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 ملذمت:

 مً الاستراجيجيت العسبيت للخىميت اإلاسسخيت التي حاء في جىصيف أخد ملخقياتها للىضع 
ً
ئهطالقا

 : أحياإلاسسحي في الىطً العسبي ما ً

ت "ًصعب أن جىمى الحياة  الثلافيت وأن ًشدهز ؤلابذاع ألادبي والفجي في بيئت فكٍز

ت وحعاوي مً الجمىد والخخلف.  واجخماعيت وسياسيت جخصف باوعذام الحيٍى

وللمجخمع وللحياة السياسيت مً مىاكبت ما اسخلز في عصزها مً مبادئ  وال بذ للفكز

ت الخعبير والذًملزاطيت، ت الفكز وخٍز الثلافي واخترام خلىق ؤلاوسان والاخخفاء بالخىىع  خٍز

 بشكل عام وخلىق اإلابذعين بشكل خاص."

 يت :ملخقى الىقد وزدث الخىصياث آلاج فيو

 

ضزورة وأهميت اعخماد مىهج هلذي واضح ًدىاول الخجزبت اإلاسزخيت العزبيت  .1

 عً الخخبط والعشىائيت والاهطباعيت وغياب اإلاىهج الىلذي في اإلاسزح 
ً
بعيذا

 العزبي.

، بىاء على الخغيراث الذعىة  .2
ً
 ومضمىها

ً
إلى ججذًذ الخطاب اإلاسزحي العزبي شكال

 واإلاسخجذاث في الساخت العزبيت.

 

 مً الخىصياث العدًدة التي وزدث في ملخقى الشباب :و 

 . ت اإلاسزخيت  إكامت مسابلاث لألبداث الفكٍز
 

البدث الدزاساث و  مىاخاثجىفير مً ئدزاك الهيئت العسبيت للمسسح ألهميت العمل على مً هىا و 

 ئلى مقازبت الشعاز السئيس الري قام
ً
ذ عليه الهيئت " هدى العلمي في سبيل جىميت اإلاسسح وصىال

 مً أهداف عملها و  ، فان ألاماهت العامتمخجدد"مسسح حدًد و 
ً
خططه، ئعادة قد وضعذ هدفا

د اإلا ذلو بدىظيم مسابقت عسبيت للبدث العلميها في جىميت اإلاسسح، و وز العلىم ئلى د سسحي، وإلاٍص

فيها للباخثين دون سً  مً جفعيل الخىميت فقد خصذ الشباب اإلاسسحي بدصس اإلاشازلت

 سيهىن الخىافس في جقدًم الجدًد و ، خيث ثالزينالالخامست و 
ً
السصين مً هره ألابدار اساسا
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ت قادمتلد عليه فان الهيئت جطلق )اإلاسابقت العسبيت للبدث العلمي اإلاسسحي( ؛ و زاساث جىمٍى

 مً هرا العام 
ً
 . 2016اعخبازا

ف :   حعٍز

 ت العزبيت للبدث العلمي اإلاسزحي:اإلاسابل

ت جىظمها الهيئت العزبيت للمسزح هي  الشباب،  العزب للباخثين اإلاسزخيينمسابلت سىٍى

 .ؤلاعالن السىىي عً اإلاسابلت التي ًخضمنهاالشمً ضمً ضىابط في العىىان و 

 أهذاف اإلاسابلت:

 .الازجقاء بالبدث العلمي في اإلاسسح 

  لدشاف زؤاهم وافخذ فضاءاث حدًدة أمام أفهازهم و مىذ الفسصت للباخثين الشباب و

 الدزاساث اإلاسسخيت.و ألاصىاث الجدًدة في البدث 

 ت.املحخىي العلمي للمسسح العسبي و  ئزساء  لىدواجىا الفنٍس

  العسبي على شبنت اإلاعلىماث.اإلاسسحي ئزساء املحخىي 

 مىاعيذ اإلاسابلت: 

  2012 ًىليى / جمىش مطلع شهس  مًاإلاسابقت  ًبدأ جقدًم اإلاشازماث في. 

  أوى ً  .2012جيخهي مهلت الخقدًم في مطلع ألخىبس / حشٍس

  زاوي ً ً في مىخصف هىفمبر / حشٍس  .2012حعلً هخائج الفائٍص

  ًخعهد صاخب البدث باإلاشازلت في اإلاإجمس الفنسي الري ضمً الاسخمازة التي ًقدمها

/ دوزة عص الدًً مهسحان اإلاسسح العسبيالدوزة الخاسعت مً سيخم ضمً فعالياث 

 .في الجصائس (2017)ًىاًس  مجىبي

 شزوط البدث :

  ًملمت، باللغت العسبيت. 5000ال ًقل البدث ع 

  ًساعي في البدث مافت.
ً
 ألاصىى اإلاخبعت علميا

  للجدًد و 
ً
 اإلاخجدد.ًساعى في البدث جقدًم وحهت هظس وزأي الباخث سعيا

 .
ً
 أن ال ًهىن البدث ميشىزا

  ٍسفقها بالبدث اإلاشازك.و أن ًىقع الباخث صيغت ؤلاقساز الخاليت 
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 إكزار

أجلذم للمسابلت العزبيت للبدث العلمي اإلاسزحي   مً ....... أها الباخث ........... 

