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الكاملــة  العنايــــــــــة  إيــالء 

. ـــــــــــط العرٜ��� �� ا��� لفنـــــــــــا��

ط العربـــي ونشــر  التوعيــة بتاريــخ ا���

�� األٜحيال. ثقافة استخــــــــــــــــدامه ب��

تشٜحيـــــــع ثقافــة اإلبــداع 

امعات. �� املـــدارس وا��ٜ ��

�يــة وتطويريــة للخطاطيـــن  خلــق بئىــة تعل��

�� والشبـــــــــاب. �� الناشــــــــــــــــــــــٔى�� والفنـــــان��

ــط العربـــي، وبنــاء الوعــي  �ونيــة؛ تهــدف إ�ــ� إبــراز فــن ا��� مســابقة وطنيــة إلك��

الثقافــة ووزارة  أنواعــه، ومعرفــة قواعــده األساســية. تنظمهــا وزارة  حــول 

امعــات مــن عمــر  التعليـــم علـــى موقعهــا الر��ـــي لي���كــن طــالب املــدارس وا��ٜ

�� املسابقة.  - من املشاركة �� �� ��� �� واملق�� ميع املواطن�� 10-24 سنة -��ٜ

لتكويــن  والشــباب؛   ، �� الناشــٔى�� والفنانيـــن  طاطيـــن  ا��� املســابقة  تســتقطب 

الفــن ويقــدره. تحتفــي  الفــن ويقــدره. وتحتفــي بهــذا  مٜح���ــع يمــارس هــذا 

مختلــف  مــن  واملؤسســات  واملٜحموعــات  األفــراد  بإنٜحــازات  الثقافــة  وزارة 

القطاعات الثقافية.

األهداف الرٔىيسية للمسابقة
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مقدمة وتفاصيل عن املسابقة



الفٔىات املستهدفة

1

مراحل املسابقة

املرحلة األو��
   التسٜحيل

   البدء بالعمل ع��  
    نصوص املسابقة

� النسخ      تسل��
�ونية لألعمال      اإللك��

املرحلة الثانية
   تواصــل الفريـــــق مع 

  أصحاب املشار�ات املتأهلة 
� النسخ األصلية     لتسل��

   ألعمالهم 
   فرز األعمال واختيار 

   الفأىزين 

املرحلة الثالثة
   إعالن الفأىزين 
وأىز. � ا��ٜ    وتسل��

الفٔىة الثانية
من 14 - 17 سنة

�ة ٜحوأىز بق��

24000  رياًال

الفٔىة الثالثة
من 18 - 24 سنة

�ة ٜحوأىز بق��

42000 رياًال�

الفٔىة األو��
من 10 - 13 سنة

�ة ٜحوأىز بق��

13000 رياًال�
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الفٔىة الثالثةالفٔىة الثانيةالفٔىة األو��املتطلبات حسب الفٔىات العمرية

طوط املطلوبة خط الرقعةا���
خط النسخ

خط النسخ

�� ط الديوا�� ا���
خط الثلث

��� الثلث ا��ٜ

��� �� ا��ٜ ط الديوا�� ا���
خط الثلث

مصقول وناعم

2ملم أو  3ملم

نوع الورق

A3مقاس الورق

قلم خطنوع القلم

مقاس القلم

أسودلون ا��ٜ��

مقهر يدوي

2ملم أو  3ملم

 �� 40*60

قلم خط

أسود

مقهر يدوي

2ملم أو  3ملم

 �� 40*60

قلم خط

أسود

�� الكتابة �� املسابقة ولتطوير مهاراتك �� طوط املطلوبة ��  لتعّلم أي من ا���
طاط موٜحودة ملساعدتك! منّصة ا���

 www . a l k h a t t a t . n e t

ع�� املشارك  اختيار خط واحد فقط

متطلبات خط الثلث:
خط الثلث يكون سطري بدون تركيب وبالتشكيل

�كيب دأىري أو بيضاوي أو سطري ��� يكون ب�� خط الثلث ا��ٜ



ع�� املتسابق اختيار واحدة من النصوص التالية:
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النصوص املطلوبة

عمر بن املظفر، ابن الورديخليل مطران

لن ننظر إ�� ما قد فقدناه أو نفقده 
باألمس أو اليوم، بل علينا أن نتوٜحه 

دومًا� إ�� األمام. 



� إرشادات الت����

وأىز معلومات عن ا��ٜ

مق��ة ع�� الفأىزين
باملراكز العشر األو�� 

مق��ة ع�� الفأىزين
باملراكز العشر األو�� 

مق��ة ع�� الفأىزين
باملراكز العشر األو�� 
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الفٔىة الثانية
من 14 - 17 سنة

�ة ٜحوأىز بق��

24000  رياًال

الفٔىة الثالثة
من 18 - 24 سنة

�ة ٜحوأىز بق��

42000 رياًال�

الفٔىة األو��
من 10 - 13 سنة

�ة ٜحوأىز بق��

13000 رياًال�

طــوط املطلوبــة حســب  املشــاركة بإحــدى ا���
ام بالنصوص املطلوبة. �� �ل فٔىة، واالل��

عمــل  مــن  األعمــال  تكــون  أن  يٜحــب 
أي  مــن  مســاعدة  دون  نفســه  املتســابق 

طرف آخر.

