
 إعالن

 الدورة األولى من جوائز الجامعة األردنية ومجمع اللغة العربية األردني

(2017/2018) 

 من جوائزالدورة األولى إطالق  تعلن الجامعة األردنية ومجمع اللغة العربية األردني عن

الجائزة  وتتيح. اإلبداعيّة والبحثيّة والترجمة والخط العربي حقولجملة من الفي  الجامعة والمجمع

في الحقول للمشاركة  المجال  طلبة الجامعة األردنية في برامج البكالوريوس والدراسات العليا ل

للمشاركة  التدريس في الجامعة األردنية المجال   ألعضاء هيئةتتيح الجائزة كما المعلن عنها كافة، 

 في خدمةتكنولوجيا المعلومات أفضل مشروع/بحث في و الترجمة إلى اللغة العربية يفي حقل

 . العربية اللغة

 مجاالت المشاركة

 الشعر   -1

 الجوائز:

 دينار 1000المركز األول:  

 دينار 300 المركز الثاني:

 دينار 100 المركز الثالث:

 الشروط:

 أن تكون القصيدة مكتوبة باللغة العربية الفصيحة. •

 شعر التفعيلة. شروط الشعر العمودي أوأن تكون القصيدة موزونة وفق  •

 مفردة أو ضمن ديوان شعري في مسابقة من قبل. القصيدةأال يكون قد سبق االشتراك ب •

 قصيدة واحدة فقط.أن يشارك الشاعر ب •

 

 القصة القصيرة -2

 

 الجوائز:

 دينار 1000المركز األول:  

 دينار 300 المركز الثاني:

 دينار 100 المركز الثالث:

 الشروط:

مفردة أو ضمن مجموعة قصصية في مسابقة من القصة االشتراك بأال يكون قد سبق  •

 قبل.

 أن يشارك القاص بقصة واحدة فقط. •

 كلمة. 3000أال يتجاوز عدد كلمات القصة عن  •



 

 الخط العربي -3

 الجوائز:

 دينار 1000 المركز األول:  

 دينار 300 المركز الثاني:

 دينار 100 المركز الثالث:

 الشروط:

 الحرف العربّي في صيغه الجماليّة المختلفة.أن توظف اللوحة  •

 أال يكون قد سبق االشتراك باللوحة في مسابقة من قبل. •

 أال تكون اللوحة قد نشرت مفردة أو ضمن معرض من قبل.  •

 أن تكون اللوحة مكتوبة بخط اليد ضمن مواصفات الريشة العربية. •

 م(. 1الطول )سـم( و  0.35ال يزيد عن العرض )أن يكون حجم اللوحة  •

 اللوحات المقدمة للمسابقة غير مستردة، سواء أكانت ضمن اللوحات الفائزة أم ال. •

ول على العبارات المطلوب على الراغبين بالمشاركة مراجعة موقع الجامعة للحص •

 تخطيطها )ستعلن قريباً على رابط هنا(.

 

 لغة العربيةال في خدمةتكنولوجيا المعلومات أفضل مشروع/بحث في  -4

 الجوائز:

 دينار 1000المركز األول:  

 دينار 300 المركز الثاني:

 دينار 100 المركز الثالث:

 

 الشروط:

 البحث مكتوبا باللغة العربية.المشروع/ أن يكون •

 م البحث إضافة معرفيّة في حقل الجائزة.أن يقدّ  •

 في مسابقة من قبل. البحثأال يكون قد سبق االشتراك ب •

شر من قبل )إال إذا كان منشورا ضمن رسالة ماجستير أو دكتوراة، أال يكون البحث قد ن   •

 أو بحث تخرج(.

 

 



 

 

 إلى اللغة العربية أفضل كتاب مترجم -5

 الجوائز:

 دينار 1000جائزة هيئة التدريس:       

 دينار 1000جائزة الطلبة:       

 

 .2010أال يكون الكتاب قد صدر في لغته األصلية قبل  •

 بلغة عربية سليمة.أن تكون الترجمة  •

 يّة للنص األصلي.أن تكون الترجمة وف •

 أال يكون الكتاب مترجما من قبل. •

 أال يكون قد سبق االشتراك بالترجمة في مسابقة من قبل. •

 أن يكون موضوع الكتاب مهما من الناحية المعرفيّة و/أو األدبيّة. •

 أن يكون المترجم/الناشر قد حصل على حقوق النشر مسبقا. •

 

، ويكون آخر موعد 2017/2018للمشاركة منذ بداية الفصل الدراسي األول يفتح باب التقدم 

 .25/1/2018 بتاريخ 2017/2018للمشاركة نهاية الفصل الدراسي األول 

 ة )باستثناء لوحات الخط العربي، عمل واحد(المشارك خمس نسخ من األعمال ترسل

 إلى العنوان اآلتي: 

 

 الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانيةمكتب أ.د. نائب 

 مبنى رئاسة الجامعة

 الجامعة األردنية

 شارع الملكة رانيا العبد هللا

 األردن 11942عمان 

 


