
 

 

 أهم األسئلة واإلجابات 

 

.  جائزة السالم األلمانية للصور للصور و  شولرمهتمين بجائزة فيليكس والمصورات المصورين النتلقى العديد من األسئلة من قبل 

الوصول إلى   ميمكنك . شروط المشاركةفي  موجودة  لة األكثر شيوعاً. جميع المعلومات التفصيلية ئ األسعلى  جابات اإل ونهنا ستجدو

 . هنامن أداة التحميل 

 

 للصور؟  شولر متى يمكن للمرء إرسال أعماله إلى جائزة فيليكس   .1

 . 15/01/2023وتنتهي في   15/09/2022تبدأ فترة التقديم التالية في وللصور كل عامين.  شولرتُقام جائزة فيليكس 

 

 ؟ جائزة السالم األلمانية للصور للصور و  شولرما هي العالقة التي تربط بين جائزة فيليكس . 2

مقرها في  الكائن  لرشو كسي لي ف  السالم أوسنابروك ومجموعة نةي مدبين مشتركة مبادرة هي  جائزة السالم األلمانية للصور 

 للصور.  شولرفيليكس ضمن جوائز  جائزة السالم األلمانية للصور سيتم اإلعالن عن  وأوسنابروك.  

 

 ؟ 2023للصور   شولرما هي الفئات التي تشملها جائزة فيليكس . 3

 البورتريه •

 التصوير الصحفي  •

 االستدامة  •

 أفضل عمل لناشئ  •

 األلمانية للتصويرجائزة السالم  •

 

 من يمكنه المشاركة في المسابقة؟. 4

لمصورين  لالمشاركة فقط ب  يُسمح (جائزة السالم األلمانية للصور )  و  )االستدامة(  و  )التصوير الصحفي(،  و  ،)البورتريه( في الفئات 

التصوير الفوتوغرافي أو األفالم )وكذلك  لدارسي  ةهموج   ( لناشئ )أفضل عمل   الفئة  ناع األفالم.المحترفين وصُ والمصورات 

متدربين على  للمشاركة ال ب أيًضا يُسمح كما  رئيسي(. ال محور هو ال دراسات الفن أو التصميم؛ على أن يكون التصوير الفوتوغرافي 

 .( شروط المشاركة   التفاصيل في طالع على )يمكن اال ن. المحترفي والمصورات مصورين التصوير الفوتوغرافي أو مساعدي ال

 

 وكيف تعمل لجنة التحكيم؟  األعمال من يُقيٍّم . 5

  الفوتوغرافي،تجمع هيئات التحكيم بين الخبرة في مجاالت التصوير مستقلتين.  لجنتي تحكيمبل من ق   ةالمقدم األعماليتم تقييم 

،  البورتريه. )تائ بتقييم الف 01تقوم لجنة التحكيم  والتصوير الصحفي، والمتاحف/صاالت العرض، والفن المعاصر، والتعليم.

تتكون من  وللتصوير فلها لجنة تحكيم خاصة بها. ية ن األلما . أما جائزة السالم ( أفضل عمل لناشئ، االستدامة، التصوير الصحفي

 تحكيم آخر ُمتخصص في مجال أبحاث السالم.  عين مدينة السالم أوسنابروك عضو . باإلضافة إلى ذلك تُ 01اء لجنة التحكيم أعض

األعمال.   مقدمي وأصل قدمة. وال يتم إطالع لجنتي التحكيم على أسماء فقط المفاهيم المكتوبة والصور المُ وتُعَرض على اللجنتين 

 . شولربشكل مستقل تماماً. كما ال تضم أي من اللجنتين ُممثالً عن مجموعة فيليكس تعمل اللجنتان 
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 ما الذي أقدمه وكيف تتم عملية التقديم؟ . 6

حرف كحد أقصى( وسلسلة من الصور ال تقل عن   1,000باللغة اإلنجليزية )مكتوب يجب أن يتكون كل عمل ُمقدم من مفهوم 

 .( شروط المشاركة صور. )يمكن اإلطالع على التفاصيل الفنية في   5 وال تزيد عن 3

  منبدًءا ل جميع السالسل على اإلنترنت من خالل أداة التحميل الخاصة بنا والتي يتم تفعيلها للتسجيل والتحميل يتم تحمي 

 .هنامن الوصول إلى أداة التحميل  ميمكنك ال يمكن إرسال مطبوعات.. و 15/01/2023حتى  15/09/2022

 

 كم عدد األعمال التي يمكن تقديمها؟ . 7

   . ال يمكن إرسال عدة سالسل عن فئة واحدة.ة ال يُسمح بتقدم أكثر من سلسلة واحدة في كل فئ 

 

 الجدول الزمني؟ ما هو . 8

 15/01/2023 – 15/09/2022موعد التقديم . 8.1

 26/02/2023 –  20/01/2023 القصيرة التحكيم عبر اإلنترنت وإنشاء القائمة . 8.2

 06/03/2023على الموقع اإللكتروني للجائزة  القصيرة نشر القائمة . 8.3

 17/03/2023والفائزات  والفائزينوالمرشحات جتماعات لجنة التحكيم واختيار المرشحين ا . 8.4

 2023/ 24/03 لجائزةلكتروني لاإلموقع ال نشر أسماء المرشحين على . 8.5

 2023/ 04/05الجوائز حفل توزيع  . 8.6

 04/05/2023فتتاح المعرض في أوسنابروك ا. 8.7

 06/08/2023في منطقة متحف مدينة أوسنابروك حتى " نو ن والمرشحوالفائز"معرض  . 8.8

 

 

 أين يمكن الحصول على المزيد من المعلومات؟ . 9

 . الخاصة بنا شروط المشاركة في متاحة شاملة ال معلومات ال

)باللغة اإلنجليزية(. تابعونا    ائزالنشرة اإلخبارية للجوالتسجيل هنا للحصول على  ميمكنكففي تلقي آخر األخبار منا،  ونترغب  مإذا كنت 

 فيسبوك و  انستجرام ا على مواقع التواصل االجتماعى: يضً أ
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