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جامعة القاھـرة

رؤية الجامعة

 تكوين المعرفة ونشرھاوتطبيقھا إلثراءأن تكون جامعة القاھرة واحدة من أفضل الجامعات العالمية المشھود لھا بااألصالة و السبق في

حياة األفراد والمجتمع والمؤسسات والبيئة المحيطة

دورة ابراھيم اصالنالجامعة
14:21:31 15-10-2012تاريخ الخبر :

االدبية، للشئون  العامة  االدارة  تنظم 
المجلس االعلى للثقافة مسابقة المواھب

لعام فى2012االدبية   دورة ابراھيم اصالن، 
المجموعة الرواية،  االتية،  المجاالت 
القصصية، ديوان شعر الفصحى، وذلك بشرط

 سنة، ان يكتب35أال يزيد سن المتقدم عن 
العربية باللغة  االدبى  عمله  المتسابق 

 وان14، فونت Simplified Arabic، بخط A4الفصحى فى حدود سبعين صفحة فلوسكاب 
مصرية جائزة  باى  فاز  قد  للمسابقة  المتقدم  العمل  االيكون  ولغويا،  نحويا  مراجع  يكون 

او تم نشرة باى صورة للنشر، ان يكتب المتسابق سيرتة الذاتية متضمنة سن  اوعربية
وتاريخ ميالدة وبياناتة الشخصية واعمالة االدبية المنشورة من قبل محة بمكان وزمان
المتسابق االيكتب  منفصلة،  ورقة  فى  عليھا  حصل  التى  االدبية  الجوائز  وكذلك  النشر 

او بالصفحات الداخلية للعمل المقدم للمسابقة، ان يقدم  اسمة  اية بيانات شخصية 
المتسابق يقدم  ان  القومى،  الرقم  بطاقة  من  صورة  وكذلك  شخصية  صورة  المتسابق 

)، انcd نسخ مكتوبة على الكمبيوتر مع نسخة على اسطوانة مضغوطة (3عملو من 
يقدم ان  جھة لنشرة،  اية  الى  تقديم عملة  لة  يسبق  لم  بانة  اقرار  المتسابق  يكتب 

للشئون االدبية بالعنوان التالى  العامة  المساحة –44المتسابق عملة لالدارة   شارع 
من للمسابقة  التقدم  يبدأ  ان  عاشرا  الرابع،  الدرور  الجيزة-  الى1/3/2012الدقى-   

المسابقة 31/10/2012 نتجة  تعلن  وسوف  قاعات1/1/2013،  باحدى  احتفالية  فى   ،
، المركز2000، المركز الثانى 3000المجلس االعلى للجامعات، قيمة جائزة المركز االول

بسلسة كتاب المواھب.  ، ھذا وسيتم نشر األعمال الفائزة بالمركز االول1000الثالث
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