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UUffffiicciioo  CCuullttuurraallee  

 

 مسابقة
 " بمناسبة مرور عامين على ثورة 12 يناير 1122م المجيدة"
 يعلن المكتب الثقافي المصري في روما عن مسابقة تحت عنوان

 " ماذا يمكن أن يقدم الشباب لمصر؟
 بنك أفكار لمستقبل مصر

 أفكار - ابتكارات - مشروعات للمستقبل 

  
يناير  52مختلفة، بداية من بثورة  على ثورة النيل وانتفاض الشعب والشباب المصري لقد مر عامان 

 ثالثين عاما. ألكثر من م ضد نظام استمر5122

تحديات مصر كثيرة في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية، والشباب هم  

وطاقات نهضتها وهم المحور الرئيسي للتغيير والمفتاح نحو آفاق المستقبل، وبهم وإليهم كانت طليعة األمم 

 هذه المسابقة

 

  من له حق المشاركة في المسابقة:

 ية، واإلعدادية، والثانوية، وطالب الجامعات، والباحثين.المدارس االبتدائ طالب 

 

 الهدف من المسابقة:

أفكارهم، وابتكارتهم، سواء  عن طريق  الطالب الشباب للتعبير عن هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع 

، سواء أو غير ذلك من الموضوعات التي تساعد على تنمية الوطن مصر الكتابة، أو تقديم مشروعات بحثية

كلمة، أو  علمية وغيرهاالوسياسية الجتماعية االموضوع واحد أو عدة موضوعات مختلفة في المجاالت  تكان

 .موضوعاً، أو مشروعاً علميا أو حلماً لمصر المستقبل فكرة أو

 

 .م4/5/5122اإلثنين الموافق  يوم: أخر موعد لتسليم األعمال

 

 الفائزون لثالثةسيتم منح جوائز قيمة "اتسليم شهادة مشاركة لكل المشاركين في المسابقة،  الجوائز:

فبراير  22ي في روما يوم المكتب الثقافي المصرينظمه ركون في لقاء عام لهذه المناسبة، سيشاكما  "األوائل

 ال المشاركة في المسابقة.عرض األعم خالل هذا اللقاء سوف يتمفي م، 5122
 uffculturalegiziano@yahoo.it ني للمكتب الثقافي المصري في روما:وركتيتم إرسال أعمال المتسابقين على البريد اإلل

 يقة التواصل مع المشارك، وملخص للسيرة الذاتية.ويوضح في البريد اإللكتروني طر

 ويمكن إرسال األعمال المشاركة على عنوان المكتب الثقافي:

Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto in Roma 

Via delle Terme di Traiano n. 1300184 – Roma 

 ويكتب على الظرف

CONCORSO "A due anni dalla rivoluzione del 25 Gennaio 2011" 

 لإلستعالم يرجى األتصال بالمكتب الثقافي المصري في روما: 

Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto in Roma: 

Tel. 06 4872302. Fax 06 4872351. Email: uffculturalegiziano@yahoo.it 

mailto:uffculturalegiziano@libero.it

