
 

 9102إعالن عن الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية 

 

 كارميال روسو  وتنظيم الرئيسةجائزة عالمية من فكرة 

 فقط للكتب المنشورة " 9102اإلسالمية "إعالن عن الجائزة العالمية للكتب 

لناشر " ا   العرب بالتعاون مع والشعراء للكتاب موجهةجائزة عالمية للرواية والشعر 

 "امبرتو سوليتي 

 

 تم إعالنه من قبل أكاديمية الفنانين.

 ، الى غاية منتصف الليل9102 تشرين الثاني 02 أجل:آخر 

 ليس هناك رسوم للتسجيل 

الجائزة هي مجانية تماما وال تحتاج الى رسوم للتسجيل، والنصوص يتم ارسالها 

 الكترونيا وبأية صيغة كانت ويجب ان تكون منشورة. 

 (  10المادة. 

 فقطالمسابقة تشرف عليها جهة واحدة 

كتب السيرة، التاريخ والشعر( مقاالت أدبية، ، )رواياتالكتب المطبوعة والمصورة 

 لذياالمشاركة بعمل واحد فقط.  مؤلف بإمكانهإرفاق الترجمة. كل بباللغة اإليطالية او 

 حصرياتم ارسالها ( و يPDF. Wordفي صيغة الكترونية )يجب ان يكون  بدوره

 muslimawards@virgilio.it    : للبريد االلكتروني التالي

 

كل االعمال ال يجب ان تحتوي على مواضيع تحرض على العنصرية، عدم  مالحظة:

 المساواة، والعنف.

 (  19المادة. 

يجب ارسال نسخة واحدة من العمل عن طريق البريد االلكتروني، الى جانب 

 الملخص العام للنص األدبي.، العنوان الكامل، مؤلفلل المذكرات الشخصية

 muslimawards@virgilio.it   الى:  والملخص  PDFارسال نسخة 



 

 (  13المادة. 

 الكتاب العرب هم من يمكنهم المشاركة. وسواء كانوا مقيمين في إيطاليا او في الخارج.

 يجب ان تكون باللغة اإليطالية او مرفقة بالترجمة. الكتب

 

 (  14المادة. 

 ال يتطلب رسوم القراءة.التسجيل 

 

 (  15المادة. 

حتى منتصف  9102 تشرين الثاني 02يوم الجمعة هو أخر اجل إلرسال االعمال 

عملية سير المسابقة عن طريق الموقع اإللكتروني يمكن متابعة مستجدات والليل. 

 لألكاديمية:

www.fiabastrocca.it 

 

 ( 16المادة. 

 المسابقة موجهة فقط للكتاب العرب.  

 ( 17المادة. 

عن  راسلتهممسيتم و .حفل توزيع الجوائز للكتاب الفائزينلجنة التحكيم ستعلن عن 

 ذيال الجوائز توزيع حفل ومكان موعد حول يق البريد االلكتروني او بالهاتف،طر

 .نابولي في 9102 مايو شهر في كونسي

 تصنيف الفائزين من قبل لجنة التحكيم ال مجال للطعن فيه.

تذكار و دةالفائزون سيستلمون شهاسيتم منح الجوائز خالل حدث خاص في نابولي. 

بالنسبة للكتاب الذين ليس بمقدورهم الحضور سيحصلون على شهاداتهم أما خاص. 

 طريق البريد االلكتروني والتي يمكن اعتبارها حتما كاستالم شخصي.عن 

 

 

http://www.fiabastrocca.it/


 

  الجوائز السبعة المحددة:

 "9102" الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية                     ئزة األولى الجا 

 "9102" الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية                     الجائزة النقدية 

 "9102" الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية   كتاب               أفضلجائزة  

 "9102" الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية الجائزة األدبية                      

 "9102" الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية         حبكة شعرية أفضلجائزة  

 "9102العالمية للكتب اإلسالمية " الجائزة  جائزة لجنة التحكيم الخاصة      

 "9102" الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية جائزة أفضل مؤلف                

 "9102" الجائزة العالمية للكتب اإلسالمية                       جائزة الشعر 

 

 ( 18المادة. 

 قبول القواعد والحقوق

ام أن عدم االحتر حيثالمشاركة في الجائزة تنطوي على قبول كل قواعد هذه الالئحة. 

اخطار  رةضرو االستبعاد التلقائي من المنافسة )دون االلتزام بذلك يعني سيؤدي الى

 األطراف المعنية(.

 لبياناتا لمعالجة الضمني الترخيص المسابقة في والتسجيل الالئحة هذه قبول يشمل

 النشاط من كجزء 021/9112 التشريعي المرسوم بموجب مطلوب هو ماك الشخصية

  .المسابقة بأداء المتعلق

   muslimawards@virgilio.it  لمعلومات أخرى يرجى االتصال بـ:

 www.fiabastrocca.it الموقع االلكتروني: 

 الرئيسة 

 كارميال روسو

  

 

mailto:muslimawards@virgilio.it
http://www.fiabastrocca.it/

