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ااإلررشاددااتت  

قبل االشرووعع في تعبئة االطلب. عايیيیر وواالمعلوماتت االوااررددةة أأددناهه٬،االرجاء قرااءةة كافة االشرووطط وواالم  
 

شرووطط عامة:  
- ً (بغض االنظر عن مكانن  من االجوالنن االسورريي )٬، أأوو ااإلقامةأأوو االوالددةة  يیجب أأنن يیكونن االمتقدمم فلسطيینيیا

االمحتل.  
- ً  30وو 22يیجب أأنن يیكونن عمر االمتقدمم ووقت االتقدمم للمسابقة ما بيین   ٬، ووبالتحديید أأنن يیكونن من موااليید عاما

.31/12/1991وو 1/1/1984ما بيین   
- ال يیستطيیع االطلبة االملتحقونن ببرنامج ددررااسي في مجالل االفنونن االبصريیة (مستوىى بكالورريیوسس أأوو  

قة٬، االمشارركة في هھھھذهه االدووررةة من االمسابقة.ددبلومم) ووقت االتقدمم للمساب  
- مجدددااً.ة االفنانن االشابب االتقدمم للمشارركة ال يیحق لمن سبق ووفازز بالجائزةة ااألوولى في مسابق   

 
معايیيیر ووشرووطط أأخرىى:  

- تقديیم مشرووعع فني ووااحد فقط.على االمتقدمم    
-   ً من خاللل نموذذجج االطلب االموجودد  يیجب تعبئة ووإإررسالل نموذذجج ططلب مسابقة االفنانن االشابب إإلكتروونيیا

.لكترووني للمؤسسةعلى االموقع ااإل  
- ال يیتضمن جميیع أأوو يي ططلب ال يیستوفي شرووطط االتقديیم وو/إإنن إإددااررةة االبرنامج غيیر ملزمة بالنظر في أأ 

االوثائق االمطلوبة.  
- قبل  االذيي تم تحديیدهه منمفهھومم االمسابقة لهھذاا االعامم٬، ل ال تستجيیب في بنائهھالن يیتم االنظر في أأيیة ططلباتت  

مة االمسابقة.قيیّ   
- يیستقبل االبرنامج مقترحاتت ألعمالل فنيیة في أأيي مجالل من مجاالتت االفنونن االبصريیة٬، بما في ذذلك  

وواالتصويیر االفوتوغراافي٬، وواالفيیديیو٬، وواالتركيیب متعددد االمواادد وواالتقنيیاتت٬،  االطباعة٬،وو االرسم٬، وواالنحت٬،
.فنيیة مفاهھھھيیميیةكما يیستقبل٬، أأيیضا٬ً، مشارريیع حولل مماررساتت  ووغيیرهھھھا.  ووفن ااألددااء  

- خصيیصاً لذلك٬، ووال يیحق للمشارركك  عدَّ يیجب أأنن يیكونن االعمل االذيي يینويي االمشارركك االتقدمم بهھ للمسابقة قد أأُ  
.2014عرضهھ أأوو نشرهه قبل إإعالنن االنتائج في خريیف   

- االتي  2014،٬للعامم مة االمسابقة االتعاوونن مع قيیّ  ٬،يیجب على االفنانيین االذيین يیتم ااختيیاررهھھھم للمرحلة االنهھائيیة 
كما   .ووتطويیرهھھھا االمسابقةأأعمالل إإنتاجج االعمل على على توااصل دداائم مع االفنانيین خاللل مرحلة  ستكونن

لتحضيیر لفي االوقت االمحددد٬،  ووتسليیمهھ على ااستكمالل االعمل االفنياالمسابقة سويیاً  قيیّمةسيیعمل االفنانونن وو
على االتواارريیخ ذذااتت االعالقة).أأددناهه لمعرضض االمسابقة (االرجاء ااالططالعع   

- للمشارركة في  ايیتم ااختيیاررهھھھ مشرووعع من االمشارريیع االفنيیة االتيددووالرر لكل  1,000قدررهھھھا ديیم منحة يیتم تق 
وويیتم تقديیم االمنحة على  ٬،االمرحلة االنهھائيیة من االمسابقة٬، ووذذلك للمساهھھھمة في تغطيیة تكاليیف إإنتاجج االعمل

االفني٬، ووتقع على  يیجب على االفنانن االمشارركك إإعداادد موااززنة ووااقعيیة لتكلفة إإنتاجج االعمل ٬،لذاا  .ددفعتيین
.أأخرىىعاتقهھ مسؤووليیة تغطيیة أأيي تكاليیف إإضافيیة   

 
 
 



 

