
النسخة السادسة عرشة



تعكس جائزة الربدة الدور الرائد الذي تقوم به 
اإلمارات يف رعاية ودعم الفنون اإلسالمية انطالقاً 
من اسرتاتيجيتها الرامية إىل تعريف املجتمعات 

العاملية بهذه الفنون، وصون الرتاث الفين للحضارة 
اإلسالمية، وإظهار الصورة املرشقة للثقافة 

اإلسالمية املبنية عىل املحبة.

سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان
ير اخلارجية والتعاون الدويل وز



تقود دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إطار 
حرصها عىل صون ورعاية الفنون اإلسالمية، 

جهود كبرية لالعتناء بالفنون اإلسالمية 
ورعايتها، وصون الرتاث احلضاري واإلنساين، 

إلبراز جماليات الفن اإلسالمي، واسهاماته يف 
املشهد الثقايف املحيل والعاملي.

معايل نورة بنت محمد الكعيب
يرة الثقافة والشباب وز



أطلقــت وزارة الثقافــة والشــباب جائــزة الــربدة عــام 1425 هـــ / 2004 م احتفــااًل 
بذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف، واليــوم مــع إطــالق نســخة هــذا العــام مــن 
النســخة السادســة عــرشة، ترســخ اجلائــزة مكانتهــا كمنصــة إماراتيــة عامليــة تحتفي 
بالتنــوع يف الثقافــة اإلســالمية وممارســاتها اجلماليــة، تكريمــاً لإلبــداع املتمــز يف 
األنمــاط الفنيــة اإلســالمية التقليديــة وتقديــراً للغــة العربيــة وجمالياتهــا، وتختــص 
باســتقطاب مشــاركة الشــعراء واخلطاطــن والفنانــن الذيــن أهلمــوا يف أعماهلــم 
يــم واحلديــث الرشيــف، وقــد  بالســرية الرشيفــة للنــي محمــد )ص(، والقــرآن الكر
بلــغ عــدد مــن احتفــت بهــم اجلائــزة حــى العــام 2018، أكــر مــن 300 فائــزاً 

تقديــراً لعملهــم املتمــز.

وتتوزع مساهمات املرشحني للجائزة تقليدًيا ضمن ثالثة تخصصات يه:
       الشعر )الفصيح والنبطي(

       اخلط العريب )التقليدي واحلديث(
       الزخرفة

وبهدف تنمية جوانب اإلبداع وتوسيع نطاق فئات جائزة الربدة،
استحدثت النسخة السادسة عرشة من اجلائزة فئة رابعة جديدة ويه:

       التصميم التيبوغرايف



االحتفــاء بالفنــون اإلســالمية كمدخــل للتواصــل الثقــايف مــع العــامل و كجــزء 
مــن الــرتاث اإلنســاين.

الفنــون  بجماليــات  االحتفــاء  خــالل  مــن  التســامح  ومبــادئ  قيــم  إبــراز 
اإلســالمية.

يــز االبتــكار والــروح اإلبداعيــة مــن خــالل تحفــز األجيــال الناشــئة عــىل  تعز
ممارســة الفنــون اإلســالمية التقليديــة.

تمثيــل العــامل اإلســالمي بمشــاركة املتمزيــن واملبدعــن يف مجــال الشــعراء 
واخلطاطــن والتشــكيلين.

تحفــز وتنويــع املشــاركات مــن متمزيــن ومبدعــن يف مجــاالت الفنــون 
يقــة تعكــس التنــوع  اإلســالمية التقليديــة والشــعر حــول العــامل والــي بطر

الثقــايف والفكــري يف العــامل اإلســالمي.

