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 2020 – شرةة عالثالث النسخة

 من

   18إلى  6من سن  املوجه للطفل املسرحيالنص تأليف سابقة م

 (نطلق الخيال ونتجاوز النمطية)

 التقديمشروط املسابقة و 
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 للكّتاب املسر  ،في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته الهيئة العربية للمسرح
ً
حيين وتحفيزا

 ؛ و العرب
ً
شرة من مسابقة ع الثالثةالنسخة هيئة العربية للمسرح بمسرح الطفل، تنظم ال اهتماما

نطلق )  ثيمةتكتب ضمن  لنصوص  التي خصصت  و  2020للعام  ألطفال  املوجه لاملسرحي  نص  التأليف  

وتفتح أفق املستقبل،  االجتماعيخاصة  نصوص تتفاعل مع الحاضرل (الخيال ونتجاوز النمطية

إيجابية لشخصية الطفل في نصوص تساهم في بناء شخصية الطفل من خالل نماذج درامية 

 :الشروط التاليةضمن  سنة، 18إلى   6موجهة للفئة العمرية من سن  ؛النصوص املؤلفة

•  
ً
نطلق الخيال ونتجاوز على الثيمة املذكورة في املقدمة )أن يكون النص املرشح للمسابقة مبنيا

 .(النمطية

،  أن يكون النص امل •
ً
في لم يسبق أن شارك  فوزه في مسابقة أخرى، و لم يسبق  رشح للمسابقة جديدا

 عرض مسرحي.في  تقديمهأو بأية وسيلة  نشرهلم يسبق و املسابقة نفسها 

 باللغة العربية الفصحى •
ً
 .أن يكون النص مكتوبا

، وال تقبل النصوص التي ال تحدد الفئة العمرية املستهدفة بهذا النصيحدد كاتب النص الفئة  أن   •

 .املستهدفة

 أن ال يكون النص مونودراما أو ديودراما. •

•  
ً
 1.15بمسافات بينية ال تتجاوز  و   Arial 14بنط    (Word)بصيغة    أن يقدم النص املسرحي مطبوعا

  .املدون أدناه بواسطة البريد اإللكترونييرسل و ، 

 بملكيته للنص والتزامه بالشروط  •
ً
)حسب الصيغة املرفقة بهذا أن يقدم الكاتب املتسابق إقرارا

 .اإلعالن(

بطاقة إثبات  صورةشخصية و صورة بواسطة البريد اإللكتروني صاحب النص املرشح أن يقدم  •

 بما في العنوان ك و   سيرة ذاتية مختصرة / جواز السفر، هوية
ً
   .ذلك الهاتف النقالامال

 :البريد اإللكتروني التالي منسق مسابقة تأليف النص املسرحي، علىاملرفقات إلى أن يبعث النص و  •
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اإللكتروني، وإرسال النص والوثائق  برجاء كتابة اسم املؤلف وعنوان النص في خانة )املوضوع( على سطح البريد  

 . املطلوبة في إرسالية واحدة

 : تدابير وإجراءات املشاركة

 2020يتم اإلعالن عن املسابقة في مطلع مارس  •

 من    التي يرغب أصحابها بالتنافس  وقبول النصوصيفتح باب التقديم   •
ً
 مايومطلع شهر  إعتبارا

2020 . 

 .2020تنتهي مهلة التقديم في نهاية شهر أغسطس  •

 .تشكل الهيئة لجنة تحكيم وتكون قراراتها نهائية •

 .2020نوفمبر منتصف  تعلن نتائج املسابقة النهائية •

 تمنح الهيئة العربية للمسرح ثالث جوائز  على النحو التالي : •

 $  5000  الجائزة األولى  •

 $  4000  الجائزة الثانية •

 $  3000  الجائزة الثالثة  •

 للفائزين. العربية للمسرح األيقونة الفضيةتمنح الهيئة  •

 النصوص الفائزة باملسابقة ضمن منشوراتها. حقوق ملكية نشر الطبعة األولى من للهيئة  •

نشر النصوص الفائزة من قبل أصحابها أو جهات غير الهيئة العربية للمسرح ال يجوز طباعة و  •

 ات على إعالن الفوز.سنو  3قبل مرور 

اإلمارات العربية  –يرجى االتصال بسكرتاريا األمانة العامة في الشارقة  للمزيد من املعلومات

 :املتحدة

0097165240800 
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 يغة اإلقرار املطلوب من املؤلف:ص

املسرحي )عنوان بأن النص  .(،....، من مواليد عام )..بلد الجنسية الحالية() من( ....سمال )اأقر أنا 

سابقة ة عشرة من مثالثللنسخة ال( والذي أتقدم به ......إلى  ......عمر لألطفال من ) ( املوجه.....النص

ثيمة   ضمن، 2020التي تجريها الهيئة العربية للمسرح للعام  طفالاملوجه لأل  تأليف النص املسرحي

وتفتح أفق  االجتماعيخاصة  نصوص تتفاعل مع الحاضر،ل (نطلق الخيال ونتجاوز النمطية)

املستقبل، نصوص تساهم في بناء شخصية الطفل من خالل نماذج درامية إيجابية لشخصية 

، غير هو نص من تأليفي،  سنة  18إلى     6الطفل في النصوص املؤلفة؛ موجهة للفئة العمرية من سن  

لم يسبق مسابقة أخرى، و أن فاز في    م يسبقلفي نفس املسابقة، و لم يسبق لي أن شاركت به  و   مقتبس،

نشره أو عرضه على املسرح، كما أتعهد بأن ال أشارك به في مسابقة أخرى أو أنشره أو أقدمه على 

نشرها ضمن وسائل كطبعة أولى كما يحق للهيئة نشره  مسابقة،النهائية لل نتائجالاملسرح حتى إعالن 

جهة أخرى قبل مرور ثالث سنوات على إعالن في حال فوزه، وأتعهد بعدم نشره من قبلي أو من قبل أي  

 الفوز.

 ......... .........................    توقيعال

 بريد إلكتروني ................................... . 

 تم تحرير اإلقرار بتاريخ:       /           /                    .

 


