
قانونن مسابقة "عربي االمستقبل"  

 

االمسابقة  

تنظم مجلة أأساميینا مسابقة تحت عنواانن "عربي االمستقبل".  

ما في ذذلك تغيیيیرااتت واافقة االكاملة على هھھھذاا االقانونن٬، ب. تشترطط االمشارركة في االمسابقة االمةاالمشارركة في االمسابقة مجانيی
االمستطاعع٬، سيیخبر االمشارركونن بالتغيیرااتت.مستقبليیة قد تفرضض نفسهھا٬، مثالً في حالة ططوااررئئ. في نطاقق   

 

االفئاتت  

:تقترحح هھھھذهه االمسابقة أأرربع فئاتت    

االنثر (كتاباتت خيیاليیة٬، كتاباتت نقديیة)  

المم")"سْ ـاالعلى فن االشعر (تحتويي هھھھذهه االفئة   

االفنونن االمرئيیة وواالمسموعة (أأفالمم قصيیرةة٬، فيیديیوهھھھاتت)   

االفنونن االمرئيیة (ررسومم٬، صورر فوتوغراافيیة٬، لوحاتت٬، كوالجج)  

 

االمشارركونن  

.ةهھھھذهه االمسابقة مفتوحة حصريیاً للمشارركيین االبالغيین سن االرشد بدوونن تقيیيیدااتت لإلقام  
 

ططرقق االمشارركة  

للمشارركة في االمسابقة٬، يیكفي ملء ااالستماررةة االتاليیة٬، االموجوددةة أأيیضاً على بواابة أأساميینا:  

-of-arab-the-concours-https://asameena.submittable.com/submit/78091/contest
du-larabe-futur-the  

 

مسابقة وواالحصولل على جائزةة. ااالستثناء االوحيید لهھذهه االقاعدةة يیخص ملء هھھھذهه ااالستماررةة هھھھو االطريیقة االوحيیدةة للمشارركة في اال
االفيیديیوهھھھاتت االتي يیجب بعثهھا كملف مرفق للبريید ااإللكترووني االتالي:    

asameenamag@gmail.com.  

 

  ااإلشاررةة إإليیهھا. تماالتي تااصل غيیر تلك لن تقبل أأيیة مشارركة تصلنا عبر االبريید أأوو أأيي ووسيیلة تو



 

اررةة ووااحدةة. على كل مشارركك أأنن يیكونن قاددرراا٬ً، في أأيي ووقت٬، تقديیم أأددلة تبيین هھھھويیتهھ ووسنهھ ااستمأأكثر من  إإررساللال يیمكن لمشارركك 
كي يیستطيیع االمنظمونن تفادديي أأيي تجاووززااتت.  

.2017 أأبريیل 20ستظل االمسابقة مفتوحة إإلى   

 

ااختيیارر االفائزيین  

في مرحلتيین: أأووال٬ً، تصويیت مفتوحح للجميیع لترشيیح . ستتم عمليیة ااالختيیارر ااالختيیاررعمليیة يیخضع لللفوزز٬، يیجب على االعمل أأنن 
  تقومم هھھھيیئة حكم متخصصة باختيیارر عمل فائز في كل فئة. ثانيیا٬ً،حواالي عشريین عمال٬ً، ثم 

 

االجواائز  

.يیورروو لكل فائز. سيیكونن هھھھناكك أأرربعة فائزيین في هھھھذهه االمسابقة 400في نطاقق هھھھذهه االمسابقة قدررهھھھا  ستمنحاالجواائز االتي   

.سترسل االمعلوماتت االمتعلقة بطرقق ااستالمم االجواائز إإلى االفائزيین بعد إإعالنن االنتائج  

.االمتعلق باختيیارر االفائزيین نهھائي ووال ررجعة فيیهھ االمنظِّمقراارر   

أأنن تنشر أأعمالهھم في عددد االمرحلة االثانيیة منهھا إإلى  رُرشحواايیفوززوواا في االمسابقة وواالذيین ستتاحح االفرصة للمشارركيین االذيین لم 
عنواانن "عربي االمستقبل".مجلة أأساميینا االقاددمم تحت   

 

االمسؤووليیاتت   

تكاليیف أأوو خسائر مباشرةة أأوو غيیر مباشرةة قد  أأوو تتعلق بحوااددثث أأيیة مسؤووليیة االمنظِّمفي أأيي حالل من ااألحواالل ال يیمكن تحميیل 
.االحصولل على جواائز أأووجم عن االمشارركة في هھھھذهه االمسابقة تن  

م٬، لن يیتحمل هھھھذاا ٬، ألسبابب خاررجة عن إإررااددةة االمنظِّ جزئيیةكاملة أأوو بطريیقة ٬، هھاأأوو إإيیقاف ؤؤهھھھاإإلغا االمسابقة أأوو لزمم تأجيیلإإنن 
ما كانت.كيیف ااألخيیر أأيیة مسؤووليیة  

 

االمعلوماتت  

قة تحترمم تماماً االحيیاةةستستعمل االمعلوماتت االملتقطة ططواالل مدةة االمسابقة بطريی   .االخاصة للمشارركيین 

 

 

 