2014مسابقة االفنانن االشابب   
االطلبااإلررشاددااتت وونموذذجج   

	  

2 

	  

2	  
	  

مة:مهھتواارريیخ   
- .2014 آآذذاارر 20تارريیخ  حتىتقبل االطلباتت    
- يیعلن االبرنامج٬، بناًء على توصيیاتت لجنة تحكيیم مستقلة٬، الئحة االمرشحيین االمقبوليین للمشارركة في  

.2014 نيیسانن 3االمرحلة االنهھائيیة من االمسابقة قبل   
- االمسابقة على  قيیّمةيیعمل االفنانونن االذيین يیتم ااختيیاررهھھھم للمشارركة في االمرحلة االنهھائيیة بالتعاوونن مع  

.2014 أأيیارر 13االمفاهھھھيیم االنهھائيیة للمشارريیع االمقترحة في ططلباتت االتقدمم قبل توضيیح ووتطويیر ووبناء   
- على  ٬،لفي ووررشتي عمنن واالفنانهھھھؤالء ٬، يیشارركك 2014 حزيیراانن 15وو أأيیارر 15في االفترةة ما بيین  

ً االمسابقة  قيیّمةنترنت مع عبر ااإل ٬،ااألقل .ووسويیا  
- مرةة ووااحدةة على  ٬،ووااحد/ووااحدةة من االفنانيین االذيین يیتم ااختيیاررهھھھم للمشارركة في االمرحلة االنهھائيیة جتمع كليی 

لمناقشة  حزيیراانن ووتموزز(شخصيیاً أأوو عبر االسكايیب) مع قيیمة االمسابقة خاللل شهھريي  بشكل فردديي ااألقل
بمرحلة ااإلنتاجج.قبل االبدء ا رووعهھ/ـمش  

- مة االمسابقة بمتطلباتت وولوااززمم تزوويید قيیّ  ٬،على االفنانيین االذيین يیتم ااختيیاررهھھھم للمشارركة في االمرحلة االنهھائيیة 
.2014 تموزز 31مشارريیعهھم قبل  عرضض  

- االمشارريیع  أأنن تكونن شريیطة آآبب ووأأيیلوللاللل شهھريي االفنيیة خللمشارريیع االنهھائيیة  تكونن مرحلة ااإلنتاجج 
.2014 أأيیلولل 22 بتارريیخ االفنيیة منجزةة ووجاهھھھزةة لعمليیة االعرضض  

-  تشريین ااألوولل 23 في االفترةة ما بيین وواافتتاحهھ أأمامم االجمهھورر م تنظيیم معرضض االمسابقة في فلسطيین٬،يیت 
.2014ليیاتت مهھرجانن قلنديیا االدوولي ضمن فعا ٬، ووذذلك2014 تشريین االثاني 15ستمر حتى توو  

- .اافتتاحح معرضض االمسابقةيیتم ااإلعالنن عن االفائزيین خاللل حفل    
 
 

آآليیة االتقديیم:  
 

 
§ لكترووني نموذذجج االطلب٬، يیرجى حفظهھ على حاسوبك٬، وومن ثم إإررسالهھ عبر االبريید ااإل ةبعد تعبئ

لمطلوبة ااألخرىى.كملف مرفق مع بقيیة االمواادد وواالوثائق اا  
 

§  لكترووني االتالي:االمطلوبة كافة على االبريید ااإليیجب إإررسالل نموذذجج االطلب االمكتمل٬، وواالوثائق  
yaya@qattanfoundation.org  

كالتالي:) subject( كما يیجب ااإلشاررةة إإلى موضوعع االرسالة  
"االطلب وومرفقاتهھ]/ ااسم االمتقدمم/ةة: [2014انن االشابب مسابقة االفن"  

أأوو باإلنجليیزيیة:  
"YAYA 2014: [Applicant’s Name] / Application Package"  

 
 

- لن يیتم قبولل االطلباتت االمتأخرةة أأوو غيیر االمكتملة.   
-   yaya@qattanfoundation.orgلالستفسارر وولمزيید من االمعلوماتت االرجاء االكتابة لـ: 
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نموذذجج االطلب  
) إإلزااميیة.*االحقولل االمشارر إإليیهھا بإشاررةة ( . قبل تعبئة االطلب جيیدااً  شاددااتتااإلررتأكد من قرااءةة االاالرجاء   

 
 

: معلوماتت شخصيیةIاالجزء   
*:ااالسم •  
*:االميیالدد ووتارريیخ مكانن •  
*:مكانن ااإلقامة االحاليیة •  
*:بريید إإلكترووني •  
:(إإنن ووجدتت) صفحة إإلكتروونيیة •  

