
مسابقـة ترشيـد 
للقـصة القـصيرة 
لطلبـة المـدارس 

إكتب قصة قصيرة ”نحو ا�ستدامة“



 تعلن إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء –كهرماء عن
 دعوتها �بنائنا طلبة المدارس ا�بتدائية وا�عدادية والثانوية لالشتراك في مسابقة الرسم

 والخاصة باالحتفالية السنوية للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة " ترشيد " في شهر
 ابريل عام 2019 على ان يتم اخذ ا�تي بعين االعتبار:

consenergy@km.qa 
اشترك ا�ن وحتى 17 مارس 2019  

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على 44628902

دعوة للمشاركة في مسابقة 
القصة القصيرة للبرنامج 

الوطني للترشيد وكفاءة 
الطاقة "ترشيد" 

كتابة قصة عن كيفية الحفاظ على مواردنا من 
الكهرباء والماء والبيئة عن طريق الممارسات 
ا�يجابية السليمة في حياتنا اليومية من اجل 

الترشيد في استهالكهما وكفاءة استخدامها 
ونشر الوعي داخل مجتمعنا من اجل حياة 

أفضل ولتحقيق شعار ترشيد " لتبقى قطر 
تنبض بالحياة ". 

موضوع المسابقة 

تشجيع المواهب ا�بداعية لدى ابناؤنا الطلبة 
في مجال ادب القصة القصيرة. 

نشر القيم الثقافية والمجتمعية الخاصة 
بالترشيد وكفاءة االستهالك بين افراد المجتمع 

وخاصة المدارس.

حث ا�طفال والشباب على القراءة واستثمار 
طاقتهم وتوجيهها نحو التنمية المجتمعية. 

توظيف االدب  في تعزيز وتعميق مفاهيم الهوية 
الوطنية.

دعم الحوافز المرتبطة بالعمل الثقافي 
والتنموية المعزز للتنمية المجتمعية  

أهداف المسابقة

اسم الطالب

اسم المدرسة 

الفصل الدراسي

العمر والصف 

رقم ولي امر الطالب 

يتم تقديم  كافة االعمال على فالش 
ميموري بصيغة الوورد Word الخط    
Arial Body حجم الخط 14 الى حديقة 

كهرماء للتوعية منطقة الثمامة ويوضع 
في اظرف مناسبة عليه البيانات التالية: 

كيفية االشتراك : 

ان تكون القصة باللغة العربية الفصحى   .1

ان التقل القصة عن 900  كلمة  وآال تزيد على 2100   .2
كلمة

االشتراك بقصة واحدة فقط لكل طالب    .3

يجب ان يقوم الطالب بكتابة القصة بنفسه   .4

المسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات.  .5

ان ال تكون االعمال المقدمة قد فازت في جوائز أخرى او   .6
سبق نشرها.

ان تبرز االعمال المقدمة البيئة القطرية (القديمة او   .7
الحديثة) والقيم ا�خالقية والهوية القطرية.

من حق إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة االستفادة من   .8
القصص سواء الفائزة اوغيرها في أي من مطبوعاتها.

شروط المسابقة




