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المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب

األمانة العامة

جائزة الدولة التشجيعية 

في الفنون واآلداب والعلوم 
االجتماعية واإلنسانية للعام 2018 

أبنائهـا،  مـن  للموهوبـن  الكويـت  دولـة  مـن  تقديـرا 

وتشـجيعا لهـم عـى مواصلـة إنجازاتهم املتميـزة يف مجاالت 

الفنـون واآلداب والعلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية، خصـص 

املجلـس جائـزة سـنوية باسـم جائـزة الدولـة التشـجيعية يف 

واإلنسـانية.  االجتامعيـة  والعلـوم  واآلداب  الفنـون 

وُينـح الفائـز يف كل مجـال مـن مجـاالت الجائـزة مبلـغ 

ومجسـام  تقديريـة،  وشـهادة  كويتـي،  دينـار  آالف  عـرة 

فعاليـات  يقـام خـال  للجائـزة، يف حفـل رسـمي  تذكاريـا 

السـنوي. الثقـايف  القريـن  مهرجـان 



2

مجاالت الجائزة

أوال: مجال الفنون )أربع جوائز( 
تخصص كما يلي: 

1-  الفنون التشكيلية والتطبيقية )الرسم(:
تنفيذها عىل  أو  يتم تشكيلها  التي  الفنية  الجائزة لألعامل  متنح 

مختلف املواد الفنية، مثل قطع الخام من الورق والخشب والكانفاس 

أن  عىل  بالتشكيل،  الخاصة  الفنية  األدوات  استخدام  عرب  وغريها، 

يراعي املتقدم الرشوط واالعتبارات الفنية الالزمة. 

2 - التمثيل التلفزيوين والسينامئي:
متنح الجائزة لكل األدوار التمثيلية التي يقوم بها املمثل يف دور 

أول أو دور ثاٍن، سواء يف عمل تلفزيوين أو سيناميئ معروض للجمهور 

ومجاز من قبل وزارة اإلعالم.

3- اإلخراج املرسحي: 
أو  محليا  سواء  جامهرييا،  املعروضة  للمرسحيات  الجائزة  متنح 

الفني  املرسحي  اإلخراج  عنارص  فيها جميع  تُراعى  أن  خارجيا، عىل 

املتعارف عليها، مثل مكان التصوير )بيئة املرسح(، والديكور، واإلضاءة، 

وتوزيع األدوار، واختيار املالبس، وهندسة الصوت، واملاكياج، وغريها 

من العنارص الفنية. 

4 - التأليف املوسيقي:
متنح الجائزة للمقطوعات املوسيقية واأللحان الغنائية املصحوبة 

أو غري املصحوبة بكلامت، واملنتجة واملعروضة يف وسائل اإلعالم، من 

تلفزيون وإذاعة وسينام.
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ثانيا: مجال اآلداب )أربع جوائز( 
تخصص كما يلي: 

1- - الشعر: 
متنح الجائزة للدواوين الشعرية املنشورة والصادرة يف كتب مجازة 

من قبل وزارة اإلعالم وتحمل رقام معياريا. 

2- الرواية: 
متنح الجائزة للنصوص الروائية املنشورة والصادرة يف كتب متت 

إجازتها من قبل وزارة اإلعالم، وتحمل رقام معياريا.

3- الدراسات اللغوية واألدبية والنقدية: 
اللغوية  املجاالت  يف  املعنية  والدراسات  لألبحاث  الجائزة  متنح 

واألدبية والنقدية، عىل أن تكون منشورة يف كتب متت إجازتها من 

قبل وزارة اإلعالم وتحمل رقام معياريا، أو منشورة يف مجالت علمية 

ُمحكَّمة. 

4- حتقيق الرتاث العريب: 
وتحقيق  بدراسة  تعنى  التي  والدراسات  لألبحاث  الجائزة  متنح 

وتوثيق املخطوطات العربية القدمية، عىل أن تكون منشورة يف كتب 

متت إجازتها من قبل وزارة اإلعالم وتحمل رقام معياريا، أو منشورة 

يف مجالت علمية ُمحكَّمة. 
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ثالثا: مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية 
)خمس جوائز(، تخصص كما يلي: 

1- الدراسات التارخيية واآلثارية واملأثورات الشعبية لدولة الكويت: 
متنح الجائزة للبحوث والدراسات التي تعنى بتاريخ وحضارة دولة 

عد، سواء تلك املتعلقة بالجوانب االجتامعية  الكويت عىل جميع الصُّ

أو االقتصادية أو السياسية، باإلضافة إىل الدراسات املعنية باملأثورات 

الشعبية والرتاثية والحرفية وغريها من املجاالت ذات الصلة، عىل أن 

اإلعالم وتحمل  قبل وزارة  إجازتها من  تكون منشورة يف كتب متت 

رقام معياريا، أو دراسات منشورة يف مجالت علمية ُمحكَّمة.

