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جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي .. الدورة السابعة ..  2014 - 2015

باتت جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكييل من الجوائز العربية األكرث حضوراً يف السنوات القليلة املاضية، ملا لها من سبق وريادة يف 

مجال تخصصها البحثي عىل املستوى العريب، فهي تعمق الصلة بني االشتغاالت العملية والتنظريية، عرب سلسلة من البحوث العلمية املوثقة 

والخاضعة لتحكيم قادر عىل انتخاب املتميز، ومن ثم نرشه عىل النطاق العريب، يف السبيل لتحقيق جملة من األهداف الرامية لتعزيز مكانة 

البحث والكتابة النقدية يف مجاالت الفنون البرصية.

والجائزة تطمح عرب دوراتها املتعاقبة الكتشاف أسامء بحثية عربية جديرة بإقامة البحث النقدي العريب مبا يتوازى مع الزخم الفني لدى األجيال 

الفنية العربية بداية من الجيل املؤسس ووصوالً إىل األجيال الجديدة، وما تقدمه من طروحات معارصة.
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األهداف
- نرش البحوث العربية الجادة يف مجال الفنون البرصية. 
- رفد الساحة النقدية بالباحثني والنقاد العرب املتميزين.

- تشكيل قاعدة نقدية عربية راسخة.
- طرح القضايا النقدية الهامة والتباحث حولها.

- املواكبة النظرية للمراس التطبيقي يف مجال الفنون البرصية.
- تشجيع املختصني بالشأن البحثي التشكييل من كافة األجيال.

- االرتقاء بالثقافة البرصية العربية.

شروط اجلائزة

- ال يحق للفائز بإحدى الدورات التقدم للمسابقة إال بعد ميض دورتني متتاليتني. 
- أن ينحرص البحث يف موضوع الدورة الحالية )مناهج الرتبية الفنية يف املدارس واملعاهد ودورها يف خلق فنان تشكييل مميز يف الوطن العريب(،

- أن يكون البحث معداً للنرش ومل يسبق نرشه أو طبعه يف كتاب. 
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- أال يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة. 
- ال ميكن املشاركة بأكرث من بحث. 

- أن ترفق الصور اإليضاحية بالبحث يف حال الحاجة لها. 
- أن توضح الهوامش واملراجع وتثبت مع البحث. 

 .)4A( أال يقل البحث عن خمسني صفحة -
- أن تحتوي كل صفحة عىل /250/ كلمة تقريباً. 

 .CDترسل ثالث نسخ مطبوعة أصلية عىل أن يكون البحث مطبوعاً بنظام )وورد–يب يس( وترفق مع قرص الكمبيوتر -
- يتضمن القرص CD السرية الذاتية والعلمية واإلقرار بعدم نرش البحث سابقاً أو فوزه مبسابقة مامثلة.

- أن يرفق البحث بالصور الالزمة بنظام JPG وبكفاءة عالية تسمح باستخدامها للطباعة يف حال الحاجة مع ذكر رشوحات الصور. 
- الدائرة غري ملزمة بإعادة النصوص املشاركة يف املسابقة. 

- تعلن النتائج يف شهر شباط - فرباير من كل عام، وتوزع الجوائز أثناء ندوة تعقد يف نفس املوضوع. 
- يتم دعوة الفائزين لحضور مراسم توزيع الجوائز واملشاركة بالندوة عىل نفقة الجهة املنظمة. 

- تتكفل دائرة الثقافة واإلعالم بطباعة البحوث الفائزة منفردة أو مجتمعة وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة األوىل.
 - يغلق باب القبول يف 30 أيلول )سبتمرب2014(.
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استمارة مشاركة : 2014 - 2015

عنوان املشاركة :  ....................................................................................................................................................................  الربيد الكرتوين :

االسم : ............................................................................................................................................. الكنية : ....................................................... مواليد : ....................................................... الجنس : .......................................................

العنوان : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

املدينة: ...................................................................................................................... املحافظة : ....................................................................................................... الدولة : .......................................................................................................

املؤهل العلمي : ................................................................................................................................................ العمل الحايل : ............................................................................................................................................................................

