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ان   مهرجان   لآلداب   اإلمارات   طير
 لألطفال   الرسائل   كتابة   مسابقة 

 

    سيما   ال   و   باالنقراض   المهدد   الخطية   الرسائل   كتابة   فن   عل   للحفاظ   الخاصة   األمريكية   العير    مدرسة   من   سعيا 
  من   بخليط   الممزوج   التكنولوج     العص   هذا   ف 

يد   و   النصية   الرسائل      الي 
ون  ،   التواصل   وسائل   و   اإللكير     للمشاركة   طالبنا   جميع   ندعو    االجتماع 

ان   مهرجان   ضمن   الخطية   الرسائل   كتابة   مسابقة   ف    اإلمارات   طير

 لآلداب. 
 

    الطالب   مهارات   الظهار   فرصة   و   عالمنا   إل   المنس    السحر   هذا   من   من   بعض   الستعادة   فرصة   المسابقة   تعتير 
 قيمة.   بجوائز   الفوز   و   الرسائل   كتابة   ف 

  المدرسة و ترسل مع الطالب إل البيت الستكمال التسجيل و تحميل الرسالة عل الموقع )سوف يرسل لكم رابط  سوف تكتب ال
رسالة ف 

 التسجيل الحقا(

 
 المسابقة:   إجراءات 

 

ان   لمهرجان   العام   هذا   موضوع  ق   ه    ها "  هو   لآلداب   اإلمارات   طير ق   لمستقبل   إيجابية   دفعة   معه   يحمل   حيث   "، الشمس   تشر     واألمل   مشر
 أفضل.   غد    ف 

 

:   فئتير    إل   المسابقة   تنقسم   عمريتير 
 عاًما   13  إل   9  من   األعمار 
 عاًما   18  إل   14  من   األعمار 

 

 باليد.   يكتب   خط   أجمل   باستخدام   A4  ورقة   من   واحد   وجه   عل   تكتب   أن   الرسالة   عل   يجب  •

ق   ه    “ها   المهرجان   موضوع   االعتبار   بعير    األخذ   مع   وألهمك،   سبق   مؤلف   إل   رسالتك   أكتب  •  الشمس”.   تشر

 كلمة.   200  هو   الكلمات   من   األقص   الحد  •

  الرصاص   أقالم   )مثل   األخرى   األقالم   من   نوع   أي   باستخدام   يسمح   ال   فقط.   جاف   أو   سائل   حي    أقالم   باستخدام   تكتب   أن   المشاركات   جميع   عل   يجب  •

 الملونة(.   الرصاص   أقالم   أو 

يطة   الفنية   واألعمال   الحدود   وتصاميم   البسيطة   بالرسومات   يسمح  •  تغطيه.   أو   الرسالة   محتوى   عل   تؤثر   أال   شر

    الماسح   أو   طابعة   استخدام   عل   بالحرص   وذلك   ووضوح،   بدقة   الرسائل   تصوير   يجب  •
    الماسح   أو   الضون 

  الصورة   التقاط   ويمنع   الهاتف.   من   الضون 

 الهواتف.   من 

اك،   نموذج   أقسام   جميع   استكمال   يرج   •  المخصصة.   الخانة   ضمن   PDF  ملف   بصيغة   الرسالة   وإرفاق   االشير

    العمرية   بالفئة   التقييد   يجب  •
  8 تاري    خ   حتر   عاًما(   18  إل   14  من   واألعمار   عاًما   13  إل   9  من   )األعمار   العمر   احتساب   يتم   أن   عل   تحتها   تندرجون   التر

 . 2021  ديسمي  

    والمقيمير    للمواطنير    مخصصة   المسابقة  •
 فقط.   المتحدة   العربية   اإلمارات   دولة   ف 

    بما   التعليمية،   وإمكانياتهم   قدراتهم   اختلفت   مهما   الطلبة   لجميع   مفتوحة   المسابقة  •
 الهمم.   أصحاب   ذلك   ف 

 
 الجائزة 
 تنتظركم!   وقيمة   شيقة   جوائز 

 

يد   عي    الفائزين   مع   التواصل   سيتم      الي 
ون      اإللكير

    الجوائز   وتوزي    ع   الفائزين   عن   اإلعالن   وسيتم   ، 2022  يناير   شهر   ف 
    تكريم    حفل   ف 

اير   شهر   ف    خالل   2022  في 

ان   مهرجان   ي. نو الس   لآلداب   اإلمارات   طير


