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 كيف يتم التقدم؟  •
اال تعبئة  خالل  من  حصرًا  التقدم  الموقعيتم  على  المتوفرة  المرفقات  ،  www.ettijahat.org  ستمارة  مع  وإرسالها 

 maharat@ettijahat.org   لكترونياإلبريد بر الالمطلوبة ع

 

 لتقدم؟ ل   ة ما هي الملفات المطلوب  •
o ة /لصاحب المحدثّة الذاتية السيرة مع اإلنكليزيةأو وباللغة العربية  كاملةً ستمارة اال  ملء   
o  عن الهوية الشخصية أو جواز السفر    واضحةصورة 
o   فنيل نماذج عليهاوالتقدمين  للمتقدمات  ة مشاريع  تعملون  حالية  مشاريع  من  وعينات  نماذج  أو  يتضمن  ،  وبما   ،

والرسومات   للعامال المخططات  العمل  وخطط  واإلضاءة،  الصوت  لتقنيي  مجال    والعاملين   ت التوضيحية  في 
 العمل  أو تقاريرالتنسيق وإدارة الخشبة، بما فيها خطط الميزانية 

 

 ؟  (Media files)لصور أو الفيديوهات  وا   ائق ث ف أتشارك معكم الو ي ك  •

o  نماذج األعمال السابقة بالبريد اإللكتروني ضمن صيغة   يمكن مشاركةWord   أو PDF   يزيد حجمها عن    أالّ شرط

 ميجابايت  5
o  بصيغةيمكن إرسال صور JPEG  بايت ميجا 10يزيد حجمها عن  أالّ  شرط 

o ميجايت أو إرسال روابط هذه    6ال يزيد عن  كان حجمها  ني في حال  لكتروبالبريد االت فيديو  يمكن إرسال ملفا
عبر   على    Google Driveأو    WeTransferأو    Dropboxالملفات  واتساب  تطبيق  عبر    الرقم: أو 

0096171139735 
 
 لطلب؟ ستالم ا تأكيد ا   يتم هل س  •

التأكد   لطيمكنكم  استالمنا  حمن  يصللبكم  "ين  إلكتروني عا إش كم  استالم  عدم".  ر  حال  لإلشعار  مكم  استال   في 
 لكتروني يرجى إعادة اإلرسال من جديد. اإل
 
 ستمارة بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ هل يمكن تقديم طلب اال  •

 . يةأو الفرنس إلنجليزيّةى باللغة الفات األخرفاق كافة المكن إر ، ويمرًاحص ستمارة التقدم باللغة العربيةا يشترط ملء 
 

 من تخصص؟   هل يمكن اختيار أكثر  •
 ال 
 
 ؟ آخر   تخصص   لى إ ورة سابقة التقدم  د لمن شارك ب يمكن    ل ه  •

 نعم
 
 المتقدمين بنتائج االختيار؟ المتقدمات و هل سيتم إبالغ جميع   •

قبولهم سيتم   تم  الذين  المتقدمين  على    وستنشر ،  إعالم  التحكيم  صفحة    لى عو  .ahat.orgettijwwwالموقع  نتائج 

   . الفيس بوك على  مستقلة ثقافة  -تجاهاات
 

http://www.ettijahat.org/
mailto:maharat@ettijahat.org
http://www.ettijahat.org/
https://www.facebook.com/Ettijahat
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 ثقافة مستقلة التقدم إلى مهارات؟   -  هل يمكن لمن حصل على دعم سابق من مؤسسة اتجاهات  •
 نعم. 

 
 ؟ يبي إلى البرنامج التدر   التقدم   م من يحق له  •
o   والراغبات    عامًا   40و  20تتراوح أعمارهم بين  ممن    ن/م تهلنظر عن جنسيض ابغ   لبنان   في والمقيمون  المقيمات

والموسيقا  /نمهاراته والراغبين في تطوير   األدائية  والعروض  المسرح،  يتضمن  بما  األداء  م في مجاالت فنون 
 . والفنون المتعددة الوسائط 

o   العامالت والعاملين في مجاالت فنون األداء العربية من  التقنيات والتقنيين من  والقادرون  والقادرات    المنطقة 
اتجاهات لهم  ، واللواتي/ الذين في حال تم اختيارهن/ م ستقدم  أشهر   4السفر واإلقامة في لبنان لمدة    على

   بدل إقامة وسفر جزئي.
o والعاملون األداء  العامالت  فنون  مجال  مهاراتهوالراغبين  الراغبات    من   في  تطوير  مهنية و  ن/مفي  حياة    بناء 

 في البرنامج التدريبي االلتزامعلى  رات/القادرون قادوال
o للتجهيز  أدائيةمع فضاءات    ن و   /اتأو المتعاقد  والتقنيون الدائمات/ونوالتقنيات    العامالت والعاملون ، أو أماكن 

   تخصصية في مجاالت فنون األداء وال تشترط الشهادات الالفني، أو تجمعات وفرق فنون األداء 
o في تأطيرها بشكلٍ ممنهج ات/ون والراغبرة العملية حاب الخبون من أصالتقني الخبراءالخبيرات و 
 
 ؟ التدريبي   مهارات برنامج  إلى  والتجمعات الفنية التقدم    سسات رات والمؤ للمباد هل يحق   •

