستخدام ❖

 ومدرستك صفكفي الجزء الخلفي من عملك الفني ، يرجى كتابة اسمك و ❖

 
 تقديم      

 8102نوفمبر  25آخر موعد للتقديم هو  ❖

 .4في مقر المركز الكائن في العبدلي عمارة شرف ط باليد للطالب   رسومات الفنيةجمع ال متسل ❖

 
 الفائزون والجوائز     

 عرض المراكز الثالثة األولى فيتأطير ووسيتم  مركز عمانسيتم تقييم األعمال الفنية من قبل لجنة االختيار في  ❖

 اإلحتفال

  ديسمبر/كانون أول 07ي لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ف 07سيتم دعوة الفائزين وعائالتهم إلى االحتفال بالذكرى ال  ❖

 ديناراً  01ديناراً والثالثة  01ديناراً، الثانية  01األولى : وائز على النحو التاليجالسيحصل الفائزون على  ➢
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