دعــم احلركــة اإلبداعيــة واســتقطاب املواهــب الشــابة والناشــئة مــن خــالل 
التكنولوجيــا  اســتخدام  خــالل  مــن  التقليديــة  املمارســات  إحيــاء  إعــادة 

احلديثــة. والوســائط 

مــن خــال تســليط الضــوء عــى شــخصية الرســول صــى هللا عليــه وســلم 
وســرته العطــرة يف ذكــرى مولــده الرشيــف، تهــدف اجلائــزة إىل:

أهداف اجلائزة



فــــــئـــــــــــــة 
ــر الشعــــــــ



نبذة عن الشعر
عكــس احتفــاء جائــزة الــردة بالشــعر املكانــة الراســخة هلــذا الفــن كوســيلة تعبــر إبداعيــة 
لتســليط الضــوء عــى الســرة الرشيفــة للنــي محمــد صــى هللا عليــه وســلم وشــخصيته 
يــدة مــن خــال اللغــة وقــوة التعبــر اللفظــي. مــن خــال تلقــي اجلائــزة ألعمــال فنيــة  الفر
مــن الشــعر بالفصــى والشــعر النبطــي فإنهــا تحتفــي يف الوقــت ذاتــه بجمــال اللغــة 
العربيــة والــراث األديب للعــامل العــريب واإلســامي. عــاوة عــى ذلــك، تعتــر فئــة الشــعر 
انعكاســاً حرفًيــا الســم اجلائــزة “الــردة” املشــتق مــن قصيــدة الــردة ويه قصيــدة يف 

مــدح النــي صــى هللا عليــه وســلم ألفهــا اإلمــام الصــويف يف القــرن الثــاين عــرش. 



الشعر الفصيح

الرشوط واملعايري

      موضوع القصيدة حول مولد الرسول )صى هللا عليه وسلم( وبيان سرته العطرة. 
       أن تلزتم القصيدة بأسس كتابة الشعر العمودي أو شعر التفعيلة.

      أن تكون القصيدة عمل أصيل وجديد منسوب للمتقدم فقط. 
     إذا كانــت القصيــدة مــن الشــعر العمــودي تكــون بــن 15 إىل 30 بيتــاً، واذا كانــت مــن شــعر 

التفعيلة تكون بن 20 إىل 35 مقطعاً.

الرشوط واملعايري واجلوائز

قيمة اجلائزة

املركز  األول
 70,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثالث
 40,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثاين

املجموع

 50,000
إمـــارايت درهـــم 

180,000
درهم إمارايت

املركز  الرابع
 20,000

إمـــارايت درهـــم 



الشعر النبطي

الرشوط واملعايري

      موضوع القصيدة حول مولد الرسول )صى هللا عليه وسلم( وبيان سرته العطرة 
      أن تلزتم القصيدة باألسس الفنية للشعر النبطي.

      أن تكون القصيدة  عمل أصيل وجديد منسوب للمتقدم فقط. 
      أن تكون القصيدة بن )15( إىل )30( بيتاً.

الرشوط واملعايري واجلوائز

قيمة اجلائزة

املركز  األول
 70,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثالث
 40,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثاين

املجموع

 50,000
إمـــارايت درهـــم 

180,000
درهم إمارايت

املركز  الرابع
 20,000

إمـــارايت درهـــم 



فــــــئــــــــــــــــــــــة
اخلط العريب



نبذة عن اخلط العريب
ــراًء، فقــد اتخــذ لنفســه  ــا وث ــون اإلســامية تنوًع ــواع الفن يعــد اخلــط العــريب أحــد أكــر أن
مكانــة راســخة كفــن يحظــى باحــرام كبــر يف الثقافــة اإلســامية. وقــد احتفــى اخلــط 
يــم، لذلــك فــا يقتــر اخلــط  العــريب اإلســامي باللغــة العربيــة لكونهــا لغــة القــرآن الكر
عــى كونــه نمطــاً مــن أنمــاط الكتابــة ولكنــه أيضــاً شــكل مــن أشــكال التعبــر الــرويح. 
وبالتــوازي مــع ذلــك، دأبــت جائــزة الــردة عــى تقديــر واإلشــادة باألعمــال املبدعــة يف 

فنــون اخلــط واحلروفيــة العربيــة، محتضنــة شــقيه التقليــدي واملعــارص.



