منحة الكتابات اإلبداعية والنقدية  -طلب األفراد
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هذا طلب منحة الكتابات اإلبداعية والنقدية المخصص باألفراد بما يف ذلك المشاريع التشاركية .للمؤسسات والمجموعات ،يرجى تعبئة طلب المؤسسات.
يرجى مراجعة شروط المنحة المتعلقة بمعايير األهلية ومتطلبات التقدم قبل تعبئة وإرسال طلبك.
بعد البدء بتعبئة الطلب يمكنك حفظه كمسودة والعمل عليه الحقًا .ستظهر كلمة "مسودة" اىل جانب مسودة طلبك يف صفحتك .لن تستطيع/ي تعديل أي معلومة يف الطلب بعد
تسليمه.
يرجى حفظ مسودة الطلب بعد إنهاء كل قسم (كل  10أو  15دقيقة) ،لتفادي خسارة أي معلومة تم تسجيلها.
يرجى االنتباه اىل أنك لن تستطيع/ي االطالع عىل المسودات وال عىل الطلبات المكتملة بعد انتهاء فترة تسليم الطلبات.
إذا كانت لديك منحة مفتوحة من "آفاق" يف أي فئة ،ال يحق لك تقديم هذا الطلب.
الخانات الموسومة بعالمة (*) إلزامية .لن تستطيع/ي تسليم طلبك يف حال كانت إحدى هذه الخانات خالية.
يرجى االلتزام بالحد األقىص والحد األدىن للكلمات حيث توجد إشارة اىل ذلك.
قد يستغرق حفظ الطلب أو تسليمه بعض الوقت ،اذ أن الملفات يتم تحميلها عمليًا يف هذه المرحلة .يرجى عدم إغالق الصفحة قبل أن يتم إعالمك أن طلبك قد تم حفظه.
يرجى االلتزام بأحجام وأنواع الملفات المحددة تحت كل خانة.
ّف
يرجى مراجعة قسم "المواد الداعمة" قبل ملء الطلب للتأكد من أن جميع المواد الداعمة المطلوبة متو رة لديك.
إذا كان لديك أي سؤال تقين متعّلق بالطلب ،يرجى التواصل معنا عىل rachad.chamoun@arabculturefund.org
آخر موعد لتقديم الطلب 1 :نيسان/أبريل  2022الساعة  5:00مساًء بتوقيت بيروت

ملخص الطلب

اإلسم الكامل*

تاريخ الميالد*

اإلسم الكامل

تاريخ الميالد

الجنسية*

البلد األم*

الرجاء اختيار البلد الذي تحمل جنسيته

عنوان المشروع*

ﯾﻧﺔ

نبذة موجزة عن المشروع *

ﺔ ﻟﻠ

ﻣﻌ ﺎ

الرجاء كتابة وصف مختصر ال يتعّد ى  60كلمة

 60عدد الكلمات المتبيق
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ّق
يف حال كان المشروع جماعيًا ،يرجى إدراج اسم/أسماء الشركاء هنا (هذه الخانة مخصصة فقط باألشخاص الذين سيو عون المشروع معك وليس فريق العمل المساند)
اإلسم الكامل

اإلسم الكامل
اإلسم الكامل
اإلسم الكامل
اإلسم الكامل

اإلسم الكامل

معلومات حول المشروع

عنوان المشروع باللغة اإلنكليزية*

ﯾﻧﺔ

صورة المشروع

المشاركون الرئيسيون*
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ﺔ ﻟﻠ

ﻣﻌ ﺎ

إذا كان ممكنًا ،يرجى تحميل صورة عالية الجودة تمّثل المشروع .يف حال نلت المنحة،
سوف نستخدم هذه الصورة خالل اإلعالن عن النتائج وعىل موقعنا اإللكتروين .بإمكانك
أن تطلب تغيير الصورة يف وقت الحق لإلعالن.
أنواع الملفات المسموح تحميلها .jpg، jpeg، png، tiff :الحّد األقىص لحجم
الملف10MB :

يرجى ذكر أسماء المشاركين الرئيسيين يف هذا المشروع (مثال :محرر ،مصمم ،كاتب)...،
اإلسم الكامل

الدور يف المشروع

اإلسم الكامل

الدور يف المشروع

اإلسم الكامل

الدور يف المشروع

اإلسم الكامل

الدور يف المشروع

اإلسم الكامل

الدور يف المشروع

اإلسم الكامل

الدور يف المشروع

الرجاء التوسع يف وصف المشروع :ما هو؟ ماذا سيستكشف؟ كيف يتصل بسياقك المباشر
وبممارساتك الفنية؟ (بين  250و 500كلمة)

إذا كان المشروع الُم قّد م تتّم ة او امتداد لمشروع سابق أو مستمر ،يرجى تقديم لمحة
ملّخ صة عن تاريخ المشروع بما يف ذلك تاريخ البدء به ،لمحة عن مراحله السابقة،
ومخرجاته يف حال توفرها.