العنوان الربيدي الدائم : ......................................................................................................... .................العنوان الحايل : ..........................................................................................................................................................................

رقم جواز السفر : ................................................................................ مكان وتاريخ اإلصدار : ......................................................................................... تاريخ االنتهاء : ..................................................................................

رقم الهاتف : ...............................................................................................................  رقم الفاكس : ..........................................................................................  رقم املوبايل : ....................................................................................

ترسل املشاركات إىل أمانة جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكييل
ص.ب : 5119 - الشارقة - دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 farah@sdci.gov.ae : هاتف : 0097165123333 / فاكس : 0097165123352 - بريد الكرتوين
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املرفقات الالزمة
- صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية. 

- قرص كمبيوتر يحتوي عىل املادة املشاركة بنظام ويندوز. 

- سرية ذاتية.

- صورتان شخصيتان. 

- إقرار بعدم نرش املخطوط أو فوزه بجائزة أخرى. 

- إقرار بأن املادة الفائزة تنرش وفق معايري دائرة الثقافة واإلعالم. 

آلية التحكيم 

- التأكد من موافقة الرشوط املنصوص عليها يف هذا اإلعالن واستبعاد األعامل غري املوافق عليها وتقديم األبحاث إىل لجنة التحكيم. 

- تتألف لجنة التحكيم من ثالثة من املحكمني االختصاصني. 

- تعلل لجنة التحكيم اختيارها للنصوص الفائزة وفق االستامرات الخاصة بذلك. 

- قرار اللجنة قطعي ونهايئ.
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اجلوائز

متنح أمانة الجائزة جوائزها عىل الشكل التايل : 

- جائزة الشارقة لإلبداع البحثي التشكييل )األوىل( وقيمتها )5000( دوالر. 

- جائزة الشارقة لإلبداع البحثي التشكييل )الثانية( وقيمتها )4000( دوالر. 

- جائزة الشارقة لإلبداع البحثي التشكييل )الثالثة( وقيمتها )3000( دوالر.

األمانة العامة

- رئيس الجائزة سعادة عبدالله محمد العويس .. رئيس دائرة الثقافة واإلعالم

- أمني عام الجائزة األستاذ هشام عبد الله املظلوم .. مدير إدارة الفنون

- د. عبد الكريم السيد، منسق عام الجائزة .. إدارة الفنون

- فرح قاسم محمد، عضواً .. مسؤول مكتب الجائزة .. إدارة الفنون

- قيص بدر .. عضواً .. إدارة الفنون
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- أ. محمد باعشن، عضواً .. مخرج مصمم .. إدارة الفنون

- أمرية الشاميس، عضواً .. مخرج مصمم .. إدارة الفنون

- أسامء الشمويس، الرتجمة، عضواً .. إدارة الفنون

- عبد الرحمن ياسني عيل .. الصف، عضواً .. إدارة الفنون

جلنة حتكيم الدورة السادسة
- د. عمران القييس لبنان، العراق.

- د. محمد أبو سبيب، السودان.

- د. عبد الكريم السيد، فلسطني.
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قرار جلنة حتكيم جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي .. الدورة السادسة ..  2013 - 2014

بناء لتكليف من إدارة الفنون بدائرة الثقافة واإلعالم – حكومة الشارقة، أقرت لجنة التحكيم  املكونة من د. عمران القييس )العراق(، 

د. محمد أبو سبيب )السودان( ود. عبد الكريم السيد )فلسطني( أسامء الفائزين بالجائزة يف دورتها السادسة  وفق الرتتيب التايل:

- الجائزة األوىل  : شاكر لعيبي من العراق عن بحثه )املعامري والرسام(.

- الجائزة الثانية : محمد بن حمودة من تونس عن بحثه )تذويب الفني يف الثقايف(.

- الجائزة الثالثة : جامل بو طيب من املغرب عن بحثه )األصول املرجعية واالمتدادات الجاملية(.

كام أوصت اللجنة بطباعة بحث )بني مالمسات الشكل والجوهر( للباحث منذر املطيع من تونس.

عىل أن يتم نرش البحوث الباقية الحقا.
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تقطع وترسل مع البحث
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