اخلط العريب التقليدي

الرشوط واملعايري

قيمة اجلائزة

     قياس الورق الكيل يجب أن يكون 80x60 سم.
     يجب استخدام الورق املقّهر  )املعاجل( يف إنجاز العمل.

     يرك للخطاط حرية اختيار رأس القلم املناسب. 
     يجــب االلــزتام بالدقــة اللغويــة واإلمائيــة يف الكتابــة، ويف حــال حــدوث خطــأ، فــإن العمــل 

يســتبعد من التحكيم. 
     ترسل األعمال الفنية بدون زخرفة ويف ُلفافة محكمة التغليف.

املجموع

املركز  األول
 70,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثالث
 40,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثاين
 50,000

إمـــارايت درهـــم 

210,000
درهم إمارايت

املركز  اخلامساملركز  الرابع
 30,000

إمـــارايت درهـــم 
 20,000

إمـــارايت درهـــم 

الرشوط واملعايري واجلوائز

لوحة واحدة تحوي النصني: 
     اآلية الكريمة }وإنك لعى خلق عظيم{}وإنك لعى خلق عظيم{ )سورة القلم، اآلية 4( وتكتب بخط الثلث اجليل.

     نص احللية الرشيفة ، ويكتب بخط الثلث العادي.

60 cm

80 cm



اخلط العريب احلديث

الرشوط واملعايري

قيمة اجلائزة

     لوحة قياس الورق الكيل يجب أن يكون 150x150 سم.
     يجب استخدام قماش الكانفاس يف العمل.

     يجــوز اســتخدام اخلــط التقليــدي بأنواعــه املختلفــة وبقيــة اخلطــوط املبتكــرة كجــزء مكمــل 
للوحــة وليــس أساســيا هلا. 

     للفنان حرية استخدام التصميم، واملواد واأللوان بأنواعها املختلفة. 
     ترسل األعمال الفنية يف ُلفافة محكمة التغليف.

النص من “ولد اهلدى فالكائنات ضياء” للشاعر أحمد شويق:
والويح يقطُر سلسًا من سلسٍل            واللوُح والقلُم البديُع رواُء

150 cm

150 cm

املركز  األول
 70,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثالث
 40,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثاين

املجموع

 50,000
إمـــارايت درهـــم 

180,000
درهم إمارايت

املركز  الرابع
 20,000

إمـــارايت درهـــم 



فــــــئـــــــــــــة
الزخرفــة



نبذة عن الزخرفة
ية  تشــمل الزخرفة يف الفن اإلســامي أربعة أشــكال، ويه: األشــكال الثاثة غر التصوير
)ويه اخلــط العــريب والزخــارف النباتيــة والزخــارف اهلندســية( والتمثيــل التصويــري. وقــد 
منحــت جائــزة الــردة جوائزهــا عــن فئــة الزخرفــة ألعمــال جســدت تلــك األشــكال والــي 
تصــور املســاحة اجلماليــة للثقافــة اإلســامية. يجــب عــى املشــاركن مرعــاة الــرشوط 
الزخرفــة  ممارســات  يف  املســتخدمة  واألســاليب  املــواد  األعمــال  لتقديــم  واألحــكام 

الكاســيكية.



الزخرفة
الرشوط واملعايري

قيمة اجلائزة

     قياس الورق الكيل يجب أن يكون 35x50 سم أو 50x50 سم.
     يجب أن تغطي الزخرفة نسبة %70 من مساحة الورق الكيل.

     ُينفــذ العمــل بأســلوب الزخرفــة الكاســيكية األصليــة، ويــرك املجــال للفنــان االبــداع يف 
التصميــم.