توثيــق عمليــة املشــاركة مــن خــالل تســٜحيل 
الكتابــة  مراحــل  ميــع  ٜ�� فيديــو  مقطــع 

. والعمل النهأ���

ُمنفــذة  بهــا  املشــارك  األعمــال  تكــون  أن 
املشــاركة  يســبق  و�  للمســابقة  خصيصــًا� 

�� مسابقات أخرى. بها ��

ــط األساســية لــكل نــوع  ــزام بقواعــد ا��� االلتـ
دليــل  ــ��  �� املوٜحــودة  املراٜحــع  ع�ــ�  باالع���ــاد 

طاط. املسابقة ودورات منصة ا���

ــط املناســبة واملقاســات  اســتخدام أدوات ا���
املحددة حسب �ل فٔىة.

األخطــاء  مــن  املكتــوب  النــص  يخلــوا  أن 
اإلمالٔىية أو اللغوية.

شــارك  املُ � النهأ�ــ�� للعمــل  االه���ــام باملخــرح�
أو  زخرفــــــــــة  عمــــــل  إلـــى  ا��اٜحــة  دون  بــه 

تذهيب.

عــدم التوقيــع علـــى املشــاركة أو كتابــة اســـم 
قدم. املشارك ع�� األعمال ال���� ى�ُ

�� املوعد املحدد. � األعمال �� تسل��

األعمــال  شــحن  تكلفــة  املتســابق  ويتحمــل  طــي،  أو  تلــف  دون  األصليــة  النســخ   � تســل��
�ــان  �. ل�� للعنــوان املخصــص الــذي ســي��� تزويدكــم بــه الحقــًا� قبــل انتهــاء موعــد التســل��

� ع�� النسخ األصلية يرٜحى مراعاة مدة الشحن  ( 5 أيام). نة التحك�� حصول ��ٜ
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 �� ــ�� حــال وٜحــود أكثـــر مــن مشــاركة متشــابهت�� ��
يثبــت  مــا  يوٜحــد  وال  مختلفـــن،   �� شــخص�� مــن 
امللكيــة املشــاركة عنــد �ال الطرفيـــن، فإنــه ســي��� 
 �� ــ�� ــ�� حــال تقــدم أحــد الطرفـ إلغــاء املشــاركة. إّال� ��

بما يثبت ملكيته للمشاركة ر��يًا.

مواقــع  ع�ــ�  بهــا  املشــارك  األعمــال  نشــر  عــدم 
واإلعــالن  املســابقة  مــدة  انتهــاء  قبــل  التواصــل 

عن الفأىزين.

تــراه  مــا  نشــر  الثقافــة  لــوزارة  يحــق 
اصــة  مناســبًا� مـــــــــن املعلومــــــــــــــــــــات ا���
يتعــــــــــــــلق  مــــــــــــــا  و�ل   ، �� باملشــــــــــــــارك��
ــ��  �و�� اإللك�� املوقــع  ع�ــ�  بالـــمسابقة 
اصــة  وحســابات التواصــل االٜح���اعــي ا���

بها.

ــي، وأن تختــار مشــارك آخــر كفأىــز، وذلــك  ــز الرٔىيسـ أىــزة للفأى يحــق لــوزارة الثقافــة عــدم منــح ا��ٜ
عنــد تحقــق األســباب التـــي تســتدعي عــدم أحقيــة املشــارك بالفــوز وذلــك بعــد الرٜحــوع إلـــى شــروط 

وأحكام املسابقة.

لــوزارة  املشــاركة  األعمــال  ملكيــة  تعــود 
اســـم  ذكــر  علـــى  ا��فــاظ  مــع  الثقافــة 

املتسابق.

أن تكــون األعمــال املشــارك بهــا منفــذة خصيصــًا� 
فـــي  بهـــــــــا  املشــاركة  يســــــــــــبق  و�  للمســابقة 

مسابقات أخرى.

تلــف  عــن  مســؤولة  غيـــر  الثقافــة  وزارة 
األعمال أو ضياعها أثناء الشحن.

يحــق لــوزارة الثقافــة اســتبعاد أي مشــارك دون 
�تــب ع�ــ� وزارة  إبــداء أيــة أســباب، ودون أن ي��

امات أو تعويض من أي نوع. �� الثقافة أية ال��

أو  بأعمالهــم  املطالبــة   �� للمشــارك�� يحــق  ال 
�� املسابقة.  استعادتها بعد التقديم ��

ضوابط املسابقة



� اللوحات � تقي�� معاي��
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مالية  ا��ٜ
. � الف���� ٜحاذبية العمل وٜحمال اإلخراح�

االتزان
مدى توافق مقاسات �ل �لمة مع 

األخرى. 

التقنية
ٜحودة التنفيذ وتناسق األحرف.

اإلتقان
مدى إتقان املتسابق لقواعد 

ط املستخدم. ا���

ــط واملقاســات  االلتـــــزام بقواعــــــــــــد ا���
املحددة لكل فٔىة.

 �� أن تكــــــــــون املســاحات واألوزان بـــ��
ا��روف صحيحة.

عدم وٜحود أخطاء إمالٔىية أو لغوية.الشكل واملظهر يوافق املتطلبات.

بالســطر  وااللتـــــزام  الكتابــة  وضــوح 
والتشكيل.

� العامة � التقي�� معاي��
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