الملتقى العالمي للتصوف

مسابقة الملتقى:

1

تعمف مؤسسة الممتقى العالمي لمتصوؼ -تشجيعا لمباحثيف والمبدعيف الشباب -عف تنظيـ مسابقة
الممتقى ،وستعرؼ ىذه السنة تنظيـ مسابقتيف؛ األولى مسابقة عممية حوؿ إعداد مقالة في موضوع
"الدبلوماسية الدينية المغربية في إفريقيا وآليات اشتغالها " ،والثانية مسابقة شعرية في المديح النبوي،
وستجرى المسابقة موازاة مع فعاليات الممتقى وذلؾ أياـ:

 12-11-10- 09ربيع األوؿ 1439ىػ،

الموافؽ لػ  30-29-28نونبر  01دجنبر  ،2017بمقر الزاوية القادرية البودشيشية بمداغ نواحي بركاف.
وفيما يمي تفاصيؿ المسابقة:

أوال :المسابقة العلمية:
المطموب فييا إنجاز مقاؿ

في موضوع

"الدبلوماسية الدينية المغربية في إفريقيا وآليات

اشتغالها" في حدود  12إلى  15صفحة .وذلؾ مف خالؿ بسط الحديث عف الدور الكبير الذي تضطمع
بو الدبموماسية الدينية المغربية في القطر اإلفريقي باعتبارىا مف أىـ فعاليات الدبموماسية الموازية ،وما
تتيحو مف إمكانات لتعزيز مكانة المغرب داخؿ إفريقيا وتمتيف الروابط التي يشتركيا مع محيطو اؿقاري،
والوقوؼ عند أىـ المرتكزات التي تتأسس عمييا ىذه الدبموماسية في أبعادىا وآليات عمميا ،وذلؾ مف
خالؿ الكشؼ عف جممة مف ىذه األبعاد واآلليات ،وتدارس اآلفاؽ التي تفتحيا ىذه الدبموماسية في جميع
المستويات أمنيا وتنمويا وثقافيا وحضاريا.
شروط المسابقة:
 أال يخرج البحث عف إبراز أبعاد الدبموماسية الدينية المغربية في إفريقيا وآليات اشتغاليا.ٍ
لمن ِ
عممي ،أو ِّ
قدـ َّ
شر إلى
محفؿ
 أال يكوف قد سبؽ نشره ورقياً أو إلكترونياً ،أو شورؾ بو فيٍّ
ٍ
جية أخرى.

كتاب البحث قواعد المنيج العممي.
 أف يراعى في ة -أف يكوف البحث بيف  10إلى حدود  15صفحة باليوامش ويكتب بخط

Simplified

 Arabicمقياس  16وأف تكتب اليوامش ب ،12وأف ينسؽ بيف األسطر بػ .1/15
تدوف اؿىوامش والمراجع في آخر البحث.
 أف ّ أف يكوف الباحث حاصال عمى شيادة الماستر أو الدكتوراه.2

ثانيا :المسابقة الشعرية:
المطموب فييا إعداد قصيدة شعرية أو أكثر في المديح النبوي (بمناسبة المولد النبوي الشريؼ).
شروط المسابقة:
 أال يكوف النص الشعري قد سبؽ نشره أو المشاركة بو في أي مكاف آخر. أف ال تقؿ المشاركة عف  10أبيات. أف تكوف القصيدة مف إبداع المتسابؽ. أف تتوفر في القصيدة مقومات اؿشعر العربي مف وزف وقافية وصور بالغية. يحؽ لمجنة الفحص استبعاد أي مشاركة منقولة أو سبؽ ليا أو لجزء منيا النشر في أي موقعمف المواقع أو المناسبات.
مواعيد المسابقة:
 آخر أجؿ لمتوصؿ بالمشاركات كاممة .2017/11/25 يعمف عف النتائج النيائية لجميع المسابقات يوـ  2017/12/01عند اختتاـ فعاليات الممتقى،عمى أف يعمـ الفائزوف قبؿ ذلؾ لمتنسيؽ معيـ.
تُعرض المشاركات جميعيا لمتحكيـ مف قبؿ لجنة متخصصة

وستقدـ جوائز قيمة لممتفوقيف
،
ّ

الثالثة األوائؿ في كؿ مسابقة مع شواىد تقديرية.
تبعث المشاركات مع موجز لسيرة المشارؾ وىاتفو وبريده اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني اآلتي:
Moussabaka.moultaqa@gmail.com
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