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حققت  وقد  الخليجية،  املرأة  إلبداعات  الشارقة  لجائزة  الثالثة  الدورة  تنطلق 
دورتها الثانية نجاحاً مبهراً ال يزال صداها يرتدد عرب  وسائل اإلعالم من خالل إدارتها 
دورتها  كانت  أن  بعد  أخرى..  ناحية  من  الخليج  دول  من  والفائزات  ناحية،  من 
األوىل عام 2018م بدايًة طيبًه، نسجنا بها ُحلاُمً ألن تكون جائزة متفردة تستحقها 
املبدعة الخليجية، فنستدل مع انطالقتها عىل الطريق األجمل لتتويج الجهد الثقايف 

واإلبداعي الذي تعمل به عىل بناِء مجتمعها وتنميته عىل الفكر والثقافة واالبداع.
سنظل نتطلع إىل مشاركاٍت للكاتبة واألديبة الخليجية، لتساهم معنا يف إظهار 
الوجه املرشق للمرأة يف هذه املنطقة، وملساتها الناعمة يف هذا البناء اإلنساين يف عامٍل 

تزلزله أهداف الهدم والتدمري .
وتبقى الشارقة عنواناً للثقافة تحتضن كل إبداٍع ينبض معرفًة وإنسانيًة وذائقًة 

عالية االرتباط بالحياة.
و يبقى اإلبداع منارة تيضء الطريق إىل املستقبل إن شاء الله.

مقدمة

المكتب الثقافي واإلعالمي



45

أوالً  :- الشعر .   

ثانياً  :- الرواية .
ثالثاً  :- أدب األطفال .

رابعاً :- الدراسات األدبية.  

مجاالت الجائزة



7

دعم الكاتبة الخليجية بجائزة خاصة بها تقديراً لجهودها يف رفد الساحة األديبة    .1

بنصوص ورؤى ثقافية متميزة.  

2.  تعزيز  دور األدب الروايئ والشعري للمرأة يف دول مجلس التعاون يف إثراء األدب  

الخليجي الحديث.  

توجيه العناية نحو أدب الطفل ألهميته يف تنمية الشخصية املستقبلية للمجتمع .  .3

إثراء الحياة الثقافية يف املنطقة بالبحوث والدراسات األدبية.  .4

إذكاء روح التنافس اإليجايب يف اإلبداع األديب بني ذوي الخربات والتجارب األدبية     .5

اإلبداعية لتحقيق التميز والتفرد .  

 أهداف الجائزة 
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أواًل : مجال الشعر:
أن تكون القصائد باللغة العربية الفصحى.  .1

أن تلتزم بفنيات املدرسة الشعرية التي تنتمي إليها النصوص املشاركة .  .2

أن يكون الديوان قد نرش ما بني عامي 2019 و 2020.  .3

ثانيًا : مجال الرواية:
أن تلتزم الكاتبة بالقواعد الفنية لكتابة الرواية .   .1

أن ال يقل عدد كلامت الرواية عن 15000 كلمة .  .2

أن ال تكون جزءاً من سلسلة روايات تحمل األحداث نفسها .  .3

أن تكون الرواية قد نرشت مابني عامي 2019 و 2020 .  .4

شروط وأحكام الجائزة

ثالثًا : مجال أدب األطفال :
 و خصصت جائزة هذه الدورة للشعر املوّجه إىل األطفال.

الشروط:
أن تخاطب القصائد األطفال من عمر 8 – 12 سنة.  .1

أن يكون عدد القصائد ما بني خمس عرشة إىل عرشين قصيدة.  .2

أن تكون القصائد باللغة العربية الفصيحة املناسبة للفئة العمرية املستهدفة.   .3

أن تكون لغتها سلسة مفهومة، ال تخلو من البعد األديب الخيايل.  .4

أن تتضمن موضوعاتها القيم الرتبوية والتعليمية املطلوب غرسها يف األطفال وتعليمها   .5

لهم.  

أن تلتزم بفنيات ورشوط كتابة الشعر لألطفال.  .6

7.  أن تتضمن رسوما تعكس معنى القصيدة، وتتميز برؤية برصية جديدة تسهم  

بشكل كبري يف جذب الطفل إىل قراءتها.  
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رابعًا: مجال الدراسات األدبية :

موضوعها في هذه الدورة :
رعاية الموهوبين في الكتابة األدبية “األساليب والبرامج”.  

      
شروط تتعلق بالباحثة  :

أن تقدم الدراسة مخطوطاً معداً لإلصدار.  .1

أن تلتزم الباحثة بأصول البحث العلمي للدراسات األدبية.  .2

.A4 أن التقل عدد صفحات الدراسة عن )20( صفحة مقاس  .3

أن تقوم الباحثة بإجراء التعديالت التي قد يويص بها املحكمون يف حالة ترشيح    .4

البحث للفوز بالجائزة.      

