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 2023 – شرةة عس سادال النسخة

 من 

    18إلى  6من سن  املوجه للطفل املسرحيالنص تأليف سابقة م

 ( بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم األسري واألصدقاءنصوص تحتفي )

 

 التقديم شروط املسابقة و 
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اهمة في  مس للالذي وضعته  االستراتيجي  الثقافي والفني    برنامجهافي  تستمر الهيئة العربية للمسرح  

 ؛ و حيين العربلكّتاب املسر ا  وتحفيز  تنمية املسرح العربي ونصوصه
 
م يتنظ ببمسرح الطفل،    اهتماما

مسابقة  ع  ة سسادالالنسخة   من  لاملسرحي  نص  ال تأليف  شرة  التي و   2023م  للعا ألطفال  املوجه 

ِتَبت  لنصوص  خصصت  
ُ
سري  )نصوص تحتفي بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم األ )  ثيمةضمن    ك

مع  ،  (واألصدقاء( تتفاعل  الطفل  نصوص  امتالكه  حياة  ألهمية  إدراكه  مستقلة،  وتنمية  شخصية 

  ؛ شخصية تعرف معاني وأهمية األسرة وأهمية األصدقاء، شخصية تبتعد عن األنا املؤدية إلى األنانية 

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

   حشأن يكون النص املر  •
 
)نصوص تحتفي بأطفال  على الثيمة املذكورة في املقدمة )  للمسابقة مبنيا

 . (يعتزون بذواتهم وبمحيطهم األسري واألصدقاء(

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

 رحي. مس عرضفي  تقديمهأو بأية وسيلة  نشرهلم يسبق  و املسابقة نفسها 

 باللغة العربية الفصحى •
 
 .ترقيم، مراعيا سالمتها وإشارات الأن يكون النص مكتوبا

، وال تقبل النصوص التي ال تحدد الفئة  يحدد كاتب النص الفئة العمرية املستهدفة بهذا النصأن  •

 . املستهدفة

 . يكون النص مونودراما أن ال •

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

   .املدون أدناه بواسطة البريد اإللكترونييرسل  و 

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

 . بهذا اإلعالن(

 الثامنة عشرة.  أن يكون عمر الكاتب/ة فوق  •

بطاقة إثبات   صورةو شخصية  صورة  لبريد اإللكتروني  طة ا بواس النص املرشح    ة/ صاحب أن يقدم  •

 العنوان ك و   سيرة ذاتية مختصرة / جواز السفر، هوية
 
    .ا في ذلك الهاتف النقال بمامال

 : اإللكتروني التاليالبريد  منسق مسابقة تأليف النص املسرحي، علىاملرفقات إلى أن يبعث النص و  •
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Script@atitheatre.ae 

د اإللكتروني، وإرسال  وعنوان النص في خانة )املوضوع( على سطح البري  ة/برجاء كتابة اسم املؤلف

 .في إرسالية واحدةكمرفقات النص والوثائق املطلوبة 

 : تدابير وإجراءات املشاركة 

 2023 تصف فبرايرمن يتم اإلعالن عن املسابقة في  •

الت • باب  النصوصقديم  يفتح  أصحا  وقبول  يرغب  بالتنافس التي  من    بها   
 
مطلع شهر  إعتبارا

 2023مارس 

 . 2023أغسطس  31تنتهي مهلة التقديم في  •

 .تشكل الهيئة لجنة تحكيم وتكون قراراتها نهائية •

 .2023 مطلع نوفمبرفي  تعلن نتائج املسابقة النهائية •

 للمسرح ثالث جوائز  على النحو التالي :تمنح الهيئة العربية  •

 $   5000  الجائزة األولى   •

 $   4000  الجائزة الثانية  •

 $   3000  الثالثة  الجائزة  •

 للفائزين.   العربية للمسرح األيقونة الفضيةتمنح الهيئة  •

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

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

 عالن الفوز. سنوات على إ 3قبل مرور 

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

 :املتحدة

0097165240800 

 

 

mailto:Scriptaward@atitheatre.ae
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 يغة اإلقرار املطلوب من املؤلف: ص

بأن    .(،....ام )..من مواليد ع  في )..........(،  ة/مقيم  ،(.....................)  حملة الجنسية  من(  ............)أنا    أقر

به  ......إلى    ......عمر  لألطفال من  )  املوجه  ...........(النص املسرحي ) ال( والذي أتقدم  ة  سسادللنسخة 

تأليف النص املسرحيعشرة من م ت  طفالاملوجه لأل   سابقة  للعام  نظم التي  الهيئة العربية للمسرح  ها 

يعتزون بذواتهم  )  ةثيم   ضمن،  2023 بأطفال  تحتفي  ، (وبمحيطهم األسري واألصدقاء()نصوص 

امتالكه لشخصية مستقلة، شخصية تعرف  نصوص تتفاعل مع حياة الطفل وتنمية إدراكه ألهمية  

ع تبتعد  األنانيةمعاني وأهمية األسرة وأهمية األصدقاء، شخصية  إلى  املؤدية  األنا  للفئة  ن  ؛ موجهة 

في نفس  لم يسبق لي أن شاركت به و  س،، غير مقتبهو نص من تأليفي ،سنة  18إلى   6العمرية من سن 

و  يسبقلاملسابقة،  مسابقة    م  في  فاز  و أن  نشره  أخرى،  يسبق  كانت،  لم  وسيلة  على  بأي  عرضه  أو 

  نتائج الة أخرى أو أنشره أو أقدمه على املسرح حتى إعالن  املسرح، كما أتعهد بأن ال أشارك به في مسابق 

بعدم ألتزم  و نشرها في حال فوزه،  ضمن وسائل  عة أولى  كطبكما يحق للهيئة نشره    مسابقة،ئية لل النها

  في حال   قبل مرور ثالث سنوات على إعالن الفوز غير الهيئة  أو من قبل أي جهة أخرى  نشره من قبلي  

 . ملراكز الثالثة للمسابقةا فوز نص ي املسرحي بإحد

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

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

 /                    .          تم تحرير اإلقرار بتاريخ:       /  

 


