
Taaleem Award a poetry-writing competition 

The Taaleem Award is a poetry-writing competition for school and university students, 

held annually by the Emirates Airline Festival of Literature. 

The inspiration for 2020 is Tomorrow. 

 

How to Enter 

• Write your poem – use your imagination and creativity to the full, but do 

remember that your inspiration is Tomorrow. 

• You may choose your own title in keeping with Tomorrow. 

• Entries can be in Arabic or in English. 

• The poem should not exceed 32 lines. 

• Complete all sections of the online entry, attaching your poem as a word 

document. 

• You should submit under the appropriate age category, which relates to your age 

on 6 October 2019 : 

o Ages 11 and under 

o Ages 12-14 

o Ages 15-17 

o Age 18-25 (full-time students in schools, colleges and universities) 

• The deadline to submit your poem is 6 October 2019 

You can find some tips on writing a good poem here  . 

The Prize 

Winners will be honored at a prize-giving event at the 2020 Festival, and all the winning 

entries will appear in a published book. Each winner will receive: 



• A trophy 

• Five copies of the book 

• The opportunity to attend a Festival session 

Terms and Conditions 

• Entrants must be in full-time education and resident in the UAE.  

• Copyright of material submitted remains with Emirates Airline Festival of 

Literature. 

• Do not submit work as your own when part of or all of it has been done by 

someone else; this includes material found online. It must be entirely your own 

work, and any poems found to contain non-original content will be excluded. 

• The winning entrants agree to the Emirates Literature Foundation’s, Emirates 

Airline Festival of Literature’s and Taaleem’s use of their name and photograph 

in relation to related publicity material and activities. Schools and students should 

be aware that they might need to obtain parental consent for this. 

• Poems should be submitted in Times New Roman font, size 12 point, 1.5 line 

spacing. 

• Poems should be unpublished and not previously submitted to any competition. 

• Poems should be no longer than the line limit (entries exceeding 32 lines are 

disqualified). 

• Entries must be received on or before the closing date of 6 October 2019. 

• Judges’ decisions are final and no correspondence will be entered into with regard 

to these decisions. 

• In accordance with normal conventions for international writing competitions, 

entries which do not adhere to the said terms and conditions will not be 

considered. 

Please check that you have followed all the terms and conditions before submitting your 

poem. 



All participants will receive a certificate of participation upon submitting their poems, 

and they are welcome to join us at the prize-giving ceremony at the Festival. 

Only the winners will be notified in advance by email or telephone, by mid November 

2019. 

The Award Ceremony will take place during the Festival, on 8 Feb 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نبذة عن الجائزة

مھرجان طیران اإلمارات لآلداب مسابقة سنویة مخصصة لكتابة الشعر للطلبة بمختلف مراحلھم الدراسیة، ینظمھا 

 .كل عام

 .“غداً “ ھو 2020موضوع الكتابة لعام 

 

 :المشاركةكیفیة 

 ھو مصدر إلھامكم لكتابة قصائد رائعة” غداً  “حلّقوا بأفكاركم وخیالكم، ولیكن •

باستخدام ، “غداً “ یحق للمشتركین اختیار العنوان الذي یرونھ مناسباً لقصیدتھم، وتوظیف موضوع المسابقة •

 .الخیال واإلبداع، وبما یتواءم مع أفكارھم والمغزى الذي یتطلعون إلى تضمینھ

 .یتم تقدیم المشاركات بإحدى اللغتین؛ العربیة أو اإلنجلیزیة •

 .بیتاً  32یجب أال تتجاوز القصیدة المشاركة  •

 المخصصة الخانة ضمن وورد ملف بصیغة القصیدة وإرفاق االشتراك، نموذج أقسام جمیع استكمال یرجى •

یرجى التقید بالفئة العمریة، وعدد الكلمات المخصصة لكل فئة عمریة، على أن یتم احتساب العمر حتى  •

