
   
 
 

 

 

 للشباب الراغب بالمشاركة في انتاج ومضات فيديو مصورةة فرص

 

 يم:تقد

، تلعب دوراً قيادياً في 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 

المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال و الشباب و المرأة في المحافظات  تطوير المجتمع

 الجنوبية و الوسطى من قطاع غزة.

 

 نبذة عن المشروع:

إلى تنفيذ مشروع إصرار " تمكين وانخراط الشباب" بالشراكة   جمعية الثقافة والفكر الحر –يسعى المركز الثقافي 

والذي يهدف إلى تعزيز  مهارات الشباب في مجال تقديم المساعدات  ."HEKS-EPERايبر "هيكس مع مؤسسة 

االنسانية المبنية على نهج حقوق االنسان، من خالل استخدام االدوات الثقافية واالعالمية والمجتمعية كأدوات 

 للضغط والمناصرة واهتمام لصالح قضايا المجتمع.

فيديو مصورة  اتومض 10عدد بتشجيع الشباب إلنتاج يهتم المركز الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، وعليه 

 المواضيع التاليةتناقش 

  قضايا الشباب 

 19 انتشار فايروس كوفيد 

 التطوع وحماية جهود المتطوعين 

 الهدف من انتاج ومضات فيديو مصورة:

  قضاياهم والتعبير عن آرائهم من خالل استخدام االدوات االعالمية تعزيز دور الشباب/ات لمناصرة

 والفنية.

 .مناقشة قضايا الشباب/ات من خالل طرح وجهات نظرهم المختلفة 

 الشباب/ات للمشاركة بشكل فاعل في التغيير بواسطة الفن المرئي تحفيز وتشجيع. 
 

 

 

 

 

 



   
 
 

 اعتبارات فنية:

  ثانية. 96 – 06مدة الفيديو المصور ما بين 

 .ان تكون االفكار جديدة وابداعية وغير مكررة 

 التصوير يكون من خالل كاميرات متخصصة وبجودة عالية ( فلHD.) 

  (النص  - الموسيقى –الصورة   -تناغم المونتاج) الصوت. 

  واخراج   -ومونتاج  –المتقدم للمشاركة عليه القيام بجميع العمليات الالزمة إلنتاج الفيديو من ) تصوير

 .مشاهد تمثيلية( –

  ومضة مسرحية –مشهد صامت  –ستاند اب كوميدي   -مشهد درامي  –قد يكون الفيديو )سكتش قصير 

 .( حلقة مصورة – سبوت  -

 .يحمل الفيديو رسالة ايجابية تعزز المفاهيم والقيم االيجابية داخل المجتمع 

  المسموحة الستقبال الفيديوهات.ال يقبل أي عمل بعد انتهاء الفترة 

  باإلعالنعبر رابط بشكل مبدئي على االيميل المرفق  يتم ارسال الومضة. 

 

 اعتبارات التقدم للفرصة:

  عام. 06 – 11أن ت/يكون عمر المتقدم/ة من 

 .المرئية أن ت/يكون لدى المتقدم/ة الموهبة والمهارات االساسية في صناعة الومضات 

  المتقدم/ة االستعداد للتعلم وتبادل الخبرات.أن ت/يكون لدي 

 .االستعداد لتقبل االخر وتبادل الرأي 

 

 ألية االختيار:

  م مختصة في الصناعة يحكتومضات من مجموع الومضات المقدمة من خالل لجنة  16سيتم اختيار عدد

 المرئية.

  

 مالحظات: 

  ضه.تقنية في الصوت والصورة يعيق عريحتفظ المركز الثقافي بحق استبعاد أي ومضة تتضمن مشاكل 

 .يحق للمركز الثقافي باستبعاد أي مواد تتضمن محتوى مسيئ ذات طابع عنصري 

 غير ربحية  غراضالمختلفة وفضاءات ثقافية اخرى أل يحق للمركز الثقافي نشر الفيديوهات عبر منصاته

 ضاتهم.بالتنسيق مع المشاركين، مع احتفاظ المشاركين بحقوقهم في ملكية وم

  ال يحق خرق حقوق االخرين، باستخدام موسيقى، أو لقطات من أعمال أخرى إال بعد الحصول على

 موافقة.

 عاقة.جنسين ومشاركة األشخاص ذوي االيشجع المركز مشاركة الشباب من كال ال 

  شيكل فقط بدل مواصالت وانتاج 066بما يقدر قيمته  رف نفقات انتاج للعشر ومضات المختارةصسيتم. 

 .سيتم نشر وترويج الومضات عبر منصات المركز الثقافي ومنصات ثقافية اخرى 



   
 
 

  التي تم اختيارها. 16الومضات ال ألصحابسيتم منح شهادة مشاركة 

 

 مواعيد الفرز وإعالن النتائج

 

  06/7/0606 – 5/7بين  ومضات خالل الفترة ما 16سيتم فرز االعمال واختيار 

 5/1/0606 -06/7قبول او رفض الومضات خالل الفترة ما بين بالغ سيتم االب. 

 سيتم عقد لقاء مع الشباب العالن النتائج وعرض األفالم المختارة في األسبوع الثاني من شهر أغسطس 

  0606سيتم الترويج والنشر عبر المنصات خالل شهر اغسطس لعام. 

 

عمال برابط على االيميل من خالل ارسال اال 5/7/0606الستقبال الومضات يوم الثالثاء الموافق الموعد النهائي 

  التالي:

ps.org-wamadat@cfta 
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