
 مسابقة ألف شاعر وألف قصيدة في اللغة العربية

قصيدة  الشعراء والشاعرات من مختلف دول العالم إلى اإلسهام في مسابقة نشر أفضل ألف المجلس الدولي للغة العربية يدعو

 المؤتمر الدولي للغة العربية السنوي بينها لتقدم في في اللغة العربية، وسوف يتم تحكيمها واختيار أفضل عشر قصائد من
 .هـ7341شعبان  5-7م الموافق 1172)إبريل( نيسان  17-71المقرر عقده في دبي خالل الفترة من 

وتشجيع شعرائها المبدعين، وإثراء اللغة العربية ودعم فنها الشعري  تهدف المسابقة إلى خدمة اللغة العربية :أهدف المسابقة
 .أغراضه، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين مبدعي اللغة العربية ومحبيها وتنوع

  :الشروط

 .أن تكون القصيدة موزونة ومقفاة، وال تزيد القصيدة على ثالثين بيتا .7
 .أن تتميز بجمال الصورة ودقة العبارات وسعة الخيال، وأن تكون مدققة ومصححة لغويا   .1
 .أن تسهم القصيدة في خدمة اللغة العربية وتشجع على حبها وتمكينها ومعالجة قضاياها وتحدياتها المعاصرة .4

 .أن تركز القصيدة على االعتزاز باللغة العربية واستنهاض الهمم في خدمتها وربطها بالحياة اليومية .3
 .نتقاء المفردات العلمية والتقنية في القصيدةتعريب المصطلحات والمفردات غير العربية واالستفادة من المعاجم في ا .5

 .يمكن للشاعر والشاعرة المشاركة بثالث قصائد كحد أقصى، وأن ال يكون قد سبق نشرها في أي مكان آخر .6

   :مجاالت قصائد المسابقة

 الطب والعلوم والتقنية والصناعات والمبتكرات واإلبداعات والمكتشفات الحديثة. 
 فنون والتعليم وسوق العمل واإلدارةاإلعالم والثقافة وال. 
 عالقة اللغة العربية بالهوية والمرجعية والثوابت. 

 العالقة بين اللغة العربية والمجتمع واألسرة والمعلمين واألساتذة والطالب والعاملين في المهن المختلفة. 
 ر القديمةتاريخ اللغة العربية مع العلوم والمعارف والهندسة والصناعة والفنون في العصو. 

 واقع اللغة العربية على المستوى الوطني والعربي واإلسالمي والدولي. 

 للمسابقة من قبل لجان متخصصة وفق معايير ومتطلبات المسابقة، كما سوف يتم سيتم تحكيم األعمال المقدمة :التحكيم والتكريم
للمشاركة في أمسية شعرية ضمن  العربية المؤتمر الدولي للغة اختيار أحسن عشر قصائد، ويدعى أصحابها على حساب

 .، مع منحهم مكافأة مالية رمزية تشجيعية وشهادة مشاركةالمؤتمر الدولي السابع للغة العربية فعاليات

جميع القصائد المقدمة للمسابقة تحكم ويتم تقييمها وفق معايير خاصة بهذه المسابقة، ويتم نشر أفضل ألف  :طباعة القصائد
 11الذي سوف يطبع ويوزع في المؤتمر على مئات المشاركين من أكثر من  ان صاحبة الجاللة اللغة العربيةديو قصيدة في

 .دولة

 .م1171نهاية أكتوبر ) تشرين أول(   وآخر موعد - م1171من بداية يوليو) تموز (  يبدأ قبول القصائد :موعد التقدم للمسابقة

 عبر البريد اإللكتروني ونسخة   alarabiah3@gmail.com لبريد اإللكترونيترسل جميع القصائد عبر ا: عناوين المراسلة

info@alarabiah.org  لضمان وصول المشاركة. ويجب أن ترسل المشاركة بصيغتين  ( PDF  و .word )  
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   :كة في المسابقةكيفية المشار

 تقديم قصيدة أو أكثر )ثالث قصائد بحد أقصى( وتكون مطبوعة. 
 ( صورة من الهوية الشخصية، وصورة شخصية ملونة عالية الجودة ) واضحة جدا بحجم كبير. 

 ومكان العمل واإلقامة والجنسية  سيرة ذاتية مختصرة ال تزيد عن عشرة أسطر وفيها: تحديد التخصص والمؤهل
 .والمسابقات المشاركات الشعرية التي تمت المشاركة فيها خ الميالد والدواويين والجوائزوتاري

 عنوان التواصل كامال: رقم الهاتف الجوال والفاكس والبريد اإللكتروني 

  

 116900196911 فاكس       116900196900هاتف     للتواصل المباشر مع المجلس الدولي للغة العربية:

www.alarabiah.org  موقع المجلس  www.alarabiahconference.org      موقع المؤتمر السنوي للغة العربية 
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