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 نبذة عن الملتقى
 

  ( االنتماء و الوطنية ) عنوان تحت التشكٌلً للفن العرب المبدعٌن ملتقى ٌعد

 المتحدة األمم عضو العرب المبدعٌن اتحاد  ٌنظمها التً الفعالٌات أبرز أحد

       بشكل العام هذا سٌقام مرة وألول ، الوطنٌة األغنٌة مهرجان هامش على

  . متمٌز نحو على  اإلبداع من  النوع هذا على الضوء لتسلٌط منفصل

 ارتباطا  وٌرتبط آخر، الى فنان من ٌختلف والذي التعبٌر فً هواإلبداع فالفن

 والنشاط اإلجتماعً الوعً أشكال من شكل فهو حوله، بما صاحبه بشعور وثٌقا

 المنتشرة الفنون أن فنجد المجتمع، فٌه ٌعٌش الذي الواقع ٌعكس الذي اإلنسانً

 مصدر تبقى الرؤى اختالف النهاٌة وفً ،.وتارٌخها ثقافتها تعكس دولة كل فً

 .المجتمعات وارتقاء السعادة مصادر من
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 سٌسلط (فنان برؤية واالنتماء الوطنية ملتقى) عنوان تحت الملتقى هذا وفً

 الفن هذا خالل من واالنتماء الوطنٌة عن التعبٌر فً اإلبداع مدى على الضوء

 .اإلبداع صور أعظم من ٌعتبر الذي الراقً

 الجهات بعض رعاٌة وتحت العربً الوطن مستوى على الملتقى هذا ٌقام 

 .2019 دٌسمبر شهر نهاٌة فً  أٌام ثالثة مدار على ، الحكومٌة

 وسٌنقسم ، الملتقى رسالة على تؤكد فعالٌات عدة الملتقى هذا وسٌشمل

 : فئتٌن الى التسابق

 .عام 18 حتى النشء : األولى الفئة

 . سنة 18 فوق : الثانٌة الفئة
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 فعاليات الملتقى

الوطنٌة) الملتقى موضوع حول وندوة الملتقى افتتاح 

 . المعرض وافتتاح ، (فنان برؤٌة واالنتماء

التشكٌلٌٌن  الفنانٌن من نخبة بحضور صحفً مؤتمر 

 النوع هذا محاكاة ومدى الملتقى موضوع ومناقشة والمثقفٌن

 . الملتقى لموضوع اإلبداع من

وجدان تشكٌل فً التشكٌلً الفن دور حول  عمل ورشة 

 .ثقافته على التأثٌر ومدى المجتمع

األعمال أفضل وعرض  المتسابقٌن مع التحكٌم لجنة لقاء 

 . المشاركة

الجوائز وتوزٌع الختام حفل . 
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 شروط االشتراك 

 سنة 18النشء حتى  / الفئة األولى 

 . الجنسٌة عربً المتسابق ٌكون أن•

 . ( واالنتماء الوطنٌة ) الملتقى موضوع حول المتقدم العمل ٌدور أن•

 .المطبوعة الصور أو كتب من المنقولة أو المكررة األعمال تقبل ال•

 .سابقة مسابقات أي فً شارك قد العمل ٌكون أال•

 برسوم حدى على عمل كل ٌعامل أن على عمل من بأكثر االشتراك ٌجوز•

 .جدٌدة

 ثالث عن المشاركٌن عدد ٌزٌد أال على العمل فً االشتراك ٌجوز•

 . مشاركٌن

 . القصر اشتراك حالة فً العمل بملكٌة األمر ولً ٌقر أن•
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   سم 60  ×  متر عن ٌزٌد وال سم x 30 سم50 عن العمل حجم  ٌقل الأ•

 خامات وبأي األلوان أنواع من نوع بأي اللوحة ألوان تكون أن ٌجوز•

 .  المتسابق رؤٌة حسب

 دون ٌراها التً اإلعالم وسائل جمٌع فً العمل عرض الملتقى إلدارة ٌحق•

 . الفكرٌة الملكٌة بحقوق المتسابق احتفاظ مع للمتسابق الرجوع

 سنة 18 فوق / الثانية الفئة

 . الجنسٌة عربً المتسابق ٌكون أن•

 . ( واالنتماء الوطنٌة ) الملتقى موضوع حول المتقدم العمل ٌدور أن•

 .المطبوعة الصور أو كتب من المنقولة أو المكررة األعمال تقبل ال•

 .سابقة مسابقات أي فً شارك قد العمل ٌكون أال•
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 حدى على عمل كل ٌعامل أن على عمل من بأكثر االشتراك ٌجوز•