     ُتســتخدم املــواد األصليــة مــن األلــوان واألحبــار والذهــب احلقيقــي يف التنفيــذ وال يجــوز 
اســتخدام غرهــا.

     يمكــن االسرشــاد بأســلوب الزخرفــة الكاســيكية الســائدة مــن القــرن الرابــع عــرش امليادي 
)العــر التيمــوري( إىل قــرن الســادس عــرش امليــادي )العــر الصفوي(، وممكن اســتخدام 

الزخارف اهلندســية.
     يجب عدم ترك أي فراغ للكتابة بحيث أن تكون اللوحة قطعة زخرفية مستقلة بذاتها.

     يجب استخدام الورق املقّهر يف إنجاز العمل.
     يمكن لصق الزخرفة عى الورق املقوي واليجوز لصقها عى اخلشب.

املجموع

املركز  األول
 70,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثالث
 40,000

إمـــارايت درهـــم 

املركز  الثاين
 50,000

إمـــارايت درهـــم 

210,000
درهم إمارايت

املركز  اخلامساملركز  الرابع
 30,000

إمـــارايت درهـــم 
 20,000

إمـــارايت درهـــم 

الرشوط واملعايري واجلوائز

50 cm

50 cm50 cm

35 cm



فــــــــــئـــــــــــــــة
التصميـــــم 
التيبوغــرايف



التصميم التيبوغرايف

إىل  الــردة،  جائــزة  فئــات  ضمــن  حديًثــا  املضافــة  التيبوغــرايف  التصميــم  فئــة  تســى 
املعــارص. فــن الطباعــة يتمثــل يف  يــب واالبتــكار يف التصميــم الطبــايع  التجر تشــجيع 
ترتيــب أشــكال احلــروف والنــص يف التكويــن باســتخدام احلــروف الرقميــة أو اخلطوط. وقد 
يشــمل تصميــم أشــكال احلــروف، ولكــن تركــز املســابقة عــى جماليــات تكويــن التصميــم 
بالدرجــة األوىل. كمــا تدعــو هــذه الفئــة مــن جائــزة الــردة املشــاركن إىل استكشــاف 
التفســر اإلبــدايع ألشــكال اخلطــوط املوجــودة مســبًقا وتوليــد أشــكال احلــروف اجلديــدة 

إىل جانــب األصليــة منهــا.

ســيكون موضــوع اإليقــاع محــور هــذه الطبعــة األوىل مــن فئــة التصميــم التيبوغــرايف، 
حيــث إّن اإليقــاع ليــس مهًمــا فقــط للشــعر واملوســيقى والكلمــة املنطوقــة، ولكنــه أيًضــا 
يقــة  يقــة الــي تتفاعــل بهــا أشــكال احلــروف مــع بعضهــا البعــض، والطر أســايس للطر
الــي يتــم ترتيبهــا بهــا يف تكويــن تصميــم طبــايع فــي خــاق )حيــث يعتمــد عــى جماليــة 

الطباعــة وثباتهــا، أو حــز الوقــت وحركتــه(.

واإليقــاع كعنــر أســايس يف األعمــال املشــاركة، ينبــي أن ُيشــتق مــن قصيــدة الــردة، 
ويه قصيــدة مــن القــرن الثالــث عــرش يف مــدح رســول هللا محمــد بــن عبــد هللا )صــى 
هللا عليــه وســلم(، نظمهــا الشــاعر اإلمــام البوصــري، وباتــت ُتعــدُّ مــن أشــهر األعمــال 

األدبيــة يف مــدح الرســول.

