
 
 

 

 ورشت تكًٍم

    

 انقانىٌ انًنظى

 

 :انسياٌ وانًكاٌ - 1

 

نًٓشجاٌ أٌاو قشطاج انسًٍُائٍح نسُح  28فً ذَٕس فً إطاس انذٔسج  ذؼقذ انذٔسج انشاتؼح يٍ "ٔسشح ذكًٍم"

 .2017َٕفًثش  8ٔ 7ٔ 6، ٔرنك أٌاو 2017

 :األهداف - 2

 

 ذسؼى أٌاو قشطاج انسًٍُائٍح ترُظًٍٓا "ٔسشح ذكًٍم" إنى:

     ذًكٍٍ سًٍُائٍٍٍ أفاسقح ٔػشب يٍ ذقذٌى أفاليٓى، ٔانرً ًْ فً  انًشاحم األخٍشج يا تؼذ انرّصٌٕش،   -

 أػضاء، ٔرنك قصذ انرّقٍٍى ٔانرّٕجٍّ.  5إنى نجُح ذحكٍى  دٔنٍّح  يٍ انخثشاء انًرأنّفح يٍ 

 ذقذٌى يساػذج يادٌح إلذًاو ْزِ األفالو انؼشتٍّح ٔاإلفشٌقٍح تًُحٓا يساػذج يانٍّح إلذًاو إَجاص األفالو.  -

 ْٔزِ انًُح يقذّيح يٍ قثم ششكــاء نهًٓشجاٌ. 

قثم يٕػذ  www.jcctunisie.org ُذُشش قائًح انًُح ٔانًثانغ انًخصّصح نٓا ػهى انًٕقغ اإلنكرشًَٔ نهًٓشجاٌ: 

 .َٓاٌح انرسجٍم فً "ٔسشح ذكًٍم"

 

 :انجىائس - 3

 

 .ٌكٌٕ يٕػذ ذٕصٌغ انجٕائض فً َٓاٌح أشغال ٔسشح ذكًٍم

 

 :فعانٍّاث انىرشت  - 4

 

ٌُذػى خالنٓا يخشج كم فٍهى ٔيُرجّ نهذفاع ػٍ  (2017َٕفًثش  8ٔ 7ٔ 6( أٌاو )3ٌسرًش ػًم انٕسشح ثالثح )
 .يششٔػًٓا أياو نجُح انرحكٍى

 

 :يعاٌٍر قبىل األفالو - 5

  

 .ٌجة أٌ ذكٌٕ األفالو انًشّشحح فً يشحهح يا تؼذ اإلَراج، ٌٔجة أٌ ٌكٌٕ يخشجْٕا ػشتا أٔ أفاسقح

انرً ال ٌقم طٕنٓا ػُذ اإلَجاص انُٓائً ػٍ ٔاألفالو انًؤْهح نهقثٕل ًْ األفالو انشٔائٍح ٔانٕثائقٍح اإلتذاػٍح 

 .( دقٍقح40ُٔذقثم َسخ انؼًم انرً ال ذقم يّذذٓا ػٍ أستؼٍٍ ) .( دقٍقح كحذ أدَى60سرٍٍ )

 .ٌٔجة أٌ ذكٌٕ انُسخ انًقذيح إنى نجُح انرحكٍى يؼَُٕح تانهغح اإلَقهٍضٌح

 .ال ًٌكٍ نهًخشج أٌ ٌرقّذو إنى ٔسشح ذكًٍم إال تًششٔع ٔاحذ فقظ 

ًٌُكٍ   نهًُرج أٌ ٌرقّذو تًششٔػٍٍ، كحّذ أقصى. ٔ

http://www.jcctunisie.org/


 
 

 

 :كٍفٍت  االختٍار - 6

فً يىعد ال ٌرّى اخرٍاس األفالو انًرساتقح ذحد يسؤٔنٍح إداسج انًٓشجاٌ. ٌٔكٌٕ اإلػالٌ ػٍ قثٕل انًشاسٌغ 