 .جدٌدة وبرسوم

 ثالث عن المشاركٌن عدد ٌزٌد أال على العمل فً االشتراك ٌجوز•

 . مشاركٌن

 . للعمل بملكٌته العمل صاحب ٌقر أن•

 . م1,5 × م2 عن ٌزٌد وال  سم 60  ×  متر  عن العمل حجم  ٌقل الأ•

  تاخام وبأي األلوان أنواع من نوع بأي اللوحة ألوان تكون أن ٌجوز•

 .  المتسابق رؤٌة حسب

 دون ٌراها التً اإلعالم وسائل جمٌع فً العمل عرض الملتقى إلدارة ٌحق•

 . الفكرٌة الملكٌة بحقوق المتسابق احتفاظ مع للمتسابق الرجوع
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 كيفية االشتراك

  على التوقٌع و ملئها و بالمهرجان الخاصة االشتراك استمارة سحب المتقدم على 

 من االستمارة تنزٌل خالل من وذلك  المقدم للعمل ملكٌته ٌفٌد  الذي اإلقرار

    org.arabcreators.www  اإلنترنت شبكة على باالتحاد الخاص الموقع

 (دوالر لغير المصريين 200جنيه للمصريين و300)بالملتقى قيمة االشتراك 

االتحاد  من خالل إٌداعه على رقم حساب  لتقىبالماالشتراك قٌمة تسدد       

/ سوٌفت كود )البنك العربً األفرٌقً فرع مصر الجدٌدة ( 701212)

ARAIEGCXHAL ) -  وإرفاق إٌصال اإلٌداع مع  - باسم اتحاد المبدعٌن العرب

 -عنواناستمارة المهرجان والعمل المقدم  سواء بالبرٌد المسجل أو السرٌع على 

الدقً الدور  –شارع المساحة  –وزارة الثقافة  -الجٌزة  –جمهورٌة مصر العربٌة 

 .إدارة الشؤن األدبٌة و المسابقات  –الرابع 

 عملقٌمة االشتراك لكل  من عمل ، ٌتم سدادوفى حالة اشتراك المتسابق بأكثر 

 أو إرسالها عن طرٌق المٌلبه  وإحضار االستمارة الخاصة  على حدى

                                                       info@arabcreators.org 

 

 

 

 

http://www.arabcreators.org/
http://www.arabcreators.org/
http://www.arabcreators.org/
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 بالشروط لقبوله صرٌحة موافقة هو لتقىبالم االشتراك المتسابق قبول إن•

  إدارة جهة من المخولة التحكٌم لجنة بنتٌجة قبوله وأٌضا علٌها المنصوص

 االعتراض أو فٌها الطعن  فً الحق للمتسابق ولٌس األعمال لتقٌٌم لتقىالم

 . قراراتها على

 صحة عدم أو المتسابق بٌانات فً أخطاء أي وجود حالة فً أنه كما •

 الخاص االشتراك حجب سٌتم باالستمارة والمدونة للملتقى ةالمقدم المعلومات

 . الفائزٌن من كان إذا عنه الجائزة حجب وأٌضا به

 وصحة اإلقرار على بالتوقٌع األمر ولً ٌقوم القصر للمتسابقٌن بالنسبة أما•

 . المقدمة البٌانات

. 
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 موعد االشتراك

 .2019 دٌسمبر 10  وحتى اآلن من األعمال استقبال ٌتم

 اللجان ستقٌمها التً  األولى التصفٌة فً لتقىللم المقدمة األعمال نجاح حالة فً

 .النهائٌة التصفٌة لعمل شخصٌا للحضور األعمال هذه أصحاب دعوة سٌتم

 التحكيملجنة 

 . العربً الوطن مستوى على  التشكٌلٌٌن الفنانٌن من نخبة تحكٌمال لجنة تضم

 الفائزين جوائز  

 :سٌتم اختٌار أفضل ثالث أعمال وسٌحصل الفائزٌن على 

 .عشرة آالف جنٌه  و درع ووسام الملتقى وشهادة تقدٌر : جائزة أولى 

 .درع ووسام الملتقى وشهادة تقدٌر و  جنٌه سبعة آالف  : جائزة ثانية 

 .جنٌه  جنٌه و درع ووسام الملتقى وشهادة تقدٌر خمسة آالف : جائزة ثالثة 

 .علما بأن جمٌع المشاركون سٌحصلون على شهادة المشاركة بالملتقى 

 بالتوفيق التمىياث خالص مع                                           

 

 

 


