
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دعوة للمشاركة

 أيام فن الفيديو في الجزائر لسنة 2222

Wide shot 

   (JAVA 2222 جافا) 

 

 أو يةالفن حاتكممقتر إرسال خالل منللمشاركة  عوةالد هذه على للرد ندعوكم ، األولى الطبعة لهذه

أعمال الفيديو التي تم إنجازها على الموضوع المطروح لهده السنة و هو: اللعبة ، بكل ما تحمله 

.معنى من الكلمة  

 

 -1- موضوع أيام فن الفيديو في الجزائرللطبعة األولى :  اللعب  

 تركيباتالب واآلن ضرورة، وليس المجتمع في والترفيه التسلية مرتبة إلى ُينزل الفن كان ما غالًبا

 لعبة كانت سواء :مرئيةو  رمزية طقوسخالل  من نا،ب يلعب الذي هو الفن أصبحالمبدعة والذكية 

 أو ، االدام لعبة أو ، شطرنج لعبة أو ، بصريات لعبة أو ، أطفال لعبة أو ، ادوار لعبة أو افتراضية،

في  لعب ةمساح باعتباره العالم لتمثيل مدعو فأنت ...الخ. أموال لعبة أو ، حظ لعبة أو ، رهانات لعبة

.فيديو  

 

 المنظم -2-
 

Espace divali :  قبل من الفني الحدث هذا تنظيم يتم   

edivlai.com  : الموقع 

 

 -3-  المحافظة

 المنسقة المسؤولة عن أيام فن الفيديو هي السيدة أمل جنيدي ، فنانة وباحثة في علوم الفن.

 

 -4- وسيلة اإلعالم المستعملة

.الفيديو هي المفضلة اإلعالم وسيلة  

 



 -5- شروط المشاركة

 أعمال 32 عن يقل ال ما تبرر فنية ممارسة لديهو بالغ شخص ألي موجهة دعوةالودولية  المشاركة

 في وسيلة اإلعالم المذكورة أعاله )الفيديو(.

 

 -6- ملف المشاركة

 يحتوي ملف المشاركة للطبعة األولى أليام فن الفيديو في الجزائر عل

والموقعة المكتملة المشاركة استمارة  -  

  الفنية بخلفيته للفنان الذاتية السيرة ملخص نصي ملف -

322dpi/ jpg - للعمل  الصور الثابتة  

mp4 أو AVI  في الفيديو ملفاتو  Word أو pdf  في االسم نفس تحمل وصفية فنية ملفات - 

 (Dropbox أو wetransfer مع مشاركتها أو  google drive)  - عبر رسالاإل يتم 

 

 -7- اإلرسال

.مرة من أكثر عرض قد يكون أن يجب ال واحد بعمل فنان كل يشارك -  

 51 ليلة صفمنت قبل الكاملة المشاركة مستندات إرسال المشاركة في الراغبين الفنانين على يجب  -

اإللكتروني.  البريد عبر 2222افريل   

email : wideshotvideo@gmail.com  

.النهائي الموعد هذا بعد إرساله يتم ملف أي رفض سيتم -  

شخصي والعمل العمل هو مؤلف بأنه يصرح المترشح .  -  

الدورة. هذهفي  تزوير أو نسخة أي يحظر -  

      

 -8- اختيار المرشحين  

.لمرشحونا قبل من الواردة الطلبات فحص سيتم -  

نهائي. راالختياو اإللكتروني البريد طريق عن فردي بشكل المختارين الفنانين إبالغ سيتم -  

.فقط المختارة األعمال عرض سيتم -  

.بذلك الصحية الظروف سمحت إذا للحضور مدعوون المختارون الفنانون -  

والمشاركون الفنان مسؤولية من واإلقامة النقل -  



 أيام فن الفيديو في الجزائر لسنة 2222

Wide shot 

(JAVA 2222 جافا) 

 

لمشاركةاستمارة ا  

2222 افريل 15 ليلة منتصف قبل إرسال  

 

 سيد   سيدة  

____________________  االسم ____________________اللقب  

________________________________مستعار اسم  

___________________________________العنوان  

__________البريدي الرمز   __________البلد    ____________المدينة  

____________________________ النقال الهاتف  

________________________________موقع انترنت أو موقع التواصل  

____________________________________االلكتروني بريد  

 

   التخصص )التخصصات(  

الفني لعملك المقابلة( الخاناتأو) المربع حدد  

 مصور     فيديو مصور     الرقمية الفنون       تركيبات 

 آخر  

 ضع عالمة في الخانة

 مدة الفيديو

 دقائق 3 إلى ثانية 54: قصير تنسيق  

 دقا 6 إلى دقائق 3 من: طويل تنسيق  



 

 

المقتر العمل  

تنسيق                                 وصف                                 العنوان            

_____________________________  _____________________________ _____________________________ 

 

_____________________________  _____________________________ _____________________________ 

 

___________  _____________________________ _______________________________________________  

 

wideshotvideo@gmail.com  أرسل بالبريد إلى 

 

 الفنية الذاتية سيرتي  

 المقترح العمل صور  

 الفنية الورقة ) 

 (Mpeg4 ، AVI ..) الفيديو رابط   

 المكتمل النموذج  

 أصرح

 JAVA 2022 حدث في المشاركة شروط اقرأت   

 JAVA 2022 لحدث للترشيح المرسل العمل مؤلف كن   

 

_________________ بتاريخ           ___________________ المكان    

واعتماده قراءته تمت : اليد بخط مكتوب بذكر مسبوًقا التوقيع   

 

mailto:wideshotvideo@gmail.com