ي على ؤلاعالن الخاص باإلاسابلت بعذ اطالع، و 2012ئت العزبيت للمسزح للعام التي جىظمها الهي

ً فيه  ما ورد فيه، أجلذم ببدثي اإلاعىىن بـ .........و  ، وهى بدث مً إهجاسي وال خلىق آلخٍز

أحعهذ بعذم وشزه كبل إعالن هخائج خزي، و داث أبلم ٌسبم وشزه أو فىسه في مسابلت أو 

البدث ضمً اإلاشاركت بهذا  علىفي خالت فىس البدث في هذه اإلاسابلت اإلاسابلت، كما أوافم 

هذوة علميت جىظمها الهيئت العزبيت للمسزح، وأن جيشزه الهيئت في وسائل وشزها في خالت الفىس 

 باإلاسابلت.

 اسم الباخث :

خ :  الخاٍر

 الخىكيع :

 

 الخدكيم :

  أصحاب ألاساجرة لجىت الخدنيم مً زالزت أعضاء مً الهيئت العسبيت للمسسح حشهل

 الفىيت الرًً جخىسم الهيئت فيهم القدزة على الخدنيم.و اإلاىجصاث ألامادًميت 

  ًصود أعضاء لجىت الخدنيم باألبدار اإلاخىافست بعد ئشالت أًت ئشازاث لها عالقت بشخص

 صاخبها.

  س لجىت الخدنيم بمعٌعمل أعضاء صى عً بعضهم البعض في الدزاست ووضع الخقاٍز

 الخقدًساث الخاصت برلو.و 

 الجىائش:

 :جمىذ الهيئت زالر حىائص ألفضل زالزت أبدار 

 دوالز. 4000وقدزها  ألاولى   

 دوالز 3000وقدزها  الثاهيت  

 دوالز. 2000قدزها و  الثالثت  

 ئضافت ئلى :

  للمسسح الفضيت.أًقىهت الهيئت العسبيت 
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 بالفىش  بساءة شهادة. 

  مشازلت الباخثين ً جدذ  ضمً اإلاإجمس الفنسي بمهسحان اإلاسسح العسبيفي هدوة الفائٍص

 هفس العىىان.

  ضمً ميشىزاث الهيئت العسبيت للمسسحوشس ألابدار. 

 

 اليسخت ألاولى. 2016/ مدىر اإلاسابلت في عىىان

 

 اإلازجكشاثالعىىان و 

 إلى :اإلاسزح لحظت عبىر 

 .الراث 

 .آلاخس 

 .اإلاسخقبل 

 .الافتراض ي 

 

 مً أن اإلاسسح عضىي في الىخاج الحضازي املحاوز هره أحي اخخياز العىىان و ً
ً
 اهطالقا

لحضازي بمسحعياث دًييت ألهىا في الىطً العسبي وشخص واقعىا الشعب ما، ألمت ما، إلاىطقت ما؛ و 

 و 
ً
 أخسي، في ظلأخياها

ً
خيت أخياها ىمى و  جاٍز ٍخطىز لدي اإلاقازهت اإلاشسوعت مع ما ًددر ٍو

التي ًمنً أن جدنم ، فال بد لىا مً هظسة مسخقبليت ضمً قساءة العالقت اإلاسلبت أخسي مجخمعاث 

 .اإلاسخقبل، ئلى الافتراض يقىا مً خالى اإلاسسح ئلى ذواجىا وئلى ألاخس، ئلى اإلااض ي والحاضس و اهطال

حشهل ، بت ئوساهيت مفعمت بالفلسفت والعلم والجماىججس  دمله مًبما ج ئن هره املحاوز 

 الخجدد.لجدة و ئشازاث هامت لعبىز مسسخىا هدى ا
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 استمارة المشاركة

 للبحث العلمي المسرحي ةالمسابقة العربي

  2016للعام 

 العىىان العام : اإلاسزح لحظت عبىر.

 :  مزجكشاجهو  البدث عىىان

o  إلى  آلاخز، اإلاسخلبل، الافتراض ي.إلى الذاث اإلاسزح لحظت عبىر 

  )ثالثي( اسم الباخث

خ اإلايالد   جاٍر

  الذرجت العلميت

  مزكشهاو الىظيفت 

  هاجف

ذ إلكترووي   بٍز

  مكان ؤلاكامت

 بزجاء مزاعاة ما ًلي:

  ًباللغت العسبيت. ملمت، 5000ال ًقل البدث ع 

 .ًسفق الباخث ؤلاقساز الىازدة صيغخه في ؤلاعالن 

  صىزة عً ، والسيرة الراجيت، و حىاش سفسه ملىهتًسفق الباخث، صىزة

 ، وصىزة شخصيت خدًثت ملىهت. العلميتالشهادة 

  بصيغت 
ً
د  .14بىط  Arialخط  wordًسسل البدث مسقىها على البًر

 info@atitheatre.ae         نتروويلؤلا

 


