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مقدمة:
م
سعععيا منععا لححقيععا الحىااععل مععل الشععباب البععامختل العععزب لععب م حلععج ألا ععار العز يععة و ار ععا ،وثحفتععم ع ى ع
البح ععع العلل ععي الع ععا واملب ععد ل ععب م حل ععج القظ ععايا واملىاط ععيل الع ععي نه ععع مكحلعاثن ععا العز ي ععة و هظع ع ها الفمز ععة
والخقافية ،و فعا ملشاركة الشباب لب ثزشيد امل اض الذي جعيشه مكحلعاثنا ى م حلج املسحى ات الا حلاىية
والحقى ي ععة وإلايس ععايية والسياس ععية والا ح ععا ية؛ جعل ععس م سس ععة م من ععىل ب ععال م ععدو ى ععس ثنظ ععيع ععا ش س ععنى ة
للبامختل الشباب باسع "مسابقة الشباب العزبي للبحىذ والدراسات الدينية".
آملععتل تل ثمععىل الدراسععات املقدمععة لنيععل ععذا العععا ش ثحلععل تفنععارا مبدىععة و ال ععة ،ومسععحىفية لقىاىععد النشععز
العللي لب امل سسة.

يظام العا ش السنى ة:
 -1ث ععنظع امل سس ععة مس ععابقة س ععنى ة للدراس ععات والبح ععىذ ل ععب مك ععا الدراس ععات الديني ععة ،ثل ععنه فثه ععا رالر ععة ععىا ش
تساسية ،و ا شثتل جشعيعيحتل ،مكلى يل ها ( )02222والر.
 -0جعلس امل سسعة ىعس املسعابقة لعب بدايعة الشع ز الخعام معس لعل ىعام ،و عحع اسعحقبا املقحامعات البحخيعة للحا ع
لنيل العا ش لب ت ل ت اا بداية ش ز يىليى مس العام يفسه.
 -3يع ى البامع م لة تربعة تش ز إلثلام بحخه.
 -4يحع إلاىالل ىس تسلاء الفا ش س لب هاية العام الحالب السحالم ا لب مفل.
 -5يحع ا حيار مىطى لللسابقة لب لل ىام ،مل ثحديد محاور الاسعحمحاب وألاسعةلة وإلاشعناالت الععي ى ع البامعع
تل ي حار وامد تو ارنتل منها لب بحخه.
 -6امل سسة هب اعامبة مقعىا امللميعة لعليعل ألاىلعا املقدمعة لنيعل الععا ش ول عا معا الح عزف بنشعز ا ور يعا تو
إلمحاوييا.

الشزوط الىا ب ثىافز ا لب البحع:
ّ
 -1تل ثمىل مخسلة باألاالة واملىطىىية.
 -0تل ثمىل ممحى ة بلغة ىز ية سليلة وتسلىب واض محاابط.
 -3تال يمىل البحع منشىرا تو مزسال لع ة ت زي للنشز.
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 -4الحمام ألاماية العللية ،ىدم ايححا ألافنار والنقل ول الحىريا.
 -5تل يمىل البحع مىرقا ب ز قة تلا يلية.
 -6تل ثمىل م ا ر ومزا ل البحع معحدا بها ىلليا و يايانها لاملة.
 -7الالحمام باملىاافات الفنية لنشز البحىذ املحد لب شزوط النشز لب مى ل امل سسة.
 -8تل ال يقل البحع ىس ( )8222لللة وال يش د ىس ( )10222لللة.
 -9ثزسل البحىذ والدراسات ى ىنىال البايد إلالمحاويي للل سسة لب ملج ب يغة .word

إلا زاءات العللية لللسابقة:
 -1يقىم البامع بإرسا م

ط البحع بلا ال يش د ىس ( )1222لللة و حظلس:

