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 كلية محمد بن راشد لإلعالم

 في الجامعة األمريكية في دبي

 مسابقة طالب الثانوية العامة 

 "مبدعون في اإلعالم"
 

 

 كلية محمد بن راشد لإلعالم في الجامعة األمريكية في دبي 

 نادي دبي للصحافةوزارة التربية والتعليم و بالتعاون مع 

 تقدم 

 الفيلم القصيرومسابقة   الصحفيالتقرير مسابقة 

 نجليزية باللغتين العربية واإل

 لطلبة الصف الثاني عشر في مدارس الدولة الحكومية والخاصة 

 الفائز األول في كل مسابقة 

 يحصل على 

 عالممنحة دراسية في كلية محمد بن راشد لإل

ن الثالثة األوائل: جوائز قيّمة والفائز  
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 الصحفي التقريرمسابقة  -١

ذا   سالحا  االجتماعي  كيف أصبحت مواقع التواصل" كتابة تقرير صحفي حول المطلوب من كل مشارك 

 .كلمة 1000ـ  750بين ن" بعدد كلمات يتراوح يحدّ 

 يجب أن يُكتب التقرير بشكل موضوعي ال يتضمن الرأي الشخصي للكاتب وأن يستوفي الشروط التالية: 

 ؛ )شخصيات تدلي بمعلومات حصرية للكاتب(   ثالثة مصادر التقريرأن يشمل  -

 ؛تواصل معهاتم الرفق بالتقرير صور الشخصيات التي  ن يُ أ-

 . وأرقامحصائيات إ ن يتضمن التقرير معلومات مدعمة بأ-

 

 مسابقة الفيلم القصير -٢

 ". التنمُّر"ع وموضمدته بين دقيقة وثالث دقائق عن  )من إنتاج الطالب/ة( أصيل  قصيرإعداد فيلم  ٢.١

 كلمة(.  ٢٥٠الموضوع في الفيلم )ال يتعدى ال نص يوضح الفكرة وراء معالجة كتابة  ٢.٢

 العالج اإلبداعي للموضوع، وجودة الصوت والصورة.  استنادا  إلى تميز الفكرة، الفيلم سيتم تقييم  

 االشتراك:

  اسم وتسميته على الشكل التالي: MP4 H264 الفيلم على يوتيوب بتنسيق يجب على المشارك تحميل *

 المشروع )الفيلم( ـ مسابقة كلية محمد بن راشد لإلعالم.  اسم المشارك ـ  

ذكر "مسابقة كلية محمد بن راشد لإلعالم" في  مع  nmakansi@aud.eduترسل المشاركات الى: *

 :الرسالة اإللكترونية  في موضوع البريد، وإدراج التالي 

   ؛ مرفق تقرير الصحفي ال أورابط يوتيوب حيث تم تحميل الفيلم .１

)بحال    ات/المصادرلشخصيل  صور  ٣  أونص يوضح الفكرة وراء المعالجة )بحال تقديم الفيلم القصير(  .２

   (؛تقرير الصحفيال تقديم 

 ؛  رقم الجوالاسم المشارك، عنوان البريد اإللكتروني و.３

 اسم المدرسة الثانوية. .４

 

 . 0506543185ألي استفسار يرجى االتصال بالسيد نادر مكانسي على الرقم 

 يجب على الفائزين في المسابقة االلتزام بالدراسة في كلية محمد بن راشد لإلعالم. 

 تطبق على الفائزين بالمنحة الشروط المطبقة على منح مؤسسة محمد بن راشد. 

  2020مارس  5المشاركات يوم الخميس  الستالم آخر موعد 

 .مارس في قاعة آرينا بمركز دبي التجاري العالمي 26ع الجوائز في منتدى االعالم العربي ز  تو
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