ﻣﻌ ﺎ

ﯾﻧﺔ

وصف المشروع*

تاريخ المشروع

ﺔ ﻟﻠ

 500عدد الكلمات المتبيق

يرجى تقديم وصف لمقاربتكم الفنية يف هذا المشروع ،مراحله المختلفة ،كيفية تنفيذه،
الموارد الالزمة لذلك وأي معلومات ذات صلة.

يرجى توفير تفاصيل حول الجمهور الذي تود الوصول إليه ومخاطبته من خالل مشروعك
وخطة الوصول إليه وإشراكه (مثال :خطة التوزيع والنشر ،الخطة التسويقية ،استراتيجية
مواقع التواصل االجتمايع ،الحمالت اإلعالنية واإلعالمية .)...الرجاء توفير معلومات كمّية
حول حجم الجمهور المتوقع يف حال توفرها.

ﻧ
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منهجية المشروع*

الجمهور المستهدف*

 400عدد الكلمات المتبيق

خطة تنفيذ المشروع*

تحّد يات المشروع*

يرجى تحميل خطة تنفيذ المشروع باستخدام هذا النموذج
أنواع الملفات المسموح تحميلها .xls, xlsx, pdf :حجم الملف يجب أن ال يتخىط
10MB

يرجى وصف التحديات المتوقعة والصعوبات اليت يمكن أن تواجه المشروع خالل
تنفيذه.
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الرجاء استخدام األرقام فقط من دون فواصل أو حروف( .مثًال12000 :

المبلغ المطلوب من آفاق (بالدوالر األميريك)*

ميزانية المشروع المفّص لة*
يرجى تحميل ميزانية مفّص لة للمشروع ككّل
أنواع الملفات المسموح تحميلها يه .xls, xlsx, pdf :الحد األقىص لحجم الملف
هو10MB :

المبلغ المطلوب من آفاق (بالدوالر األميريك)
يرجى التنّبه اىل أن الحد األقىص للمبلغ المطلوب هو  20000دوال أميريك
الرجاء استخدام األرقام فقط من دون فواصل أو حروف.

تفصيل المنحة المطلوبة من آفاق (بالدوالر األميريك)*

البند

الشرح
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الشرح

ﻧ
ﺳﺧ

البند

الشرح

ﺔ ﻟﻠ

البند

ﻣﻌ ﺎ

الشرح

ﯾﻧﺔ

الرجاء التنّبه إىل أن منحة آفاق ال تغيط المصاريف بمفعول رجيع .إذا تم اختيار مشروعك لنيل منحة فإن األخيرة ستغيط فقط المصاريف اليت وقعت بعد تاريخ توقيع عقد المنحة.
الرجاء استخدام األرقام فقط من دون فواصل أو حروف.

التكلفة
التكلفة
التكلفة
التكلفة

البند

الشرح

البند

الشرح
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التكلفة
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التكلفة
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الشرح

التكلفة

البند

الشرح

التكلفة

إذا أجبت بنعم ،الرجاء ملء الخانات التالية.
المصدر

قيمة الدعم (بالدوالر األميريك)

ﻣﻌ ﺎ

ﯾﻧﺔ

هل تتلىق دعمًا (أو تقدمت بطلب دعم) من مصادر تمويل اخرى؟*

الحالة (مؤكدة /غير مؤكدة)

التاريخ المتوقع إلعالم النتيجة (الشهر/العام)

المصدر

قيمة الدعم (بالدوالر األميريك)

الحالة (مؤكدة /غير مؤكدة)

التاريخ المتوقع إلعالم النتيجة (الشهر/

الحالة (مؤكدة /غير مؤكدة)

التاريخ المتوقع إلعالم النتيجة (الشهر/
التاريخ المتوقع إلعالم النتيجة (الشهر/
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المصدر

قيمة الدعم (بالدوالر األميريك)

الحالة (مؤكدة /غير مؤكدة)

التاريخ المتوقع إلعالم النتيجة (الشهر/

المصدر

قيمة الدعم (بالدوالر األميريك)

المصدر

قيمة الدعم (بالدوالر األميريك)

الحالة (مؤكدة /غير مؤكدة)

المصدر

قيمة الدعم (بالدوالر األميريك)

الحالة (مؤكدة /غير مؤكدة)

التاريخ المتوقع إلعالم النتيجة (الشهر/

المصدر

قيمة الدعم (بالدوالر األميريك)

الحالة (مؤكدة /غير مؤكدة)

