مشاركة جامعة القناة بالملتقي الثقافي السادس إلحياء
لغتنا الجميلة
ذشارك اإلدارج انعايح نرعاٌح انطالب تانجايعح فً انًهرقى انصقافً انضادس إلدٍاء نغرُا
انجًٍهح نطالب انجايعاخ انًصرٌح وانًعاهذ انعهٍا خالل انفررج يٍ  4/29ودرى 2013/5/2
وشعار انًهرقى " تهضاٌ عرتً يثٍٍ "
يجاالخ انرضاتق وشروطها -:
* انقراٌ انكرٌى -:
ًال
 دفظ انقراٌ انكرٌى ايال . أدكاو انرالوج وانرجىٌذ شفىٌا . درجح انرقٍٍى يقضًح إنى  %75نهذفظ واألداء و  %25إلدكاو انرالوج أشُاء انرقٍٍىانشفىي .
* انضُح انُثىٌح -:
 دفظ عشرج أدادٌس ذرعهق تًىضىع ( دضٍ انرعايم ) ذكرة األدادٌس انًخرارج عهى انكًثٍىذر تخط ( Simplified Arabic )14وذثاعذ األصطريضافح وادذج .
 درجح انرقٍٍى يقضًح إنى  %25نكراتح األدادٌس وإخراجها تطرٌقح جٍذج و  %75أشُاءانرقٍٍى انشفىي .
* انُقذ االدتى -:
ٌكرة انًشارك َقذا أدتٍا نهُص فً دذود (  ) 10 - 5صفذاخ يراعٍا -:
 قىاعذ انهغح انعرتٍح ويهاراذها . يعاٌٍر انُقذ االدتى .* انشعر -:
ذكىٌ انقصٍذج انشعرٌح يٍ انشعر انفصذى صىاء يٍ انشعر انعًىدي او انشعر انذر
يىضىع انقصٍذج " قًٍح انىطٍ فً انقهىب "
فً دانح انشعر انعًىدي ال ذقم انقصٍذج عٍ  15تٍرا وال ذزٌذ عٍ  25تٍرا .
فً دانح انرفعٍهح ال ذقم عٍ  20صطرا وال ذزٌذ عٍ  40صطرا .
* انقصح انقصٍرج -:
 يىضىع انقصح ( يفرىح ) . ال ذقم انقصح انقصٍرج عٍ صفذح وادذج وال ذزٌذ عٍ شالز صفذاخ .* انًقال -:
 يىضىع انًقال " يصر فً رتاط إنى ٌىو انذٌٍ " ال ٌزٌذ انًقال عٍ خًش صفذاخ* انثذس -:

يىضىع انثذس " شقافح انذىار وقٍى االخرالف تال خالف "
 ٌراعى فً انثذس صذح انرىشٍق . ذكرة قائًح تانًراجع فً َهاٌح انثذس .فً انعرض انشفىي نألعًال ٌراعى -:
دضٍ انعرض
وضىح األفكار
االنرزاو تانىقد انًذذد
صاليح انهغح
ًا أٌ هُاك وصٍهح نهعرض انخارجً يرىافرج فً يكاٌ انرضاتق ( داذا شى )
ذكرة األعًال عهى انكًثٍىذر تخط (Simplified Arabic )14
ذثاعذ األصطر يضافح وادذج
ال ٌذق نهطانة االشرراك فً أ صر يٍ يجال يٍ يجاالخ انرضاتق ياعذا دوري انًعهىياخ
ذًُخ انجىائز نهًرا ز انصالشح األونى يٍ م يجال .