ثيمة اجلائزة

الوصف العام



حول قصيدة الربدة
يســتمر إرث هــذه القصيــدة اخلالــدة يف حــب رســول هللا )صــى هللا عليــه وســلم( مــن 
خــال ترديدهــا يف التجمعــات الدينيــة ويف مناســبة املولــد النبــوي الرشيــف، كمــا مــن 
خــال زخرفتهــا عــى جــدران املبــاين العامــة يف جميــع أنحــاء العــامل العــريب واإلســامي، 
إىل جانــب أهميــة القصيــدة كنــص شــعري عــريب فصيــح وشــهادة عــى إعجــاز اللغــة 

العربيــة وجماهلــا.
البعــض.  بعضهــا  مــع  تتناغــم  بيتــاً  و160  مقاطــع   10 إىل  الــردة  قصيــدة  تنقســم 
تتخلــل األبيــات عبــارة “مــوالي صــل وســلم دائمــا أبــدا عــى حبيبــك خــر اخللــق كلهــم”، 
وتلــزتم القصيــدة امليميــة حــرف روي موحــد هــو امليــم املكســورة. وقــد نهــج البوصــري 
يف قصيدتــه نهــج الشــعراء القدمــاء مــن البــدء بذكــر األحبــاء، واالنتقــال مــن الغــزل 
العفيــف والتحذيــر مــن األهــواء إىل مــدح الرســول صــى هللا عليــه وســلم، واحلديــث 
عــن مواقــف معينــة مــن ســرته النبويــة الرشيفــة تعكــس أخاقــه العظيمــة، وصــواًل إىل 

وصــف القــرآن، ورحلــة اإلرساء واملعــراج، ويختــم بالدعــاء.

للمشــاركة يف اجلائــزة، نقــرح ثــاث مجموعــات مــن األبيــات الشــعرية مــن قصيــدة 
التاليــة: الــردة نفســها، ويه 

ِ
ُمتَِّســم بالِبــرْشِ  ُمْشــَتِمٍل  باحُلْســِن  ُخُلــٌق  زَاَنــُه  َنــيٍّ  ِبَخْلــِق  أكَــرِْم 

ِ
ِهَمــم يِف  ْهــرِ  والدَّ  

ٍ
كَــَرم يِف  والَبْحــرِ  َشٍَف  يِف  َوالَبــْدرِ  َتــَرٍف  يِف  كالزَّهــرِ 

ِ
قــَدم بــَا  َســاٍق  َعــَى  ِالْيــِه  تْمــِي  َســاِجَدًة  االْشــَجاُر  لَدْعَوتــِه  َجــاَءْت 

ِ
الَّلَقــم يِف  ْاخلَــطِّ   

ِ
بديــع ِمــْن  فروُعَهــا  كََتبــْت  ملَــا  َســطرًا  َســَطَرْت  كَأنَمــا 

 
ِ
َلــم الظُّ يِف  للَّنــاِس  أنواَرهــا  يظِهــرَن  كََواِكبَهــا       ُهــْم  فضــٍل  َشــمُس  َفِاّنــُه 

ِ
ااُلَمــم َســِائَر  َوأْحيــْت  ْالَعامَلِــَن  ُهَداَهــا  َعــمَّ  الكَــوِن  يِف  َطَلَعــْت  ِاَذا  َحــى 

وتشجيعاً للمشاركن، يمكن قراءة القصيدة كاملًة واختيار أبيات معينة منها، مع االلزتام 
يــدون أن ينجــزوه ضمــن مشــاركتهم يف الرشــح للجائــزة. بثيمــة إيقــاع القصيــدة ومــا ير

أبيات من قصيدة الربدة

املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

املجموعة الثالثة



املعايري الفنية

الرشوط ومجاالت القبول

ُيسمح لكل مشارك بتقديم طلب واحد وال يقبل أي طلب إضايف من املشارك نفسه.
يجب أن تلزتم الطلبات بالرشوط التالية بحسب نوعها:

املشاركات الطباعية
     ملصق مطبوع واحد أو سلسلة من 5 ملصقات صغرة كجزء من تصميم واحد.

.A0 واحلد األقىص A5 حجم امللصق: احلد األدىن     
.72dpi 10 كحد أقىص ووضوحmb بحجم pdf بصيغة     

املشاركات ذات البعد الزمين
     يجب أن تكون املدة محددة بـ 30 ثانية كحد أقىص.