على    هم معالت  والعام  العاملين  تشجيعكافة تجمعات فنون األداء  ونتمنى على  ى األفراد،  لبي إيتوجه البرنامج التدري
 . هم عمل يث الوقت في حال كان لديالمشاركة وتوفير الفرص لهم من ح

 

 لطلبات؟ تيار ا كيف تتم عملية اخ  •
فنية متخصصة ومستقلّة من خبراء  قت المشاركينوم لجنة  تات \الفنون والثقافة بدراسة واختيار  اللجنة  ،  بقى أسماء 

النتائج. ين يم فردي لكل عضو  مرحلتين، تبدأ األولى بتقي  المشاركين إلىالمشاركات وقسم اختيار  سرية حتى إعالن 
ع  جميتتم دراسة الطلبات المستوفية ل تقدمين،  مطولة من المالقائمة اليار  من أعضاء اللجنة يليها تقييم جماعي الخت

، وفي  ع معايير التقييمأو من حيث المحتوى م  /  ولن ينظر في الطلبات التي ال تتوافق إداريًاوالشروط المعلن عنها،  
 لمعلومات الشخصية من أجل حماية خصوصية مقدم الطلب. سيتم حذف جميع اذه الحالة ه

الحاجة إلى    اللجنةفي حال ارتأت    ولةة مع كل متقدم من القائمة المطانية هي مرحلة المقابالت الفرديالمرحلة الث
األمر  إلى هذا  المرحلة  هذه  وتهدف  المشاركين    ،  ومعارف  خبرات  على  أكثر  مناسبة  اركات  والمشالتعرف  ومدى 

   بشكلٍ نهائي.لتطلعاتهم المهنية، وبناء عليها يتم االختيار  التدريب

 ؟ والمشاركات   المشاركين ار  ما هي المعايير التي تعتمدها اللجنة في اختي  •
 :في برنامج مهارات التدريبي على المعايير التالية ات والمشاركين تعتمد اللجنة في اختيارها للمشارك

o المتقدمين وقطاع فنون األداء  المتقدمات واضح أو المحتمل بين دراسة وخبرة الترابط الو 
o   القدرة العالية على االلتزام في إطارات عمل جماعية وتشاركية 
o   بالعمل في مجاالت فنون األداء وحد أدنى من  امتالك حد مقبول لمتطلبات البرنامج التدريبي من حيث اإللمام

 اللغة االنكليزية 
o والمشاركين  اتالمعرفة والمهارات التقنية والفنية عند المشاركمج التدريبي على مسار تطور ثر البرناأ 

 
 فقط؟    االستمارة   على الطلبات    اختيار مد  يعت   ل ه  •
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التد مهارات  برنامج  ايولي  أصحاب  في  واالستثمار  الشخصية  للمساهمة  كبيرًا  اهتمامًا  هنا  ريبي  ومن  لمشاريع، 
 . تعلى العناية بالمرفقانشجعكم  

 
 ؟ ريبي التد مهارات  برنامج  ما المطلوب مني في حال قبولي في   •

 : التفرغ الكامل للبرنامج التدريبي والذي يتضمن بالمقبولين  يشترط
o  يًايومساعات   أربع بمعدل ذي يتضمن ثالث جلسات أسبوعية، األسبوعي والحضور برنامج التدريب    
o وغيرهم من المشاركين والمشاركات لمدربين والمدربات، والخبراء الضيوف، التفاعل مع ا 
o ضمن الشروط والمعايير والمهل المحدّدة  والمحاضرات   أو اإلقامات الفنية\و رشات االلتزام بحضور الو 
o والمدربات ا المدربون تي يطلبهات الااللتزام باألنشطة والمهم   
o  ية من جلسات ونقاشات وأنشطة أخرى  الموازية والتفاعل المشاركة في األنشطة 
o نامج البر فاعل المستمر مع فريق مؤسسة اتجاهات خالل فترة الت    
o ضد كافة أنواع التحرش والتمييز والتنمر والعنصرية اتجاهات  ياسةبس اإللتزام 
o العامة  السالمة اإللتزام بقواعد   

 
 ؟  التدريبي البرنامج  ا هي بنية  م  •
o  دروس وتطبيقات عملية 
o  محاضرات نظرية 
o دانية والزيارات الميماعي العمل الج 

 

 دريبي؟ برنامج الت ون خالل ال تدرب ا الذي سيكتسبه الم م  •
o ومهارات تقنية متخصصة  ، ظريةنمفاهيم ل قيمع  فهم 
o ة حديثًاالقدرة على تطبيق معارفهم المكتسب 
o لعمل كان االمة في مفهم شامل لجميع مبادئ الصحة والس 
o مهارات التفكير اإلبداعي 
o  مهارات العمل الجماعي 
o االحترافي في الوسط فرص تشبيك 
o عمل مختلفة باتمقاروالتعرف الى   ع مختلف أنواع المشاريعرة على التكيف مالقد 

 

 في حضور البرنامج التدريبي؟   صعوبات   واجهت   في حال   فيًا ضا إ وفر اتجاهات دعمًا  ت هل   •
  بدل ك هذا الدعم ديميتم تق. داخل وخارج بيروت  النقل يفتكاللتغطية  ونلمتدربجميع ادعم ل  رتوفي سيتم
من   ات \نللمشاركي  تقديم دعم إضافيسيتم ، كما نهاية التدريب بعدنكي عبر تحويل ب وفقًا للحضور،  يومي
 .  ئي تغطية تكاليف اإلقامة بشكل جزل لبنان خارج

 


