وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركز القومى لثقافة الطفل

مﺴاﺑقة اصنع كتاﺑك اﻹلكتروني٢٠٢١ -٢٠٢٠
موضوع المﺴاﺑقة:
يق وم الطف ل باختي ار أى كت اب أو قص ة غي ر الكت ب أو القص ص المدرس ية ث م يق وم بتلخيص ه
وتحويل ه إل ى عم ل إلكترون ى) ف يلم -كت اب إلكترون ى -برن امج -موق ع تف اعلى (......باس تخدام
برامج ) (Multi Mediaمﺜل:
)(Adobe Flash – Photoshop – After Effects– Premier-Power Point…..Etc
أو أي برنامج أخر يفضله المتسابق ما عدا ).(Word – Pdf
هدف المﺴاﺑقة:
تنمية مهارة القراءة واكتشاف قدرات اﻷطفال فى المجال اﻹلكتروني.
شروط المﺴاﺑقة:
 -١أن يكون عمر المتسابق من سن ٧سنوات حتى ١٨سنة.
 -٢أﻻ يك ون المتس ابق ق د ف از بج ائزة مالي ة م ن قب ل ف ى مس ابقة اص نع كتاب ك اﻹلكترون ي
الخاصة بالمركز القومى لﺜقافة الطفل.
 -٣المتسابق الذى فاز بج ائزة مالي ة م ن قب ل ف ى مس ابقة اص نع كتاب ك اﻹلكترون ي الخاص ة
ب المركز الق ومى لﺜقاف ة الطف ل يمك ن ل ه أن يش ارك ف ى المس ابقة وين افس عل ى الج وائز
بميداليات ذهبية وفضية فقط.
 -٤يكتب الطفل على العمل البيانات التالية:
 اﻻسم رباعى – ت اريخ الم يﻼد -المحافظ ة -عن وان المن زل -رق م ه اتف خ اص بالطف ل –
رقم واتس اب خاص بالطفل – إيميل خاص بالطفل – صورة من شهادة الميﻼد.
 -٥العمل المقدم ﻻبد أن يتضمن )صوت وصورة وحركة( واﻷعمال التى تكون
) (Word – Pdfفقط تستبعد تما ًما.
 -٦يرسل أو يسلم العمل ) (Cd – Dvdعلى العنوان التالي:
)محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون – المركز القومى لﺜقافة الطفل(
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 -٧يكتب على العمل اسم المسابقة )اصنع كتابك اللكتروني( للعام .٢٠٢١-٢٠٢٠
 -٨ي تم تحك يم المتس ابق عملي ا م ن حي ث )محت وى الكت اب أو القص ة – البرن امج ال ذى ت م
استخدامه( وذلك باختياره إحدى الطريقتين:
أ -الحضور أمام لجنة التحكيم بمقر المركز القومى لﺜقافة الطف ل ب الهرم ف ى الي وم ال ذى ي تم
تحديده من قبل لجنة التحكيم.
ب -التحكيم أون ﻻين من خﻼل برنامج .zoom
 -٩فى حالة عدم استكمال البيانات أو اﻻلتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل
 -١٠أخر موعد ﻻستﻼم اﻷبحاث النظري يوم  ١٥أكتوبر .٢٠٢٠
 -١١اﻷعمال المقدمة ﻻ ترد سواء فازت أم لم تفز.
الجوائز :
اﻷول ١٠٠٠ :جنيه.
الثانى ٧٥٠ :جنيه.
الثالث ٥٠٠ :جنيه.
الراﺑع ٣٠٠ :جنيه.
الخامس ٢٠٠ :جنيه.
من الﺴادس للعاشر ميداليات ذهبية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من إصدارات المركز.
م ن الح ادى عش ر إل ى الخ امس عش ر مي داليات فض ية وش هادات تق دير ومجموع ة كت ب م ن
إصدارات المركز.
عنوان المراسلة:
يتم إرسال اﻷعمال على العنوان التالي:
 -١محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون – المركز القومي لﺜقافة الطفل.
 -٢ﻷى استفسارعلى الرقم ) ٠١١١٤٢١٩٣٥٢واتس فقط(.
مع أرق تحيات المركز القومي لثقافة الطفل لجميع أﺑناء مصر ﺑالفوز والتقدم
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