التاريخ المتوقع إلعالم النتيجة (الشهر/

المواد الداعمة
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ينبيغ إرفاق مواد داعمة/نماذج من المشروع المقدم يف الطلب ،باإلضافة إىل نماذج من أعمال سابقة.
ّد
لن يتم تقييم الطلبات غير المكتملة واليت ال تضم المواد الداعمة المطلوبة ،كما أّنه لن يتم التواصل مع المتق م(ة) بالطلب بخصوص المواد الداعمة الناقصة.
يجب إرفاق نماذج من األعمال السابقة (ثالثة كحد أقىص) ،إال يف حال كان المشروع المقّد م هو المشروع األول للمتقدم(ة) بالطلب.
المواد الداعمة المطلوبة:
 -1الكتابة المسرحية :يتقدم بها الكاتب(ة) المسرحي ،عىل أن يكون المنتج النهايئ نصًا مسرحيًا كامًال منشورًا يف كتاب .ويطلب من المتقدم بالطلب ضم سيرته الذاتية وملخص عن
المشروع المسرحي وفصل أو فصلين من المسرحية.
 -2الكتابة النقدية :وتشمل كتابات يف النقد األديب ،نقد الفنون التشكيلية والفنون البصرية ،النقد السينمايئ ،وغيرها من المواضيع الثقافية والفنية .يتقدم الكاتب (ة) بهذه المشاريع ،عىل
أن يكون المنتج النهايئ كتابًا .عىل المتقدم بالمشروع ضم سيرته الذاتية ،ملخص عن المشروع وخطة العمل ،فصل أو فصلين من البحث باإلضافة إىل مراجع الكاتب.
 -3أدب األطفال والناشئة :ويشمل إعداد روايات من األدب العالمي والعريب للناشئة حيث يتقّد م الكاتب بالطلب ،مع عرٍض سريٍع للرواية األصلّية والتعريف بكاتبها ،وكذلك بأنموذج من
أعماله السابقة إن ُوجدت وفصٍل من النّص المنوي نشره .كما تقوم آفاق بدعم نشر أدب األطفال والناشئة ،عىل أن تتقدم دار النشر بهذه المشاريع مرفقة النص (أو النصوص) المنوي
نشره.
ّخ
 -4الرواية المصورة :يتقدم بها الكاتب(ة) ،عىل أن يكون المنتج النهايئ كتابًا منجزًا ومنشورًا .ويتضّم ن الطلب مل صًا وافيًا عن الكتاب وفصًال أو فصلين منه ،متضمنًا نّص ًا وصورًا ،مع
سيرته الذاتّية.
 -5نشر القصة القصيرة والشعر :يتقدم بالمشروع دار النشر أو الكاتب .عىل أن يضم المتقدم بالطلب مخطوطة الكتاب المنوي نشره.
 -6النشر اإللكتروين :أي دعم المنّص ات األدبّية اإللكترونّية .تتقّد م بالطلب المؤّس سة المعنّية ،مع التعريف بإنجازاتها السابقة وشرٍح مفّص ل لمشروعها الجديد ،مضمونًا وإخراجًا ،ويجب
ان ُيرفق الطلب بالسيرة الذاتّية ألعضاء هيئة التحرير.
جميع المرفقات المطلوبة والمواد الداعمة يمكن أن ترفق بالطلب مباشرة ،إّم ا عن طريق تحميلها يف الخانة المناسبة أو إضافة روابط.
تحّم ل المواد الداعمة للمشروع ونماذج األعمال السابقة اليت ال يتخىّط حجمها  MB 10يف الخانات المناسبة يف الطلب مباشرة.
المواد الداعمة للمشروع اليت يتخىط حجمها  MB 10يمكن أن تضاف إىل الطلب عبر روابط لملفات موجودة عىل مواقع تبادل الملفات (مثل  Dropboxو Vimeoو) YouTube
للمزيد من المعلومات حول المواد الداعمة ،يرجى التواصل مع فريق إدارة المنح.

المشاريع السابقة

أل

*

هل هذا هو مشروعك األول؟*

يف حال لم يكن هذا مشروعك األول ،يرجى إضافة عمل واحد عىل األقل (ثالثة كحد أقىص) من أحدث مشاريعك أو تعاوناتك حيث كان لك دور اساّيس أو كنت أحد المؤلفين
الرئيسيين لعمل أو مشروع جمايع.
المشروع السابق األول
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دورك  /مساهمتك
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ﻣﻌ ﺎ