 
 
 

خلفيیة فنيیة: IIاالجزء   
 

.أأددناهه لذلك مخصصةوومماررستك االفنيیة في االجدااوولل اال تحصيیلك ااألكادديیميمعلوماتت عن  إإددررااججاالرجاء   
 

1. *.ألكادديیميیة االجامعيیةاالتحصيیل ااألكادديیمي: االرجاء تعبئة معلوماتت عن إإنجاززااتك اا   

 
 
 
 

 سنة االتخرجج نوعع االشهھاددةة وواالتخصص االكليیةاالجامعة/ االمديینة٬، االبلد
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2. .(حيیث يینطبق) اتت عن خبرااتك االعمليیة ذذااتت االصلةمعلوماالخبرةة االمهھنيیة: االرجاء ذذكر    

 االسنة نوعع االعمل االمؤسسة االمديینة٬، االبلد

    

    

    

    

    

 
 

3. مشارركاتك في معاررضض فنيیة جماعيیة. معاررضض فنيیة جماعيیة مختاررةة: االرجاء ذذكر أأهھھھم   

 االسنة عنواانن االمعرضض مكانن االمعرضض االمديینة٬، االبلد
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4. .معاررضض فردديیة مختاررةة   

 االسنة عنواانن االمعرضض مكانن االمعرضض االمديینة٬، االبلد

    

    

    

    

    
 

5. ووررشش عملإإقاماتت فنيیة/   

 االسنة ااسم ااإلقامة مؤسسةاال/ االمكانن االمديینة٬، االبلد

    

    

    

    

    

    
 

6. )... االخإإنجاززااتت أأخرىى (جواائز٬، منح    

 االسنة ااإلنجازز ؤسسةاالم االبلد االمديینة٬،
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7. مشارريیع أأوو فعاليیاتت أأنجزتهھا أأوو  ؛براامج ددررااسيیة أأخرىى اء ذذكر أأيیة معلوماتت إإضافيیة عن أأيياالرج 
.كلمة كحد أأقصى) 200( في ططلبك هھھھذااتضميینهھا  ييضرووررمن االهھا٬، ووترىى فيیشارركت   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

االفني االمقترحح االمشرووعع :IIIاالجزء   
 

*:االمقترححاالعنواانن  •  
كلمة كحد أأقصى) 1000تفاصيیل االمشرووعع ( •  
:جى ذذكر االمعلوماتت االتاليیة في ووصف االمشرووعع االفني االمقترححيیر  

 
 

1. *كلمة كحد أأقصى) 200االفكرةة (مفهھومم االعمل/   
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2. *كلمة كحد أأقصى) 200( ما هھھھو االوسيیط أأوو االوسائط االمستخدمة؟ ووكيیف تخدمم مفهھومم االعمل أأوو فكرتهھ؟   

 

 
3. *االمستخدمة في االعمل؟ما هھھھي االمواادد    

 

 
4. االرجاء ذذكر خطوطط عريیضة للعمليیة االبحثيیة االالززمة إلنجازز مشرووعك االفني٬، بما في ذذلك أأيي عمليیة بحث  

.(حيیث يینطبق) االمواادد االمستخدمةة٬، أأوو أأيي عمليیة تجريیب مع االماددةة/تتعلق بجواانب تقيینة وو/أأوو فنيی  
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5. ٬، فيیديیو٬، نماذذجج صوتيیة تظهھر االكيیفيیة االتي ررسوماتت٬، ااسكتشاتت٬، صورر 5حيیث يینطبق٬، االرجاء إإررفاقق حتى  
سيیكونن عليیهھا االعمل االفني.  يیجب إإررفاقق هھھھذهه االمواادد في ملفاتت منفصلة٬، أأوو إإررسالهھا على شكل رروواابط 
إإلكتروونيیة إإنن كانن ذذلك ممكناً.  على أأنن يیتم ذذكر أأسماء االملفاتت بشكل محددد ووووااضح٬، أأوو تزوويید االروواابط 

ااإللكتروونيیة للموااقع ذذااتت االصلة.  
 

