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 انزمان و انمكان -1

    
 2016 انسًٍُائٍحلشطاج  ألٌاو 27ترَٕس ضًٍ فؼانٍاخ انذٔسج  "ذكًٍم  "ٕسشح ن انذٔسج انثانثح ذُؼمذ

 )2016َٕفًثش  3-ٔ 2-ٔ 1 ) 

  األهداف  2 -

  
نٍمغ فً يشحهح يا تؼذ اإلَراج   اسلح ٔػشب نؼشع أفاليٓىفسًٍُائٍٍٍ أذًكٍٍ  إنى ف أٌاو لشطاج انسًٍُائٍحٔذٓذ

ػشتٍح ٔرنك ػثش يُح ٔ افشٌمٍحذمذٌى انًساػذج انًادٌح إلكًال أفالو  ذمًٍٍٓا يٍ لثم ندُح ذحكٍى دٔنٍح ٔ إنى

  انًٓشخاٌ.ششكاء  يا تؼذ اإلَراج ٌمذيٓا ًشحهحن
 

  انجوائز  3-

 

  .ٌرى ذٕصٌغ اندٕائض اثش َٓاٌح انٕسشح
 

 وصف ورشت انعمم  4-

 

يٍ انحضٕس( ػٍ  /جإٌ نى ٌرًكٍ انًخشج /ج)أٔ انًُرح /جا انًخشجأٌاو  ٌذافغ خالنٓ ٣ذسرغشق ٔسشح انؼًم

  .أياو ندُح ذحكٍى /ْايششٔػّ
 

 معايير انقبول  5-

 

  .أٌ ذكٌٕ األفالو فً يشحهح يا تؼذ اإلَراج ٌشرشط

  .ػشتٍحأٌٔٔدة أٌ ٌكٌٕ يخشخْٕا يٍ تهذاٌ افشٌمٍح 

  .دق 00ػٍ انُٓائٍح  ال ذمم يذذٓا انرً  غٍش انرمشٌشٌحٕثائمٍح انطٌٕهح أٔ انشٔائٍح ان ٔذمثم األفالو

  .دق 30ذمثم َسخ ػًم يّذذٓا ال ذمّم ػٍ كًا 

 نرحكٍى يرشخًح تانهغح اإلَدهٍضٌح.أٌ ذكٌٕ انُسخ انًمذيح إنى ندُح ا ٌدةٔ

  ."انًشاسكح تًششٔع ٔاحذ فمظ فً ٔسشح "ذكًٍم /جٌسًح نهًخشجٔ

  نهًشاسكح فً ٔسشح ذكًٍم. ألظىتًششٔػٍٍ كحذ ٌرمذو  أٌ /جٌسًح نهًُرحفً حٍٍ 



 

 

         طريقت االختيار 6-

 

سثرًثش  30 إداسج انًٓشخاٌ ٌٔرى اإلػالٌ ػٍ َرائح االخرٍاس فً يٕػذ ألظاِ يسؤٔنٍحذحد  االخرٍاسٌمغ 

2010. 
 

 تسجيم األفالو  7-

 

بدخول الغاٌة. 2010 سبتمبر 01بتارٌخ  الموعد النهائً لتسجٌل األفالم حّدد   

األولً فً ورشة  لالختٌار االشتراكاستمارة  تعمٌرأ( ٌتعٌن  " التابع ألٌام قرطاج  المتوفرة بموقع الواب تكمٌل"

. 2010 السٌنمائٌة  

مب( إرسال نسختً عمل من الفٌل أو بلو راي  DVD على حامل  .  

العنوان البرٌدي إلرسال النسخ هو التالًج(    

  (JCC) مهرجان أيام قرطاج السينمائية

ٌّـــة  :قرطاج السٌنمائٌة أٌام تـــونس 1008أفرٌل  9شـــارع  -دار الكتب الوطن  

 

 األفالو اخرٍاسنى ٌرى  إٌأٔ تهٕ ساي حرى  DVD د( انًٓشخاٌ غٍش يهضو تئسخاع ألشاص

.  

  : األفالو انمختارة 8-

 

 .2010سثرًثش  11 ٌٕو ػٍ األفالو انًخراسج لثم كراتٍا أ( ٌرى اإلػالٌ

  .أٌ ٌظم اخرٍاس األفالو سشٌا حرى اإلػالٌ انشسًً ػٍ انثشَايح يٍ لثم إداسج انًٓشخاٌ ٌدة

 

  .يٓشخاٌ أٌاو لشطاج انسًٍُائٍح يمش إداسج  ششحٌٕ ذكانٍف انشحٍ يٍ يٕطُٓى األطهً إنىرب( ٌرحًم انً
 

  :اندعواث واالستقبال وانضيافت 9-

 

  .أٌاو 3نًذج  /جأٔ انًُرح ج/نهًخشجٌٕفش انًٓشخاٌ ذكانٍف انطٍشاٌ ٔاإللايح 

  .ًٌثم انفٍهى أٌ /ج، ٌدة ػهى انًُرح/جفً حانح ػذو إيكاٍَح حضٕس انًخشج
 

 األفالو انمتحصهت عهى جوائز  10-

 

  : تئنضايٍح ركش ػثاسجاألفالو انفائضج تدائضج  ذرؼّٓذ

  .انفٍهى ٔ خًٍغ انٕثائك اإلػاليٍح خٍٍُشٌكٔتئدياج شؼاس يٓشخاٌ أٌاو لشطاج انسًٍُائٍح فً  "ذكًٍم"تذػى يٍ 

 ٌٔخظض انؼشع انؼشتً األٔل إخثاسٌا ألٌاو لشطاج انسًٍُائٍح دٌٔ غٍشْا.
 

  : قاعدة عامت 11-

 ٌّ   .االيرثال نٓزِ انمٕاٍٍَ ذؼًُ  "ذكًٍم"انًشاسكح فً ٔسشح ػًم إ

إلداسج انًٓشخاٌ ذسٌٕح خًٍغ انحاالخ انرً نى ٌشد ركشْا فً ْزِ انمٕاػذ ٔ رنك فً حاالخ اسرثُائٍح  ًٌكٍٔ

  .ٔيثشسج خٍذا


