
0 | P a g e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 | P a g e 
 

 

  ؟المشاركة طلببكيف يتم التقدم 

رسالها مع المرفقات المطلوبة عبر البريد وإ، www.ettijahat.orgمن خالل تعبئة االستمارة المتوفرة على الموقع 

    ettijahat.orgapplications@االلكتروني 

 

 ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟ 

هذا  ، ولن ينظر في أي طلب يصل بعدبتوقيت بيروت 2020 يونيو حزيران/ 15ليل منتصف بات حتى يتم استقبال الطل

 التاريخ.

 

 من يحق له التقدم بطلب المشاركة؟ 

 سنة 40ن الـ هم دو ممن برنامجالسوريين ومن بحكمهم من الفلسطينيين السوريين التقدم لل نالفنانييحق لجميع 

 .1980مواليد عام جميع  يتضمن ذلكو

 

  ؟مختبر الفنون إلىللمبادرات والمؤسسات والتجمعات الفنية التقدم  يحقهل 

 نعم 

 

  ؟مختبر الفنون إلى قامة في بلدان محددة حتى يستطيع التقدميتوجب على الفنان اإلهل 

 أوروبا.افة دول كمصر، تركيا و العراق، سوريا، لبنان، األردن،نين أينما تواجدوا في بات جميع الفنايستقبل البرنامج طل

 

  ؟المشروعإلعادة تقديم  مختبر الفنون إلىالتقدم  أستطيعهل  مشروع منجز،لدي 

 .طلبات التقدم للمشاريع المنجزةفي ال ينظر 

 

  مشاريع قيد اإلنجاز؟ للحصول على دعم لهل يحق التقدم 

، وما سيتم إنجازه ضمن طلب التقدم الحالي، والجدول الزمني للمشروع وجهات سابقًا نعم، في حال تبيان ما تم إنجازه

 التمويل األخرى. 

 

  ؟مختبر الفنونمن  السابقة اتالدور من دعمحصل على  لمنالتقدم هل يمكن 

  .من جديدالتقدم  لدورات األربعة األولى من البرنامجفي اوا على دعم يحق فقط لمن حصل

 

  ؟الفنون مختبرقيمة المنحة المقدمة من هل يمكن التقدم للمشاريع التي تتجاوز ميزانيتها 

ويد على تأمين نصف الميزانية قبل التقدم، أو عبر تزالقدرة المشروع بوثائق تشير إلى  /ةنعم، بشرط أن يتقدم صاحب

 بقية الميزانية. تمويل توضح كيفية تأمينخطة 

 

 هل يمكن تقديم طلب االستمارة بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ 

 االستمارة باللغة العربية حصرًا، ومن الممكن أن تكون المرفقات بأي لغة أخرى. تقديميجب 

 

http://www.ettijahat.org/
mailto:info@ettijahat.org
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  أكثر من مشروع واحد؟هل يمكن تقديم 

 ./ةتقوم لجان التقييم بقراءة استمارة واحدة فقط لكل مشارك

 

 هل هناك شكل محدد للبريد االلكتروني الذي سأرسل به طلب التقدم الخاص بي؟ 

، وأن داعية(فئة الكتابة اإلب –)مثال: مساحات  ننصح بأن يتم عنونة البريد االلكتروني بعنوان المشروع والفئة الفنية

 . مرسلةتعداد أو شرح للمرفقات ال البريد االلكترونييتضمن متن 

 

 هل هناك صيغة محددة لملف االستمارة عند إرسالها؟ 

ريد البستمارات التي يتم لصق معلوماتها ضمن متن الفي اوال ينظر  PDFأو   Wordنستقبل االستمارة حصرًا بصيغة 

 والتأكد من سالمتها قبل إرسالها. . كما نرجو عنونة جميع الملفاتااللكتروني

 

 هل يتم دراسة الطلبات غير المكتملة؟ 

نماذج ، لشخصيةثبات للهوية اإ :نقصه الملفات اآلتيةكذلك ال يتم دراسة أي طلب ي ته ناقصة، يتم دراسة أي طلب استمارال

  .، نماذج من المشروع المراد دعمهالسابقةمن األعمال 

 

 ؟ًاإلزامي ًاأمر دعمه المطلوب المشروع من األدبية أو الفنية النماذج إرسال يعتبر هل 

ي النصوص المسرحي فأمر إلزامي في فئة الكتابة اإلبداعية بما يتضمن ذلك  إرسال نماذج من أعمالكم المراد دعمها

قية في فئة السينما والرسوم المتحركة. أما في ب ويعتبر إرسال مخطوط أو سيناريو الفيلم أمرًا إلزاميًا حال طلب النشر،

  .تدعم مشروعكم خالل عملية التحكيم هو ميزة إضافيةف الفئات

 

 ؟إلزاميبنود الميزانية هو أمر  ءهل مل 

 نعم، لن يتم النظر ألي طلب لم يتضمن بنود الميزانية.