 
 
 

6. االرجاء تزوويیدنا بأيیة تفاصيیل أأوو تمثيیالتت للعمل االفني االمقترحح تتعلق بالطريیقة االمقترحة لعرضهھ في االمكانن  
االمفترضض٬، معزززةة برسوماتت٬، ااسكتشاتت٬، صورر٬، فيیديیو (يیجب إإررفاقق هھھھذهه االمواادد كملفاتت أأوو رروواابط 

د االروواابط إإلكتروونيیة حيیث يینطبق).  على أأنن يیتم ذذكر أأسماء االملفاتت بشكل محددد ووووااضح٬، أأوو تزوويی
ااإللكتروونيیة للموااقع ذذااتت االصلة.  
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*:كلمة كحد أأقصى) 250مبرررااتت االمشرووعع ( •  

االمفهھومم االمقترحح  ررأأيیك فيوو٬، 2014ددوواافعك للمشارركة في مسابقة االفنانن االشابب  االرجاء االحديیث عن
ووكيیف يیمكن لك أأنن ترىى االصلة بيین مشارركتك بمشرووعك االفني االمقدمم   مة.للمسابقة من قبل االقيیّ 

ة٬، ووااهھھھتماماتك وومماررساتك االفنيیة.للمسابق  
 

 

 
*:االموااززنة •  

االرجاء تزوويیدنا بموااززنة مفصلة إلنتاجج االعمل االفني٬، على أأنن تشمل٬، ووحيیث يینطبق٬، تكاليیف شرااء 
نن تظهھر تكاليیف أأخرىى قد يیتطلبهھا إإكمالل االعمل االفني بنجاحح.  كما يیجب أأ ٬، ووأأييووبناء االعملاالمواادد٬، 

تكاليیف أأخرىى تتعلق بعمليیة االبحث االعملي وو/أأوو االفني/االتقني.  االرجاء  االموااززنة٬، ووحيیث يینطبق٬، أأيي
تزوويید هھھھذهه االموااززنة في جدوولل منفصل ووإإررفاقهھا كملف مع هھھھذاا االطلب.  

 
 
 
 
 
 

*سابقةألعمالل نماذذجج  :IVاالجزء   
 

وويیقارربب  ٬،بالتمثيیالتت االتي من شأنهھا أأنن تظهھر عملك بشكل جيید ٬،تزوويیدنا بنماذذجج ألعمالل فنيیة سابقة لكاالرجاء 
على سمعيیة.  صوتيیة/ أأوو أأعمالل٬، فيیديیوأأوو وويیمكن أأنن يیكونن ذذلك على شكل صورر٬،   االحقيیقة بأكبر قدرر ممكن.

 2014،٬آآذذاارر  20هه موعد أأقصافي  لكتروونياالبريید ااإل عبراالمشارركة  مع ططلب مرفقةً  االنماذذجج هھھھذهه لترسأأنن 
ضمن االموااصفاتت االتاليیة:ذذلك وو  
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على أأنن يیتم إإررسالهھا في ملفاتت مرفقة مع  . ٬JPEG، ملفاتت بصيیغة dpi 300كحد أأقصى٬،  10: عددد صورر
االطلب مع ذذكر تفاصيیل كل ملف يیتم إإررسالهھ كما هھھھو مبيین في االجدوولل أأددناهه.  

 
بالسنتمتر٬، ووصف مختصر للعمل (حيیث يیكونن عنواانن االعمل٬، سنة إإنتاجهھ٬، االوسيیط٬، ااألبعادد 

 # ضروورريیاً)

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
أأعمالل كحد أأقصى): إإذذاا قرررتت إإررسالل رروواابط إإلكتروونيیة ألعمالل فيیديیو سابقة٬، يیجب تزوويید  3( االفيیديیو أأعمالل

.تلك االروواابط في ااألماكن االمخصصة في هھھھذاا االجدوولل٬، مع إإددررااجج االتفاصيیل االمطلوبة  
 

عنواانن االعمل٬، سنة إإنتاجهھ٬، مدتهھ بالدقيیقة٬، ووصف مختصر للعمل حيیث 
 ً  # االراابط ااإللكترووني يیكونن ضروورريیا

  1 
  2 
  3 

 
سمعيیة لل رروواابط إإلكتروونيیة ألعمالل صوتيیة/حد أأقصى): إإذذاا قرررتت إإررساأأعمالل ك 3(سمعيیة صوتيیة/ أأعمالل

.سابقة٬، يیجب تزوويید تلك االروواابط في ااألماكن االمخصصة أأددناهه٬، مع إإددررااجج االتفاصيیل االمطلوبة  
 

عنواانن االعمل٬، سنة إإنتاجهھ٬، مدتهھ بالدقيیقة٬، ووصف مختصر للعمل حيیث 
 ً  # لكتروونياالراابط ااإل يیكونن ضروورريیا

  1 
  2 
  3 
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.سريیع أأوو تسليیمهھا باليیداال االبريیدعبر  فقط ااألعماللنماذذجج كما يیمكن إإررسالل   
) DVDسطواانة مدمجة (ااأأوو تسليیمهھا باليید٬، فيیجب إإررسالهھا على  سريیعهھھھذهه االنماذذجج بالبريید االإإذذاا قرررتت إإررسالل 

