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Jesuits Online Festival (JOF) 

 2021أبريل  5

 دة أولياء األمورالسا

"عععععةا للى أن تالون محاعلا للاموم واهعفتاب غلى الرالة. ليسا تّت إ الترمية اليسعععععو يمة للى دغة  تسعععععرى مار"عععععتاا امار"عععععة الراللة المقان

موا أفاععععل ما غااهة ويسععععتفماوا ما ومتية وطاماتية أكّر ا"ععععتفادة. ولالان أتمة الالوروعا  رم   طالباا ما مواهب طالمباا وتشععععجيرية قإ ِّقام 

فادة ما األعشعععاة الفايمة التإ اغتادل المار"عععة أن ترغاها رال  فترة الارا"عععة. وما هاا ِّاتإ اهمتراب بتاعية عشعععات غّر اهعترع  وهو اه"عععت

تياف المسعابقة للى أن تترلنة الاالب قيييمة ا"عتااام و"عالل التالاولو يا ما أ ل أن ِّحوعوا  مسابقة لألفالم وللتصميمات الفنّية. بارة غا 

 راءهة  و  موضوع مرمما. ِّمحاية بفاليا غرض و ية ععرهة وآ الما ومافتحما غلى الرالة غّر اعتاج أفالم وتصميمال فايمةفرن 

عرلا هحسا غا مسعععابقة فايمة ِّشعععار  فميا طالب المر لة اّغاادِّمةي  مي ِّسعععتايرون أن تترلمموا بفاعععليا اّبااع واهلت ام بمشعععروع 

التاايط الاممق للااوال المصععععا بة له. تتيه هسم المسععععابقة لمحاعيمة الرمل الجماغإي وتاغة اية اّبعععع اء واهبتالار ما بااتته لاياتته مع 

 وتساغا الاالب غلى تامية الايا ي قما تايف لليه مرارف فايمة وتقايمة وتالاولو يمة وميارال بشريمة وت رس فيه اية أدبيمة  مماة.

 فيما يلي شروط المسابقةو 

 لذ ِّمحا للاالب الرمل غلى أغمالية الفايمة غا ُبرا. تتالنب المسابقة الفامية مشارقة بالحاور فإ المار"ةي  ه (1

 ( المالوب هو تقاِّة غمل فامإ ما الفئال التالية: 2

ته  -أ ي ِّمحا تصعععععععععويرم بحاممرا ا ترافية أو قاممرا الموماتل. ِّشعععععععععترت فإ الرمل الجودة دقائق 5عن ال تقّل فملة فماتو مصعععععععععمر مام

 التقايمة والفايمة بمراى الجودة فإ التصوير والموعتاج واّرراج. 

تقاِّة بععععععورة  بارة غا تصععععععوير أو تصععععععمية مرمنا با"ععععععتااام تقاية الفوتوشععععععوب أو أِّة تقاية تالاولو يمة أرر . ُتراغى أن تتةم  -ب

 غالية وواضحة. ِّمحا أن ِّحمل التصوير قلمال تحفم يمة.  بجودة

ا الجودة الفاية ال يتخطَّى الخمس دقائقفملة أعيمشا مصمر  -ج . ِّمحا ا"تااام التقاية الماا"بة للتحريك والسرد ولالا تراغى أِّال

 والتقايمة.

ه ُِّشعععععتر ت أن ِّحون  ميع  أفراد. 4 ت يا غا ( ِّمحا تقاِّة قلم غمل فامإ "عععععواء بصعععععورة فردِّمة أو با"عععععة مجموغة. والمجموغة ه3

 أفراد المجموغة ما الفصل عفسه. 
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ة أ"ّوع ما لغالعياي وتمتام المسابقة  والإ شيريا. 4  ( تتةم فته باب التسجمل مام

وليسا تاور موضععوغال المسععابقة  و   ”Ce monde pour tout le monde“المسععابقة شععرار المار"ععة ليسم السععاة  تتااو ( 5

م هاا الموضوغال التإ تشمل هسا الشرار.  فالرة الو اة والتاوُّع. وعقام 

ا للى التاثمرال البيئة -أ ا ال اى الج رافإ السي تمتات به مصر. ِّمحااا لف  اهعتبام أِّال : قيف عّمما غاى التاوُّع فإ الاّيرة وأِّال

 الاامرة هعراام الوغإ الّمئإ. 

: ِّمحااا تصعععععوير أ ا األ ياء فإ القاهرة مّمماما أهة مالمحه المرمارية والّقافيمة التإ تممم م. قما ِّمحااا لبرات القاهرة وثقافاتها -ب

ا براداته وثقافاته. قما تمتل  مصععععر الموم ا أنن المجتمع المصععععريم هو مجتمع غاإ أِّاععععل  التاوُّع البشععععريم المممن  فإ مصععععر  مي عالتشععععل مرل

ر السي ِّحاث ليسم المشروغال وتقاِّة أهةم ممم اته؟ب  الراتا ما المشروغال المممن ة. قيف ِّمحااا تقاِّة التاوُّ

ا ما الرهباعيمة اليسعو يمةمار"عتاا تمّم ل  الجزويت: -ج فإ مصعر ما القاهرة واّ"عحااريمة والمايا. قيف  . تتاونع ر"عالة الج وي   ءل

م هسا التاوُّع فإ الر"الة باريقة تّرت ل"يامال الج وي  فإ المجا  الترمويم والّقافإم واه تماغإ.  ِّمحااا أن عقام 

ى. ِّمحااا أن ه تاب إ أن عا لق غلى محيااا فحسععععبي لسلك ما الاععععروري تّيان تاوُّع البشععععر قاوع ما ال ا نظرة إلى اآلخر: -د

تيا. ِّمحااا أن عّما اهرتالفال بما البشعععععععععععر قاعرة ور  لة عاتار محان مرماي دولة أو ماعر طّيرإ أو ثقافة مرمماة وعّما مرالة  ماليا وموم

  و  الرالة عّمم ا ما رالليا و اتاا اّعساعيمة وتاومغاا البشري الّقافإ واه تماغإ.

 اصص.( ِّشرف غلى المسابقة فريق فامإ مت6

 ( ما  قم المتسابق الارو  بمشروع أو مشروغما ما عفس الفئة أو فئتما ماتلفتما.7

ة باالنب المار"عععة  صعععري ا. لسلك "عععوف تتةم ا"عععتبراد المشعععارقال التإ عالتشعععل فميا اه"عععتراعة باشعععااص 8 ( هسم المسعععابقة رابعععن

 محترفما ه تاتمون للى المار"ة.

 ( "وف تتةم تقاِّة  وال  ألفال فملة مصمري أفال تصميةي وأفال فملة أعيماشا.9

الجوال  القيممة رال   فل ( "عععععععععوف تتةم غرض األفالم فإ توم رتام المير ان وتسعععععععععلية الجوال ي ويقوم األبم روماعإ بتسعععععععععلية 10

 الاتام.
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