2- الفلسفة:
النظرية  الفلسفية  بالدراسات  تعنى  التي  لألعامل  الجائزة  متنح 

بحثا وتحليال للفكر اإلنساين؛ للوصول إىل أفضل النظريات التي تخدم 

املصالح اإلنسانية من الناحية السياسية واالقتصادية والفكرية، عىل 

أن تكون منشورة يف كتب متت إجازتها من قبل وزارة اإلعالم وتحمل 

رقام معياريا، أو منشورة يف مجالت علمية ُمحكَّمة.

3- الرتبية:
متنح الجائزة لألعامل التي تعنى بدراسة أساليب ومناهج الرتبية 

آليات  معتمدة عىل  ودراسات  أبحاث  من  تقدميه  تم  وما  الحديثة، 

وتقنيات حديثة يف املجال ذاته، عىل أن تكون منشورة يف كتب متت 

منشورة يف  أو  معياريا،  رقام  وتحمل  اإلعالم  وزارة  قبل  من  إجازتها 

مجالت علمية ُمحكَّمة.
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4- التاريخ واآلثار:
املستوى  عىل  واآلثار  التاريخ  بدراسة  تعنى  التي  لألعامل  متنح 

املخطوطات  دراسة  حيث  من  والعاملي،  واإلقليمي  والعريب  املحيل 

والحضارات يف العصور القدمية والحديثة، واآلثار التاريخية املنقولة 

تكون  أن  عىل  الصلة،  ذات  املجاالت  من  وغريها  املنقولة،  وغري 

الدراسات منشورة يف كتب متت إجازتها من قبل وزارة اإلعالم وتحمل 

رقام معياريا، أو منشورة يف مجالت علمية ُمحكَّمة.

5- اجلغرافيا:
بكل  الجغرافية  بالدراسات  تعنى  التي  لألعامل  الجائزة  متنح 

تفاصيلها وتنوعاتها )طبيعية – سياسية – اقتصادية – سكانية(، عىل 

أن تكون منشورة يف كتب متت إجازتها من قبل وزارة اإلعالم وتحمل 

رقام معياريا، أو منشورة يف مجالت علمية ُمحكَّمة.
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جهات الترشيح:
1- الجهات العلمية واألكادميية والثقافية والفنية يف دولة الكويت.

2 - الرتشح الشخيص، أي أن الشخص من حقه أن يقدم أعامله 

لنيل الجائزة.

لجان التحكيم:
1- تشكل اللجنة لجان تحكيم من املختصني البارزين يف املجاالت 

املحددة للجائزة، وتدرس كل لجنة من اللجان إنتاج املتقدمني وتقيِّمه 

مبعايري علمية موضوعية ومحايدة.

2- قرارات اللجنة نهائية بعد اعتامدها من قبل معايل وزير اإلعالم 

رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

قيمة الجائزة:
متثل الجائزة قيمة معنوية رفيعة للفائزين بها؛ حيث إنها تشكل 

إضافة أدبية ومعنوية مهمة للسرية الذاتية للفائزين، كام أنها تحمل 

تأكيدا لحضور الفائزين عىل الساحة اإلبداعية، إىل جانب ذلك فإن 

الجائزة تسهم يف رصد حراك الساحة الثقافية املحلية، وما تفرزه من 

مبدعني ومفكرين، علام بأن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

يتوىل مهمة إعالن أسامء الفائزين، ويتم تبليغهم بذلك، وإخطارهم 

الوزراء يف  الذي يرعاه سمو رئيس مجلس  الرسمي  مبوعد االحتفال 

احتفال خاص يقام بهذه املناسبة، والذي يتزامن مع مهرجان القرين 

الثقايف السنوي.

مجسم  إىل  باإلضافة  كويتي،  دينار  آالف   10 مبلغ  الفائز  ومينح 

تذكاري خاص بالجائزة.
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الشروط  العامة للمشاركة في الجائزة:

æ أن يكون صاحب العمل كويتي الجنسية.

æ أن يكون العمل متميزا يف بابه.

æ أن يعبئ املرشح استامرة الرتشح املعدة لهذا الغرض، ويقدمها يف 

الوقت املحدد لذلك.

)ماجستري،  علمية  درجة  عنه  نال  قد  العمل  صاحب  يكون  أال   æ

دكتوراه(. 

æ أن يكون العمل املقدم من إنتاج العام 2014 وما يليه.

عن  وصورة  الذاتية،  بسريته  املجلس  للجائزة  املتقدم  يزود  أن   æ

البطاقة املدنية، وثالث صور شخصية، ومناذج من أعامله السابقة 

إن توافرت. 

æ أن يزود املجلس الوطني بعدد 5 نسخ )غري قابلة لالسرتجاع( من 

العمل الراغب يف املشاركة به.

æ أن تكون املؤلفات مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

æ أن تكون املؤلفات منشورة يف كتب مجازة من قبل وزارة اإلعالم، 

وتحمل رقام معياريا، أو يف مجالت علمية أو ثقافية ُمحكَّمة.

æ تُقبل األعامل املشرتكة برشط أن يكون جميع املشرتكني يف التأليف 

من الكويتيني.

