خقرير اموعرفج امعرتي منعبه :2011-2010

إعداد األجيبل امقبدوج موموج وجخوع اموعرفج
وسبتقج خصويه الغالف
العربي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أصحاب المواهب الفنية بمن في ذلك طلبة الجامعات
ة
تدعو مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب اإلقليمي للدول
وكليات الفنون والمدارس إلى االشتراك في مسابقة تصميم غالف "تقرير المعرفة العربي للعام ."2011-2010
على الراغبين باالشتراك مراعاة اآلتي:
ً
 أن يجسد التصميم أهداف ومكونات التقرير مهتديا بالخلفية العامة المبينة أدناه
 أن يعكس التصميم الهوية العربية
 أن يكون التصميم ملونا ً وفي قطع  21.5سم عرض و 28سم طول
 سيمنح الفائز شهادة تقديرية ومكافأة رمزية قدرها ( 5000خمسة آالف) درهم إماراتي
 آخر موعد للتقدم للمسابقة واستالم الرسومات والتصاميم هو  15يونيو/حزيران 2011

امخنفيج امعبوج منخقرير

خصدر يؤششج يحيد تً راشد آل ينخّى تبهخؼبًّ يغ ترٌبيح األيى اهيخحدث اإلٌيبئً ""خقرير اموعرفج امعرتي منعبه  :2011-2010إعداد األجيبل امقبدوج

موموج وجخوع اموعرفج"ٌّ .أخً ُذا اهخلرٌر ثبٌٌب فً شوشوج خلبرٌر اهيؼرفج اهؼرتٌج ّاهخً خضغ اإلٌشبً اهؼرتً فً هة ػيوٌبح تٌبء يخخيغ اهيؼرفج اهيأيّل
ضيً اإلطبر األّشغ ّاهِدف األشيى اهيخيثل فً خحلٌق اهخٌيٌج اهيشخدايج؛ دػيًب هؼزث ّنرايج ّرفبٍ اإلٌشبً اهؼرتًّ .خخؼبيل ُذٍ اهخلبرٌر يغ اهؼدٌد يً

اهيّاضٌغ ذاح اهصوج تيب فً ذهم ّضؼٌج "رأس اهيبل اهيؼرفً اهؼرتً" ّكضبٌب "إتداع اإلٌشبً اهؼرتً" هوخؼرف ػوى اهؼّايل اهيحددث أّ اهيحفزث هِذٍ

اهؼٌبصر األشبشٌج فً تٌبء يخخيغ اهيؼرفج .يً ٌُب ترز يّضّع إػداد األخٌبل اهلبديج هّهّج يخخيغ اهيؼرفج ّلخشميل رأس اهيبل اهتشري اهيؤُل ّاهلبدر

ػوى كٌبدث ّخفؼٌل عيوٌبح إكبيج يخخيغ ّاكخصبد اهيؼرفج اهيأى ّل.

ٌرنز ""خقرير اموعرفج امعرتي منعبه  :2011-2010إعداد األجيبل امقبدوج موموج وجخوع اموعرفج" ػوى يرحوج امخحرك ٌحّ تٌبء يخخيغ اهيؼرفج ،يً خالل
اهخؼبيل وع أسس وويهجيبح وآميبح إعداد األخٌبل اهلبديج (األطفبل واميبشئج تيى سى  4إمى  18عبوبً) لخأٌُوِب هويشبُيج اهفبػوج فً تٌبء يخخيغ اهيؼرفج
يً يٌظّر تٌبء يخخيغ اهيؼرفج نيدخل هخحلٌق رفبٍ ّػز اإلٌشبً اهؼرتًّ ،ضيً اهيظوج اهؼبيج هخحلٌق اهخٌيٌج اإلٌشبٌٌج
ّّهّج يخبالخَ اهرحتج .ف

اهيشخدايج ،فئً اهخلرٌر شٌخطرق ألشس ّهة ػى هٌبح تٌبء يخخيغ اهيؼرفج ،يً خالل اهخؼبيل ه ع عونيبح إعداد اإليسبى امعرتي وخأهينه وتيبء قدراخه،

ّنذهم غرس امقيه امضبتطج وامووجهج مقراراخه وخعبوالخه ،إضبفج إمى أسبمية وآميبح خولييه حخى ٌخينً يً اليشبرمث اهفبػوج فً تٌبء يخخيغ اهيؼرفج ،

ّيً االشخفبدث يً ثيبر ُذا اهيخخيغّ ،يً ثىّ خّظٌف اهينخشتبح هخحلٌق اهخٌيٌج اإلٌشبٌٌج اهيشخدايج.

على الراغبين باالشتراك إرسال رسوماتهم بالبريد المسجل إلى:
د .غيث فريز ،مدير تقرير المعرفة العربي
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
ص.ب.214444 .
دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
يولى إرسبل اموقخرحبح وصورث ( )Scannedامى امعيواى اإلملخرويي امخبمي AKRprize@mbrfoundation.ae :
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر البريد اإللكتروني  AKRprize@mbrfoundation.aeأو عبر الهاتف +971 4 423-3532