 مشععنلة البحععع :ثحديععد مشععنلة البحععع لععب مععدو ا الد يقععة والظععيقة ،واععياه ها لععب ىبععارات واضععحة ومحععد ،وبشنل يعبا ىس مشنلة البحع ومكال ا الذي يلتم ا ىس مكاالت البحع ألا زي.
 ىنااععز مشععنلة البحععع :وهععب ثح ععل ىظععى ا باملحععاور ألاساسععية للبحععع العععي ثنععحة ىععس ثحديععد املشععنلة البحخيععة،و ععد يعب ععا ىنه ععا تمياي ععا باألس ععةلة البحخي ععة ،وث ععحع فثه ععا ىللي ععة ثحلي ععل وإ راش املمىي ععات الع ععي جش ععحلل ىلثه ععا مش ععنلة
البحععع ،تو مىطععى البحععع ،لنععي يععحع الحاكتععم ىلثهععا لععب إ ععزاءات البحععع الالمقععة ،وى ع ألاسععةلة البحخيععة تل ث ععا
ب ز قة ابلة للحفستا ،وثحد يى البيايات واملعلىمات امل لى ة ملزا ع ها.
 ت لي ععة البح ععع :وجش ععلل ثق ععديع ى ععزض تكه ععا ثف ععيال لبس ع امات الع ععي يلم ععس للبح ععع تل يق ععدم ا لحق ععل املعزف ععةععة ،وم ععا يلم ععس تل يقدم ععه م ععس إط ععافات معزفي ععة ععد جسع ع ع ل ععب معالع ععة مش ععنلة م ععس مش ععمالت املكحل ععل
املح
املحنىىة.
 الحعز فععات إلا زا يععة للل ع احات واملفععا يع :جعععد الحعز فععات إلا زا يععة إرععارا مز عيععا يسععاىد البامععع (والمقععاالقععار ) ى ع اسععح دامه بلععا ينشعععع مععل مشععنلة البحععع ،ومععل ث ععىرات البامععع يفسععه ل ععذا املفععا يع ،وىععا مععا
ث ا ذا الحعز فعات بداللعة ثى عات البحعع الحعالب ،و عد ثلحقعي تميايعا عذا الحعز فعات إلا زا يعة معل الحعز فعات
النظز ة ،و د ث حلج ىنها تميايا.
ّ
ّ
مّ
ّ
منهعية البحع :ال يحى ل مس المحاب واملع لفتل الحعمام الحيعا تو ا ّ ىعاء الحيعا لعب القظعايا امل زو عة ،ولمعس ال ب ّعد
تل ّ
ّ
بلىطىىية م ّ
ّ
ّ
نهعيعة ،باسعح دام تسعاليب البحعع العلل ّعي الن ّ
ومنهعياثعه .وال
والملعي
عىاب
يعشسوا و ات يظز ع
ٍ
ّ
ّ
الدراسات مم ّ
ّبد تل ثمىل ّ
عد بد ة محنا ية ومىرقة ّيدا بامل ا ر واملزا ل.
 ثحليل مى ش لالسحنحا ات الز يسية للبحع. ثنظععيع البحععع :وفيععه يحععد البامععع امل ععط ألاولععب للبحععع مععس ميععع الف ععى العععي سيحظععلنها ،والعنااععز العععييلمعس تل ثظ ععز لعب لععل ف عل ،واملزا ععل الز يسعة العععي ر عل إلثهععا ىنعد إىععدا ا مل عط البحععع -0 .يزفعا مععل م ععط
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البحع ععع السع ععتا الذاثيع ععة ملعع ععد العلع ععل لع ععب اع ععفحة منف ع ععلة بحيع ععع جشع ععلل :الاسع ععع والعنع ععىال ،الدر ع ععة العلليع ععة
والح ص ،العلل الحالب و حه ،وت ع إلايكاسات العللية.
 -0بعد املىافقة ى املقحاح مس بل الاعنة امل ح ة لب امل سسة ،ثزسل امل سسة للبامع املىافقعة ى ع البحعع
مل املالمظات الحى ثهية ىليه إل و دت.
 -3يحع جسليع البحىذ لب ألا ل املحد لب لل ىام والذي يحع ثحديدا لب ور ة مىطى الاسحمحاب.
 -4ثقىم الاعنة امل ح ة بلزا عة البحىذ وإىالل اسع الفا ش املىىد املحد لخسليع العا ش مس لل ىام.
 -5ال ثقبل البحىذ هتا امل ابقة لللىاافات الفنية والعللية للبحىذ العللية.
 -6للل سسععة تل ث عععب إمععدي العععىا ش الععخالذ ألاول ع تو بعظ ع ا تو لل ععا إما تواععد لعنععة الححمععيع بعععدم و ععى
بحععع مال ععع ومسععحىلب للشععزوط العلليععة ،تو ال يحقععا ألا ععداف املز ععى مععس العععا ش مععس بحععىذ إبداىيععة مزثب ععة
بلىطىىات البحىذ امل لى ة.
 -7يكب تال يحكاوس ىلز البامع ىند الحا

 45سنة.

ثقدم امل سسة العىا ش الحالية:
 العا ش ألاول ( )12222والر– العا ش الخايية ( )5222والر– العا ش الخالخة ( )3222والر ىا ش جشعيعية للبحىذ املحلتم . -البايد إلالمحاويي لللسابقةaward@mominoun.com :
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