.1080p 50 كحد أقىص ووضوحmb بحجم mp4 الرسوم املتحركة + الفيديو بصيغة     
      املشاركات التفاعلية: تطبيق رقمي أو صفحة ويب تفاعلية.

يتم تقديم املشاركات بحسب التايل:
     مشاركات طباعية )ملصقات(

     مشــاركات ذات بعــد زمــي )التفاعليــة/ الرســوم املتحركــة/ الفيديــو(، كمــا يمكن اســتخدام 
الصــوت طاملــا أن حقــوق النــرش محفوظة.

الرشوط واملعايري

     قد تمزج املشاركات بن كل من الطباعة وذات البعد الزمي شط الساسة والرابط.
     يجب أن تكون املشاركات باللغة العربية باستخدام النص العريب.

    يجــب أن يــرز اختيــار اخلطــوط واإليقــاع معــاين القصيــدة وتفســرها وتقديمهــا بطريقــة 
إبداعيــة.

    ستشــمل عمليــات اإلرســال تصميــم التكويــن و/ أو تصميــم أشــكال احلــروف املســتخدمة 
يف إنشــاء العمــل.

    يمكن أن تكون املشاركات مجردة من أشكال احلروف وليس بالرضورة أن تكون مقروءة، 
طاملا أنها معرة.

    يجــب أيًضــا تريــر اســتخدام أشــكال احلــروف غــر املقــروءة يف الوصــف املكتــوب أو عنــوان 
التقديــم، ويجــب أن تكــون مســتوحاة مــن القصيــدة أو مرتبطــة بهــا مبــاشة.

    يجــب أال تكــون املشــاركات “شــعاًرا” أو “نمطــا طباعيــا” إال إذا كانــت جــزًءا مــن تكويــن مــريئ 
شامل.



معلومات إضافية

باملحــاكاة  اإلهلــام  أشــكال  مــن  املرئيــة كشــكل  املــواد  عــى مشــاهدة  املشــاركن  نشــجع 
اإلســامية: الثقافــة  يف  اإليقــاع  مفهــوم  يف  واالنغمــاس 

املولد النبوي 
من سوريا

املولد النبوي 
من مر

أمسية املولد النبوي 
الرشيف يف املجمع الثقايف 
بأبوظي 2019، مجموعات 

مؤدية من كل من 
اإلمارات، املغرب، مر، 

سوريا وأندونيسيا.

كايرو ستيبس
)فرقة جاز حديث 
وإنشاد صويف من 

مر مع الشيخ إيهاب 
يونس(

ظافر يوسف
)جاز صويف(

https://www.youtube.com/watch?v=_1JMUysQGuY
https://www.youtube.com/watch?v=wghxZlOUmZk
https://www.youtube.com/watch?v=NgD-7nDNvcQ
https://www.youtube.com/watch?v=umlYASg85gY
https://www.youtube.com/watch?v=Jw1Y3t1vtzI


اجلائزة

قيمة اجلائزة

املركز  األول
 70,000

إمـــارايت درهـــم 

املجموع
170,000

درهم إمارايت

10,000
درهم إمارايت لكل فائز

10 فائزين يف القائمة النهائية



األســــئلة 
الشــائعة



كيف يمكنين املشاركة؟
يــف مســتخدم واســتكمال  يــق تســجيل ملــف تعر يمكنــك القيــام بذلــك هنــا ثــم عــن طر

طلــب التقديــم للجائــزة يف الفــرة مــن مفتــوح مــن 17 مايــو إىل 17 يونيــو، 2021.*

ما هو آخر موعد للتقديم؟
تمتد فرة التسجيل من 17 مايو إىل 17 يونيو، 2021.