 .2317سبتًبر  33ٌتجاوز ٌىو 

 :تسجٍم األفالو - 7

 

)تذخٕل انغاٌح( ْٔزا ٔنكً ذكٌٕ انًشاسٌغ انًقّذيح قاتهح  2017سثرًثش  1آخش أجم نرسجٍم األفالو ْٕ 

 نهرسجٍم، ٌجة:

ذؼًٍش جزارج االخرٍاس األٔنً نٕسشح ذكًٍم ػهى االَرشَاخ انًرٕفّشج تانًٕقغ اإلنكرشًَٔ ألٌاو قشطاج  أ(

 انسًٍُائٍح.

ص "دي فً دي" انًششٔع ألٌاو قشطاج انسًٍُائٍح، ػٍ طشٌق ٔصهح االَرشَاخ، أٔ قش يٍ إسسال َسخح ب(

(DVDأٔ تهٕ ساي )blu-ray) ( ٍٍفً َسخر. 

 :انؼُٕاٌ انثشٌذي إلسسال انُسخ ْٕ انرانً ج(

 أٌاو قرطاج انسٍنًائٍت                              

 انًركس انىطنً نهسٍنًا وانصىرة                       

 تىنس -انًرسى  2378، شارع انطٍة انًهٍري، 2              

ٌاو قشطاج انسًٍُائٍح نٍسد يهضيح تئسجاع أقشاص "دي فً دي" األفالو انًشسهح حرى إٌ نى ٌقغ قثٕنٓا فً أ

 انًساتقح.

 :األفالو انًختارة  - 8

 

. ٌٔجة أٌ ٌظم اخرٍاس انفٍهى سشٌا حرى يٕػذ 2317سبتًبر  33فً ذرهّقى أصحاب األفالو انًششحح إػاليا 

 انسًٍُائٍح سسًٍّا ػٍ انثشَايج. إػالٌ إداسج أٌاو قشطاج

ًّم ذكانٍف شحٍ انًٕاد يٍ يٕطُٓا األصهً إنى أٌاو قشطاج انسًٍُائٍح  .ٌركّفم انًرشّشحٌٕ ترح

 

 :اندعىاث واالستقبال – 9

 .نٍال 4أٌاو /  5ذركّفم أٌاو قشطاج انسًٍُائٍح تانُقم انجٕي ٔاإلقايح نهًخشج ٔانًُرج نًذج 

 

 ى انًنحت:األفالو انحاصهت عه – 13

 

         أٌاو قشطاج انسًٍُائٍح ٔسشح ذكًٍم" ٔأٌ ذحًم شؼاس ػهى األفالو انفائضج أٌ ُذذسج ػثاسج: "تذػى يٍ

 .فً جٍٍُشٌك انفٍهى، ٔفً جًٍغ انًٕاد اإلػاليٍح

ٌ ٌٔكٌٕ انؼشض انؼشتً األٔل نهفٍهى يخصصا حصشٌا ألٌاو قشطاج انسًٍُائٍح تانُّسثح نالفالو انؼشتٍّح. ٌٔكٕ

 انؼشض االفشٌقً االّٔل يخصّصا حصشٌّا ألٌّاو فشطاج انسًٍٍُّائٍّح تانُّسثح نألفالو اإلفشٌقٍّح.

 

 :قاعدة عايت  - 11

انسًٍُائٍح. ٔإداسج  ألٌاو قشطاج  ٌؼًُ احرشاو ْزا انقإٌَ انًُظى ٔانقإٌَ انؼاو انًشاسكح فً ٔسشح ذكًٍم

انًٓشجاٌ ًْ انًخٕل نٓا ٔحذْا اذخار أي قشاس فًٍا ٌرؼهق تانُقاط انرً نى ٌرؼشض نٓا انقإٌَ انًُظى ٔ/أٔ 

 ذأٌٔهّ.


