
الدورة الثالثة  -يب صالح  العالمية لألبداع الكتابجائزة الطي   

:وفقاً لما يلي الدورة الثالثة ح باب المشاركة فيإلعالن عن فتيسر مجلس األمناء ا  

: الرواية*  

-:الشروط الخاصة للمنافسة  

الف كلمة 40 - 30ما بين  كلماتهاتتراوح   

:قيمة الجوائز  

دوالر 10.000:الجائزة االولى   

دوالر 7.000:الجائزة الثانية   

دوالر 5.000:الجائزة الثالثة   

:القصة القصيرة*   

-:الشروط الخاصة للمنافسة   

قصة 15 -10ما بين   

:قيمة الجوائز  

دوالر 10.000:الجائزة االولى   

دوالر 7.000:الجائزة الثانية   

دوالر 5.000:الجائزة الثالثة   

-:الدراسات النقدية *  

-:التالية حدى المجاالتمتناولة إ )الرواية العربية والتراث(عن  الف كلمة  30  فى حدود للمنافسة ةالمقدماالعمال   

.في التراث العربي ظواهر سردية/أ  

.تراثية للرواية العربية المعاصرةالمظاهر ال/ب  

.الرواية العربية والتاريخ/ج  

.الرواية العربية اللغة التراثية في/د  

.الرواية العربية إستلهامها في وكيفيةالشخصيات التراثية /ه  

:قيمة الجوائز  

دوالر 10.000 :الجائزة االولى  

دوالر 7.000 :الجائزة الثانية  



  دوالر 5.000 :الجائزة الثالثة

:الشروط العامة للجائزة  

-:االعمال المقدمة لنيل الجوائز في يشترط  

.الكتابة باللغة العربية  -1  

واذا اتضح خالف ذلك  ،من وسائل النشرى وسيلة مسابقة أخرى وأال يكون قد نشُر من قبل بأ لمشاركة في أييكون العمل قد قدم ل الا -2
  .حب الجائزةسفي أي مرحلة من مراحل المسابقة ت

.  بعد اإلعالن عن نتائج المسابقةاإللتزام بعدم نشر األعمال المقدمة إال -3  

علومات الخاصة بالمصادر البحوث االكاديمية مع استيفاء الم باألعراف المنهجية المتبعة في يجب التقيد :المحور النقدىبص تما يخفي -4
.والمراجع  

جائزة بأربع نسخ مانة العلى المتقدمين تزويد أ ،او التسليم باليد في حالة االرسال بالبريد العادي. لكترونيالمشاركات بالبريد االقبل تً  -4
، رقم الهاتف، محور المشاركة على رونيوااللكتين البريدي نالعنواالبيانات الشخصية، : آلتيا ن توضحعلى أمصفوفة من العمل 

.المظروف  

.نهائية وال يجوز المطالبة بكشفهاقرارات لجان التحكيم  -5  

اعتها ونشرها نشرا ق لشركة زين طبيحى بها لجان التحكيم، توص لتيواالعمال االخرى امقدمة للمسابقة واالعمال الفائزة، االعمال ال -6
.اركة الموجود بالموقع االلكترونيالتوقيع على طلب المش غير تجاري، وعلى كل متسابق  

.اليجوز المشاركة بأكثر من عمل -7  

.2012ال الحادى والثالثين من اغسطس عمآخر موعد لقبول األ -8  

.جائزة ال تعاد ألصحابهالمقدمة للواالعمال اللشروط المشار إليها،  وفٍ تعمل غير مس اليقبل اي -9  

.ال تقبل االعمال المكتوبة بخط اليد -10  

:ترسل االعمال على العنوان التالي*  

.)زين(الشركة السودانية للهاتف السيار -لتنمية الثروة الحيوانية الشركة العربية مبنى  

الخرطوم-جمهورية السودان   

شارع الغابة  -المقرن-13588:ص ب   

Eltayeb.salih@sd.zain.com :أو عبر البريد االلكتروني     

+249900011060+ /249900011061: ء االتصال على االرقام التاليةستفسار الرجالإل  

http://www.sd.zain.com :للحصول على تفاصيل المسابقة، الرجاء زيارة الموقع االكتروني   

 

 



 

 

 

 

 