ما يه اخلطوات التالية بعد التسجيل؟
يــد إلكــروين مــن الــوزارة تحــدد اجلــدول الزمــي  بعــد تقديــم طلبــك، ســتتلقى رســالة بر
واخلطــوات املطلوبــة إلرســال وشــحن عملــك. يســتطيع املتقــدم البــدء بتحميــل عملهــم 
الفــي عــى حســاب املســتخدم اخلــاص بــه خــال الفــرة مــن 17 يونيــو إىل 1 أكتوبر، 2021.

مىت يجب أن أرسل عميل للتقييم؟
ســتبدأ الــوزارة باســتقبال شــحنات األعمــال الفنيــة خــال الفــرة مــن 15 ســبتمر إىل 15 

أكتوبــر، 2021، وبعدهــا ســتجتمع جلــان التحكيــم للتقييــم.

هل هناك معايري محددة لكل فئة؟
نعــم، لــكل فئــة مجموعــة معايــر محــددة، نحــن نشــجع جميــع املتقدمــن بشــدة عــى 

قــراءة املعايــر بعنايــة للتأكــد مــن أن عملهــم يلــي املعايــر املطلوبــة.

كم عدد الفائزين يف كل فئة؟
    سيتم تكريم 5 فائزين يف فئي الزخرفة واخلط التقليدي.

    سيتم تكريم أربعة فائزين يف كل من فئي اخلط احلديث والشعر النبطي والتقليدي.
    سيتم تكريم فائز واحد واختيار 10 مرشًحا نهائًيا يف فئة التصميم التيبوغرايف.

ما يه قيمة كل جائزة؟
يمكنك الرجوع إىل صفحة كل فئة للحصول عى تفاصيل تفصيلية لقيمة كل جائزة.

هل يمكنين تقديم عمل ألكرث من فئة؟
ال يمكن للمتقدم التقديم إال لفئة واحدة فقط.

https://stage.burda.ae/awards/ar/sign-in


هل يمكنين تقديم أكرث من عمل يف الفئة الواحدة؟
ال يمكن للمتقدم تقديم أكر من عمل واحد ضمن الفئة الواحدة.

هل يمكن ألكرث من متقدم تقديم عمل مشرتك؟
ال يمكن أن يشرك أكر من شخص ضمن املشاركة الواحدة.

هل يمكنين تقديم األعمال إذا كنت فائًزا / متقدًما سابًقا؟
نعم.

هل سأكون مسؤواًل عن تكلفة نقل عميل؟
نعم.

إذا مل أفز ، هل سأكون مسؤواًل عن إعادة عميل؟
نعم.

مىت أتوقع أن أتلقى رًدا عىل نتائج التقييم؟
ســتجتمع جلــان التحكيــم يف نوفمــر للتقييــم، وبعــد ذلــك ســيتم إبــاغ جميــع املتقدمــن 

بنتائجهم.

إذا كنــت فائــًزا ، فهــل ســتغطي الــوزارة نفقــات الســفر واإلقامــة اخلاصــة 
يب؟
نعم.

يــع اجلوائــز؟، هــل  مــاذا يحــدث لعمــيل إذا مل يتــم تحصيلــه بعــد حفــل توز
هنــاك رشوط وأحــكام؟

ُيطلــب مــن املتقدمــن الذيــن مل يفــز عملهــم اســتام أعماهلــم خــال )6( أشــهر بعــد 
حفــل اجلائــزة. إذا مل يتــم تحصيلهــا، تحتفــظ MCY بحــق االحتفــاظ بهــا كجــزء مــن أصوهلا.



اتصل بنا
اإلمارات العربية املتحدة
وزارة الثقافة والشباب

صندوق الربيد 17 
أبوظيب

التواصل االجتمايعبريد الكرتوينواتساب
burda@mcy.gov.aeuaemcy

www.burda.ae

+971 56 414 3742

مركز االتصال
800552255

mailto:burda%40mckd.gov.ae?subject=
http://www.burda.ae