5.   تقدم الباحثة إقراراً بتنازلها عن الحقوق الفكرية للدراسة ملدة ال 

تتجاوز 3سنوات إلدارة الجائزة، وتخويلها بنرش الدراسة وتقييمها 

يف حالة فوزها.

دراسة  من  بأكرث  االشرتاك  للباحثة  يجوز  ال     .6

واحدة.

شروط تتعلق بالدراسة األدبية : 

  Flash أن تقدم الباحثة ثالث نسخ من الدراسة، مرفق معها نسخة إلكرتونية يف  .1

. kaklal majalla وأن يكون الخط Memory  

أن يكتب البحث باللغة العربية الفصحى.  .2

أن تخلو الدراسة من األخطاء املطبعية واللغوية واإلمالئية وغريها.  .3

أن تتحمل الباحثة املسؤولية املهنية نحو اآلخرين يف حالة قبول ونرش بحثها بواسطة    .4 

إدارة الجائزة .       

أن ال تكون الدراسة قد حازت عىل جائزة أو درجة علمية أخرى، وأال تكون قد سبق    .5

نرشها أو قدمت يف مؤمتر أو ندوة أو مسابقة أو ألية جهة أخرى..           

أن تتضمن الدراسة توصيات تحقق االستفادة األدبية منها .      .6

أن توثق املراجع توثيقاً سليامً، كام يراعى االستخدام العلمي السليم للهوامش ..   .7

يتم طباعة الدراسات الفائزة وفق االتفاق بني الطرفني ) الباحثة وإدارة الجائزة(  .8
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أن تكون املتقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي .  .1

أن  ال يقل عمر املشاركة عن )18( سنة.  .2

أن ترسل األعامل كإصدارات تم نرشها خالل )2019 - 2020 (، عدا الدراسات    .3

األدبية فهي ترسل كمخطوطات .  

أن ترسل املشاركة صورة الجواز وصورة شخصية وصورة من الهوية الشخصية مع    .4

نبذة عن السرية الذاتية يف ورقة منفصلة تشمل العنوان وأرقام الهواتف والرباق    

بالتفصيل مع اإلبالغ يف حال تغيري العنوان واألرقام املطلوبة.    

 .)CD( نسخ ورقية من املادة املشاركة ونسخة الكرتونية عىل قرص مدمج )ترسل )3  .5

أو فالش أو عرب الربيد اإللكرتوين للجائزة .  

6.   يشرتط يف األعامل املتقدمة للمشاركة أال تكون قد حازت عىل جوائز أخرى.

ال تشارك الفائزة يف املسابقة إال بعد مرور 3 دورات.  .7

املشاركة  تفز  مل  إذا  سنوياً  الجائزة  يف  االشرتاك  يجوز    .8

بالجائزة. 

الشروط العامة

9.     أن تكون األعامل املنشورة املشاركة يف الجائزة قد نرشت بني عامي )2019 - 2020( .

أن تراعي النصوص عدم املساس بالذات اإللهية، وأن تخلو من إشكاليات الطائفية    .10

واملذهبية .  

11.  االشرتاك يكون يف مجال واحد فقط من مجاالت الجائزة.

يتم تحديد فائزتني لكل مجال من مجاالت الجائزة .  .12

ال يحق للفائزة يف إحدى دورات الجائزة املشاركة إال بعد مرور ثالث دورات عىل    .13

فوزها، ويجوز املشاركة سنوياً يف حال عدم فوزها.  

تقوم املتسابقة بتعبئة استامرة املشاركة بالحصول عليها عرب الربيد اإللكرتوين:       .14

  Mco@scfa.shj.ac  

آخر يوم الستالم استامرة املشاركة هو 31/ مارس/2020 وال تقبل أي مشاركة بعد    .15

هذا التاريخ .  

آخر يوم الستالم االعامل املشاركة هو 30/يونيو/2020  وال تقبل أي مشاركة بعد    .16

هذا التاريخ .  
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أواًل :- الجائزة المالية :
متنح الجائزة  املالية مناصفًة بني فائزتني ، وقيمة الجائزة يف كل مجال هي: 

الشعر                 ) 30,000 درهم (         •

الرواية                 ) 30,000 درهم (        •

أدب األطفال         ) 30,000 درهم (        •

الدراسات األدبية    ) 40,000 درهم (        •

ثانيًا :- مزايا إضافية تشمل :
درع تذكاري  .1

شهادة مشاركة   .2

الجوائز والمزايا
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