 

 ؟إلزاميالفنية اآلن، هل إرسال النماذج الفنية السابقة هو شرط  /ايبدأ مسيرته /ةأنا فنان 

من الممكن أن تكون النماذج الفنية السابقة عبارة عن مواد فنية من المرحلة الدراسية أو مشاركات ومساهمات ضمن 

لك ضمن ذ أفضل، علمًا أن شرحصورة مشاريع فنانين آخرين، تساعد هذه النماذج لجان التحكيم في تقييم عملكم ب

 أخذ هذا األمر بعين االعتبار.بسيسمح للجان التحكيم  )السؤال السابع ضمن االستمارة( الدوافع بند

 

  ؟مختبر الفنونما هي أنواع المشاريع الفنية التي سيتم دعمها ضمن 

ة، المسرح فنية هي: السينما والرسوم المتحرك خمسة فئات لمشاريع في كافة المجاالت الفنية وذلك ضمنيتم استقبال ا

والرقص وفنون األداء، الكتابة اإلبداعية، الفنون البصرية بما يتضمن الفنون التشكيلية والتجهيزات الفنية ومشاريع 

 التصميم البصري والغرافيكي، والموسيقى.
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  ؟ةفني فئةما هو عدد المشاريع التي سيتم دعمها في كل 

 مشروعًا بشكلٍ إجمالي. 15 على أن يتم دعمو، ةفني فئةفي كل  مشاريع ثالثةسيتم دعم 

 

  مشاريع دورية كالمجالت والمسلسالت .. إلخ؟ مختبر الفنونهل يدعم 

سبوعي أو فصلي(، ولكنه من الممكن أن يدعم إحدى مراحل مشاريع بشكل دوري )شهري أو أ مختبر الفنونال يدعم 

مسلسل أو سلسلة فيديو..  ، أو دعم عدة حلقات منمنهاكإطالق مجلة أو دعم عدة أعداد أو أجزاء المشاريع الدورية، 

 إلخ.

 

  استمارة الطلب؟ تأكيد استالمهل سيتم 

 .لتأكيد استالم الطلب الكترونيةرسالة رسال عادة إشعار يرجى إاستالم اإلفي حال عدم ، ونعم

 

 كيف تتم عملية اختيار الطلبات؟ 

 لمشاريعا اختياردراسة الطلبات الصالحة للتحكيم، وب فئة فنية كل ضمنأعضاء  3من  تتألفولجنة فنية متخصصة تقوم 

 فرديلٍ بشك اللجنة أعضاء من عضو كل قبل من المشاريع دراسةفي األولى  يتم :على مرحلتين دعمها سيتم التي

 عدب اللجنة أعضاء يجتمع حيث جماعية والثانية، بحيث ال تكون ألي من األعضاء معرفة بمن هم األعضاء اآلخرونو

 يتم دعمها.المشاريع التي س اختياروالمقترحة القائمة القصيرة للمشاريع  لمناقشة ،مقاطعة نتائج التقييم الفردي

 

 المشاريع؟ اختيار في التحكيم لجان تعتمدها التي المعايير هي ما 

 :التالية المعايير على بناء المقدمة الطلبات في التحكيم لجان تنظر

 الميزانية منيتض بما الداعمة اإلضافية والملفات المقترح المشروع استمارة على المعيار هذا يعتمد :التحقيق قابلية

 تحقق يةقابل ومدى المشروع، ة/لصاحب الفنية والدوافع والرؤية وأهدافه، الفني المقترح جودة ومدى الزمنية، والخطة

 .المشروع

 صلتهاو راهنيتها ومدى المشروع يطرحها التي واألسئلة الفني، والطرح بالرؤية المعيار هذا يهتم :والراهنية الصلة

 . المعاصر الفني بالمشهد

 .لمقترحا المشروع يحمله الذي االبتكار ومدى الفني، والطرح الرؤية وجدة جدية على المعيار هذا يركز :واالبتكار الجدة

 

 هل سيتم إبالغ جميع المتقدمين بنتائج االختيار؟ 

 و www.ettijahat.orgسيتم إعالم أصحاب المشاريع التي سيتم دعمها فقط، كما ستنشر نتائج التحكيم على الموقع 

www.goethe.de/beirut   صفحة المؤسسة على فيس بوكوعلى. 

 

 من يمتلك الحقوق الفنية والفكرية للمشاريع المدعومة؟ 

ثقافة  - اتجاهات دعم يمتلك أصحاب المشاريع التي تم دعمها كامل الحقوق على المنتج الفني مع الحفاظ على ذكر

ألغراض غير المنتج خالل وبعد تنفيذ المشروع  نشر واستخدام ومعهد غوته ويحق التجاهات .ومعهد غوته مستقلة

  ./ صاحبتهمع اإلشارة على الدوام السم صاحبهربحية 

http://www.ettijahat.orgو/
https://www.facebook.com/Ettijahat