æ يزود املرشح للجائزة املجلس الوطني بكتاب الرتشيح الرسمي يف 

حال ترشيحه من قبل جهات أخرى، وبكتاب يفيد باملوافقة عىل 

الرتشيح.

æ ال يحق ملن فاز بالجائزة عن مجال من املجاالت أن يتقدم لنيل 

الجائزة يف الفرع الذي فاز عنه.

æ موعد الرتشح وتقديم الطلبات من 11 فرباير إىل 31 مايو 2018.

بالعمل  املتعلقة  الحقوق  كافة  ميلك  بأنه  الطلب  مقدم  يتعهد   æ

حقوق  عىل  كامل  بشكل  يحافظ  العمل  بأن  يقر  كام  املرشح، 

امللكية الفكرية وكل ما يرتتب عليها وما تتضمنه، كام يتعهد بأن 

العمل ال يقع تحت طائلة املنازعات القانونية أو الفكرية.
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شروط المشاركة في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية 
)الرسم(:

1 - عىل املرشح تزويد املجلس الوطني بسريته الذاتية، وصورة عن 

أعامله  ألهم  مبلخص  مرفقة  شخصية،  صور  وثالث  املدنية،  البطاقة 

الفنية مطبوعة عىل هيئة ألبوم صور. 

الراغب  الفني  بالعمل  الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  عىل   -  2

باملشاركة فيه، عىل أن يبقى العمل يف حوزة املجلس الوطني حتى 

أو  )لكرب حجمه  العمل  نقل  حال صعوبة  ويف  التحكيم،  فرتة  نهاية 

الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  فعىل  منها(  املصنوع  املادة  لهشاشة 

بعدة صور واضحة عن العمل املرغوب املشاركة به من جميع الزوايا، 

تتضح فيها أبعاد العمل وزواياه.

3 - عىل املرشح تزويد املجلس الوطني بعدد 5 نسخ واضحة ومطبوعة 

– غري قابلة لالسرتجاع - من العمل الراغب يف املشاركة به.

4 - يجب أن تكون للفنان مشاركات فنية يف معارض محلية أو دولية، 

تغطيات   – كتالوجات   – »صور  بــ  الوطني  املجلس  يزود  أن  عىل 

صحافية« تثبت املشاركة.
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شروط المشاركة في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي 
ومجال اإلخراج المسرحي:

)مطبوعة(،  الذاتية  بسريته  الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  - عىل   1

وصورة عن البطاقة املدنية، وثالث صور شخصية، ومناذج من أعامله 

 .)DVD( الفنية السابقة لالطالع عليها، إن توافرت، عىل

2 - عىل املرشح تزويد املـجلس الوطني بعدد 5 نسـخ – غري قابلة 

.)DVD( لالسرتجاع - من العـمل الراغب يف املشاركة به عـىل

أحد  يف  أو  جامهرييا،  العمل  عرض  سبق  قد  يكون  أن  يجب   -  3

العروض الخاصة أو املهرجانات. 

 شروط المشاركة في مجال التأليف الموسيقي: 
)مطبوعة(،  الذاتية  بسريته  الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  - عىل   1

وصورة عن البطاقة املدنية، وثالث صور شخصية، ومناذج من أعامله 

 .)DVD( الفنية السابقة لالطالع عليها، إن توافرت، عىل

قابلة  غري   - نسخ   5 بعدد  الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  - عىل   2

.)DVD( لالسرتجاع - من العـمل الراغب يف املشاركة به عـىل

3 - يجب أن يكون قد سبق عرض العمل جامهرييا أو يف أحد العروض 

الخاصة أو املهرجانات. 
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شروط المشاركة في مجال اآلداب والعلوم االجتماعية 
واإلنسانية:

)مطبوعة(،  الذاتية  بسريته  الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  - عىل   1

ومبلخص ألهم أعامله لالطالع عليها )إن توافرت(.

2 - يجب أن تكون املؤلفات مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

علمية  مجالت  أو  كتب  يف  منشورة  املؤلفات  تكون  أن  يجب   -  3

ُمحكَّمة.

قابلة  غري  نسخ   5 بعدد  الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  عىل   -  4

لالسرتجاع من العمل الذي يرغب يف املشاركة به. 

اإليداع  بصورة عن شهادة  الوطني  املجلس  تزويد  املرشح  - عىل   5

لدى املكتبة الوطنية، ونسخة من شهادة »صالح للتداول« الصادرة 

عن وزارة اإلعالم )إدارة املطبوعات(.

6 - تُقبل األعامل املشرتكة برشط أن يكون كل املشرتكني يف التأليف 

من الكويتيني.
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تُسلَّم طلبات الترشيح شخصياً إلى
 قسم جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية 

إدارة الثقافة – الدور الرابع

مبنى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

)شارع الشهداء - رشق - مطبعة الحكومة سابقا(

لاستفسار حول الروط يرجى االتصال عى:

22459132 – 22929444، داخيل: 1557 – 1550 – 1703

State-prize@hotmail.com