 :، وفئات المسابقة ھي2019أكتوبر  6 تاریخ

o 11 سنة وأقل 

o 12 – 14 سنة 

o 15 – 17 سنة 

o 18 – 25 سنة 

 .ضمن نظام الدوام الكامل یجب أن یكون المشارك طالباً مسجالً في المدرسة/ الكلیة/ الجامعة •

 .2019 أكتوبر 6 آخر موعد الستالم المشاركات ھو •

 

 .طالراب عبر الجیدة القصائد / الشعر لكتابة المفیدة اإلرشادات بعض تجدون

  



 الجائزة

، وستنشر 2020اإلمارات لآلداب سیتم تكریم الفائزین وتوزیع الجوائز في حفل خاص خالل دورة مھرجان طیران 

 جمیع األعمال الفائزة في كتیّب خاص، ویحصل كل فائز على:

 درع تكریمي •

 خمس نسخ من كتیّب األعمال الفائزة •

 فرصة لحضور جلسة من جلسات المھرجان •

 :الشروط واألحكام

وجامعات دولة تقتصر المشاركة على الطالب المسجلین ضمن نظام الدوام الكامل في مدارس وكلیات  •

 .اإلمارات العربیة المتحدة

 .یتمتع مھرجان طیران اإلمارات لآلداب بكافة حقوق األعمال المقدمة للمسابقة •

یلتزم المشاركون في المسابقة بتقدیم أعمال من إبداعھم، وسوف یتم استبعاد أي مشاركة تتضمن أي جزء  •

أعمال أخرى، أو منقول من أي مصادر أو  قام بكتابتھ شخٌص آخر، أو یحتوي على أي محتوى مقتبس من

 .وسائط أخرى، ویشمل ذلك االقتباس من اإلنترنت

یوافق الفائزون في المسابقة، على شروط وأحكام المسابقة، وعلى نشر مشاركاتھم الفائزة واستخدام  •

ارتأت  ، كلما لزم األمر، أو”تعلیم“صورھم الفوتوغرافیة من قبل مھرجان طیران اإلمارات لآلداب أو 

إحدى الجھتین ذلك ضروریاً. وقد یحتاج طالب المدارس إلى الحصول على موافقة أولیاء أمورھم على 

 .ذلك

 .1.5، على أن تكون المسافة بین السطور 12، وبحجم ”Times New Roman“ تكتب القصائد بنوع خط •

مطبوعة، أو مسموعة أو یتعھد المشاركون بأن قصائدھم المقدمة لم یسبق لھا أن نشرت ضمن أي وسیلة  •

 .مرئیة أو إلكترونیة، وبأنھا لم یسبق لھا ان قُدمت ألي مسابقة أو منافسة أخرى

یجب أال یتجاوز عدد أبیات القصائد المشاركة الحد المسموح بھ، وسوف یتم استبعاد المشاركات التي تزید  •

 .بیتاً  32عن 

 .راسالت أو مراجعات بشأن ھذه القراراتتعتبر قرارات لجنة التحكیم نھائیة، ولن یتم قبول أي م •

وفقاً لالتفاقیات المتبعة لمسابقات الكتابة الدولیة، لن یتم النظر في المشاركات التي ال تلتزم بالشروط  •

 .واألحكام المذكورة

 .2019أكتوبر  6آخر موعد الستالم المشاركات ھو  •



 .مشاركاتكمیرجى التأكد من اتباع جمیع القواعد واألحكام قبل إرسال 

 .یحصل جمیع المشاركین على شھادات مشاركة بعد إتمام عملیة التسجیل

 .2019، عبر البرید اإللكتروني أو باالتصال الھاتفي في منتصف نوفمبر فقط الفائزین ویتم التواصل مقدماً مع

فبرایر  8ي نرحب بجمیع المشاركین لحضور حفل توزیع الجوائز خالل مھرجان طیران اإلمارات لآلداب، ف

2020. 
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