عنواانن االعمل٬، سنة إإنتاجهھ٬،  ):ووحيیث يینطبق(مرفقة مع االمعلوماتت االمطلوبة عن كل عمل فني٬، ووذذلك كالتالي 
ً  االوسيیط٬، ااألبعادد٬، مدتهھ بالدقيیقة٬، ووصف .مختصر للعمل حيیث يیكونن ضروورريیا  

 
ً  اااللتزااممعلى أأنن يیتم   .توصيیف االعمل قائمةتطابق االرجاء ترقيیم ملفاتت االصورر ل : باألعداادد االمذكوررةة سابقا

أأعمالل كحد أأقصى٬،  3إإررسالل  :ووللفيیديیو  .٬JPEG، ملفاتت بصيیغة dpi ٬300، كحد أأقصى صورر 10 :للصورر(
)AIFFأأوو٬، WAFأأعمالل كحد أأقصى بصيیغة  3 :االصوتيیةألعمالل االسمعيیة/وول  

عنواانن االتالي:االإإلى  DVDـ االعلى أأنن يیتم إإررسالل   
 

2014برنامج االثقافة وواالفنونن/ مسابقة االفنانن االشابب   
مؤسسة عبد االمحسن االقطانن  

شاررعع االجهھادد٬، االماصيیونن 22  
رراامم هللا٬، فلسطيین  

0544 296 2(0) 972+: ررقم هھھھاتف  
 

.2014آآذذاارر  20قبل تارريیخ ووضمانن ووصولهھ إإلى االمؤسسة   
 
 
 
 

: ررسائل توصيیةVاالجزء   
 

االرجاء ذذكر  ماررستك االفنيیة. مووعلى ددرراايیة بأعمالك شخصيین مختلفيین٬، يیجب إإررسالل ررسالتي توصيیة من قبل 
ووعالقة كل منهھما بك: وومعلوماتت ااالتصالل االخاصة بهھم يینصأأسماء االشخ  

 
1.  *  
2.  *  

 
 ٬،إإلى االمؤسسة عبر االبريید ااإللكتروونيهھھھذيین االشخصيین  مباشرةة من قبل ررسالتي االتوصيیة إإررساللأأنن يیتم  على
االرسالة ااإللكتروونيیة كالتالي:وعع موض أأنن تتم ااإلشاررةة إإلىوو  

 
"/ ااسم مرسل االتوصيیة٬، ررسالة توصيیة]/ةةااسم االفنانن[ 2014،٬مسابقة االفنانن االشابب للعامم "  

.2014آآذذاارر  20مؤسسة قبل تأكد أأنن تصل ررسالتا االتوصيیة إإلى اال  
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:قائمة االوثائق االمطلوبة :VIاالجزء   
 

ً موذذجج االطلب ن  o *.معبأ

  نماذذجج صوتيیة٬، سمعيیة تظهھر االكيیفيیة االتي سيیكونن عليیهھا االعمل االفني.ررسوماتت٬، ااسكتشاتت٬، صورر٬، فيیديیو٬، 

تفاصيیل أأوو تمثيیالتت للعمل االفني االمقترحح تتعلق بالطريیقة االمقترحة لعرضهھ في االمكانن االمفترضض معزززةة 
 o فيیديیو٬، نماذذجج صوتيیة.برسوماتت٬، ااسكتشاتت٬، صورر٬، 

 o *االموااززنة

االرجاء ذذكر االكيیفيیة االتي تتم بهھا إإررسالل هھھھذهه االمواادد (أأيي عبر االبريید  . نماذذجج ألعمالل فنيیة سابقة
 o *أأوو تسليیم باليید). ٬،أأوو االبريید االعادديي ٬،ااإللكترووني

 o *صوررةة شخصيیة ررقميیة.

 o *نسخة من جواازز االسفر أأوو االهھويیة االشخصيیة.

 o ووثائق أأخرىى. (االرجاء االتحديید)
 
 
 
 

: مواافقة ووإإقرااررVIIاالجزء   
 

أأوواافق عليیهھا كاملة٬، كما أأقر بأنن كل قرأأتت جيیدااً شرووطط االمسابقة٬، ووإإنني أأقر٬، بإررسالي هھھھذاا االطلب٬، بأنني 
ووجميیع االمواادد ااألخرىى٬، هھھھي صحيیحة. االمعلوماتت االوااررددةة في نموذذجج االطلب٬، بما فيیهھا االملفاتت االمرفقة٬،  

 
 

 ¨   *أأوواافق :*االتارريیخ
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