ﯾﻧﺔ

المشروع الحايل

ﺔ ﻟﻠ

إضافة روابط

الرابط األول
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يرجى إدراج الروابط الداعمة للمشروع المقّد م (منشورات ،نصوص ،فصول من كتاب)...
يرجى توفير كلمة المرور يف الخانة المناسبة يف حال كان ذلك ضروريًا لفتح الرابط .يرجى التأكد من أن الروابط متوّف رة للمراجعة حىت تاريخ اإلعالن عن نتائج التحكيم.
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تحميل ملف يحتوي عىل المواد الداعمة
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كلمة المرور

هذه الخانة مخّص صة للمواد الداعمة اليت ال يمكن إضافتها كروابط .كما يمكن
إستخدامها إلضافة المواد الداعمة المطلوبة لمشاريع الكتابة المسرحية ،أدب األطفال...
يرجى مراجعة قسم المواد الداعمة أعاله.
أنواع الملفات المسموح تحميلها .zip, rar, pdf :الحد األقىص لحجم الملف:
10MB

كلمة المرور

المعلومات الشخصية

اإلسم الكامل باللغة اإلنكليزية*

ﯾﻧﺔ

الجنس

أنواع الملفات المسموح تحميلها .pdf، jpg، jpeg، png، gif، tif :حجم الملف
يجب أن ال يتخىط 10MB

يرجى تحميل صورة شخصية عالية الدقة
القياس الموىص به1000x1000 px :
أنواع الملفات المسموح تحميلها . jpg، jpeg، png :حجم الملف يجب أن ال
يتخىط 10MB

سيرة مختصرة عن المتقّد م بالطلب*
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صورة عن بطاقة الهوية أو جواز سفرك*

صورة للمتقدم بالطلب*

رقم الهاتف*

يرجى إضافة سيرة ذاتية مختصرة ( 150كلمة كحّد أقىص)

 150عدد الكلمات المتبيق

البريد اإللكتروين*

العنوان الكامل*

الموقع اإللكتروين (أو المدّونة اإللكترونية)

بلد اإلقامة*

روابط صفحاتكم عىل منصات التواصل اإلجتمايع

Facebook

ﻣﻌ ﺎ

ﯾﻧﺔ

Instagram

Twitter

ﺔ ﻟﻠ

YouTube
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Vimeo

المعّرف/ون*
يرجى توفير المعلومات المطلوبة أدناه لشخصين عىل اطالع جّيد بعملك .قد نقوم باالتصال بهما خالل عملية االختيار.
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رقم الهاتف

الدور أو الصفة

البريد اإللكتروين

اإلسم

الدور أو الصفة

رقم الهاتف

البريد اإللكتروين

اإلسم

الدور أو الصفة

رقم الهاتف

البريد اإللكتروين

م

ين

م

الرجاء تحميل سيرتك الذاتية (*)CV
أنواع الملفات المسموح تحميلها .pdf, doc, docx :حجم الملف يجب أن ال
يتخىّط 10MB

ﻣﻌ ﺎ

ﯾﻧﺔ

المنح السابقة من آفاق

عنوان المشروع

ﻧ
ﺳﺧ

يف حال أجبت بنعم ،يرجى ملء الخانات التالية

ﺔ ﻟﻠ

هل سبق لك أن تلقيت منحة من "آفاق"؟*

نوع المنحة

سنة المنحة

نوع المنحة

عنوان المشروع

سنة المنحة

عنوان المشروع

سنة المنحة

نوع المنحة

عنوان المشروع

سنة المنحة

نوع المنحة

عنوان المشروع

سنة المنحة

نوع المنحة

عنوان المشروع

نوع المنحة

سنة المنحة

جوائز ومنح

يرجى ذكر أي جائزة ،زمالة ،إقامة أو منحة تلقيتها يف السنوات الخمس األخيرة أو تقدمت للحصول عليها مؤخرًا.

إسم الجائزة/المنحة

إسم المشروع

ﺔ ﻟﻠ

الجهة

إسم الجائزة/المنحة

إسم المشروع

ﻣﻌ ﺎ

الجهة

ﯾﻧﺔ

يرجى عدم إضافة منح آفاق يف هذه الالئحة.

التاريخ (سابق أو الحق)

التاريخ (سابق أو الحق)

الجهة

إسم الجائزة/المنحة

إسم المشروع

التاريخ (سابق أو الحق)

الجهة

إسم الجائزة/المنحة

إسم المشروع

التاريخ (سابق أو الحق)

الجهة

إسم الجائزة/المنحة

إسم المشروع

التاريخ (سابق أو الحق)

الجهة

إسم الجائزة/المنحة

إسم المشروع

التاريخ (سابق أو الحق)

ﻧ
ﺳﺧ

الجهة

إسم الجائزة/المنحة

إسم المشروع

التاريخ (سابق أو الحق)

ﻧ
ﺳﺧ

ﺔ ﻟﻠ

ﻣﻌ ﺎ

ﯾﻧﺔ

