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 تفاصيل المسابقة
 أهداف المسابقة

تحفيز المبدعين والمبدعات من الطلبة المبتعثين ومرافقيهم تهدف المسابقة إلى 
والدارسين على حسابهم الخاص والتعريف بهم وبأعمالهم الفنية وتشجيع روح اإلبداع 

 إقامةاالستفادة من األعمال المشاركة في . كما تهدف إلى والمبادرة اإليجابية لديهم
والذي حتفال الملحقية باليوم العالمي للغة العربية مصاحب المصغر بالملحقية معرض 

 م 19/12/2016سيقام بمشيئة هللا في تاريخ اإلثنين 

 موضوعات المسابقة

 يجب أن تعبر األعمال المشاركة عن الموضوعات التالية:

جمال الحرف الحرف العربي والتنوع في طريقة لفنية التي تعكس األعمال ا -
 كتابته.

ثراء اللغة العربية وتميزها وعكس جوانب من التراث األعمال الفنية التي تبرز  -
 العربي في طريقة الكتابة.

  والمجسمات التي تتعلق باللغة العربية وإبراز أهميتها.األعمال الفنية  -

 فروع المسابقة

 شكيلي. الفن الت1

 . النحت والمجسمات2

  



 الشروط واألحكام العامة
يشترط في المشاركين أن يكونوا من الطالب سواء المبتعثين أو مرافقيهم أو  .1

 الدارسين على حسابهم الخاص بدولة أستراليا.

ترسل جميع األعمال عن طريق البريد إلى عنوان الملحقية في العاصمة  .2

 األسترالية كانبرا.

ستقوم بتقييم الصور واللوحات المختارة لتحديد الفائز منها، وإعالن لجنة التحكيم  .3

  م.2016شهر نوفمبر النتائج واألسماء على موقع الملحقية اإللكتروني خالل 

يحق للجنة تحكيم المسابقة رفض أو عدم قبول أي من األعمال المشاركة، في  .4

بداء أية أسباب حال لم تتوافق مع المواصفات أو األهداف أو الشروط، دون إ

ودون الحاجة إلى إرسال إخطار أو شرح أسباب ذلك الرفض أو عدم القبول 

للمشارك المعني بذلك حيث إن قرار لجنة تحكيم المسابقة من الملحقية بشأن كافة 

 األمور التي تتعلق بالمسابقة نهائي وملزم لجميع المشاركين.

 لتقدم بها فعلياً.ال يحق للمشترك سحب مشاركته من المسابقة بعد ا  .5

سوف يتم استبعاد أي عمل فني يتضمن بأي طريقة أي محتوى غير مناسب أو   .6

 غير متوافق مع األخالق العامة والعادات والتقاليد الدينية والثقافية للمملكة.

يتحمل الشخص المشارك المسئولية كاملة عن حقوق الملكية الفكرية للعمل المقدم  .7

ويقر بمعرفته بأن العمل المقدم سوف تؤول ملكيته إلى الملحقية الثقافية في 

 أستراليا.

يجب أن تكون األعمال المشاركة حديثة ومن إنتاج المشارك وابتكاره وغير  .8

 لحصول على جوائز.منقولة أو مكررة وكذلك لم يسبق لها ا

 يجب أن يحتوي العمل المقدم على تاريخ اإلنتاج وتوقيع صاحب العمل. .9

 

 

 األحكام الخاصة بفروع الجائزة

 الفن التشكيلي 



 يحق للمتسابق أن يشارك بعملين كحد أقصى. .1
للمشارك حق اختيار الخامة المناسبة إلنتاج اللوحات من: )زيت، أو أكريلك، أو  .2

خامات أخرى مناسبة بشرط أن تكون خامات آمنة وال تتأثر ألوان مائية، أو أي 
 بالفترات الزمنية الطويلة(.

يجب مراعاة اإلخراج الجيد للخامات واختيار اإلطار المناسب للوحات  .3
(Frame ) 

 النحت والمجسمات المعمارية 

 يحق للمتسابق أن يشارك بمجسمين كحد أقصى. .1

شآت أو األماكن كالمنازل واآلثار يجب مراعاة أن تكون األعمال المجسمة للمن .2
والمباني الحديثة أو القديمة أو األماكن المقدسة أو أي مجسمات أخرى ال تخرج 

 عن موضوعات المسابقة .

للمشارك حق اختيار الخامة المناسبة بشرط أن تكون خامات آمنة وال تتأثر  .3
 بالفترات الزمنية الطويلة.

 كيفية المشاركة
م 17/10/2016  تاريخبدءاً من المشاركة على عنوان الملحقية  يبدأ استقبال األعمال

 المشارك على أن تتضمن:مع ضرورة إرفاق معلومات الطالب م 17/11/2016وحتى 

 االسم رباعي  .1

 رقم الهوية الوطنية .2
 الجامعة .3

 التخصص .4
 .وصف العمل باختصار .5

 طريقة المشاركة:

ً عبر اإللكتروني على أن يتضمن - صورة واضحة وملونة  ترسل األعمال مبدئيا
األستاذ. أيمن  –للعمل وذلك على ايميل "مدير الشؤون الثقافية بالملحقية 

 ناه:دالصالح( أ

ak s a l eh@au. moe. gov . s a 

سيتم التواصل مع أصحاب األعمال التي وقع عليها االختيار والتي طابقت  -
 –ل في المسابقة، وذلك إلرسال أصل األعمال )اللوحات الشروط المعلنة للدخو

 جاهزة للعرض إلى الملحقية الثقافية على العنوان التالي:الالمجسمات( 
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 مع تحيات

 
 الشؤون الثقافية واالجتماعية

 

 اللجنة المكلفة بالمعرض

 

 الملحقية الثقافية في أستراليا 


