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• جمعّية•نواة•للموهبة•واالبتكار•–•علم•وخبر•رقم•2599.	
• جمعّية•تخّصصّية•تطّوعّية.	
• بدأت•نشاطها•عام•2013.	

هــي المشــروع الّتنافســّي األول مــن نوعــه، يتقــّدم مــن خاللــه طالبــو الترشــيح بأفــكار 
ــة مســتوحاة مــن مواهبهــم واختصاصاتهــم، حــول مواضيــع  وأعمــال أصيلــة إبداعّي

مرتبطــة بتطويــر األوطــان والمجتمعــات والشــعوب.

سجلت الجائزة في موسمها السادس عام 2018 األرقام التالية:

أهداف الجائزة
• األوطــان•	 تطويــر• فــي• أساســية• أدوات• واالختصاصــات• المواهــب• ترســيخ•

والشــعوب. والمجتمعــات•
• تعزيــز•البعــد•الّتنافســّي•فــي•مجــاالت•التكنولوجيــا•والعلــوم•والفنــون•واآلداب•	

ضمــن•شــريحتْي•المتخصصيــن•والموهوبيــن.
• •تكريــم•أصحــاب•اإلبداعــات•مــن•خــال•الجوائــز•الماديــة•والمعنويــة•باإلضافــة•إلــى•	

تســليط•الضــوء•علــى•أعمالهــم•ومشــاريعهم.
• الُمرّشــحين•مــن•خــال•	 لــدى• اإلبداعــّي• والّتفكيــر• الموهبــة،•واالبتــكار• صقــل•

والّتدريــب. المواكبــة• مســارات•
• مــا•	 والّطاقــات،• المواهــب• أصحــاب• علــى• والفعاليــات• المؤّسســات• تعريــف•

يســاهم•فــي•تأميــن•فــرص•عمــل•مناســبة.

نواة

جائزة نواة 
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حفل اإلطالق التعريفي 2019

ــي، وبحضــور مجموعــة  ــي الفرزل ــي األســتاذ إيل ــب رئيــس المجلــس النياب ــة نائ برعاي
مــن الفعاليــات النيابيــة والبلديــة واإلعالميــة والثقافيــة والبيئيــة والحكوميــة، أقامت 
نــواة حفــل إطــالق تعريفــي حــول مشــروعها عــام 2019، وذلــك فــي منتجــع وفنــدق 

كامبنســكي ســامرلند فــي الواحــد والثالثيــن مــن شــهر كانــون الثانــي 2019.

موضوع الجائزة عام 2019: اإلنسان والبيئة

• ــروات•	 ــد•نســبة•التلــوث•والجرائــم•بحــق•الث ــة•المؤشــرات•البيئيــة،•مظاهــر•تزاي حال
البيئيــة•مــن•أحــراج•وميــاه•وهــواء•وتربــة،•وكيفيــة•التوعيــة•وإيجــاد•الحلــول.•

• الفســاد•وأشــكاله•المتنوعــة•فــي•غــزو•البيئــات•المحيطــة•باإلنســان،•وكيفيــة•	
مواجهتــه•بطــرق•أكثــر•إبداعــًا•وذكاًء.

• ظــروف•ســّن•القوانيــن•البيئيــة•غيــر•المكتملــة،•مجــاالت•تطبيقهــا•ومحاكاتهــا•	
للواقــع•المســتجّد•علــى•أســس•علميــة.

• الرقابــة•الذاتيــة•كأول•بــاب•لإللتــزام•ضمــن•ثقافــة•المجتمعــات،•وتطبيــق•القوانين•	
التشــريعية•والطبيعيــة•علــى•قاعــدة•الســلوك•الفردي.

• فــرز•النفايــات•المنزلــي•بيــن•الترويــج•والتطبيــق،•والفــرز•اآللــي•بيــن•التقنيــات•	
ــات• ــر•مشــاريع•البلدي ــى•أث ــة،•باإلضافــة•إل المنســوخة•واألخــرى•الُمبَتكــرة•الوطني

وأهميتهــا.
• األمراض•الجرثومية•وارتباطها•بالتلّوث•وظهور•أجناس•مقاِوَمة.	
• اآلثار•السلبية•للتلوث•على•السياحة•البيئية،•وكيفية•الترويج•والتشجيع•عليها.	
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أفضل•تصميم•معماري.. 1
أفضل•تصميم•ُملَصق.. 2
أفضل•لوحة•تشكيلّية.. 3
أفضل•صورة•فوتوغرافّية.. 4
أفضل•مقال•صحفي.. 5
أفضل•قصة•قصيرة.. 6
أفضل•مشروع•ضمن•ريادة•األعمال•المجتمعّية.. 7

حقول الجائزة

جوائز الموضوع عام 2019: اإلنسان والبيئة

جوائز الموضوع الحر: 

* تبصرة: يشمل الموضوع الحّر مواضيع اإلنسان والبيئة المحّددة في الصفحة 3.

أفضل•ابتكار•منجز.•. 8
ــة،•تطبيقــات•الهواتــف•. 9 أفضــل•منتــج•برمجــي•)المواقــع•والتطبيقــات•اإللكترونّي

ــة(. ــة•وألعــاب•الهواتــف•الذكي ــة،•واأللعــاب•اإللكتروني الّذكّي
أفضل•بحث•علمي.. 10
أفضل•فيلم•قصير•)درامي،•وثائقي،•تحريك(.. 11
أفضل•قصيدة•)عامودية،•تفعيلية(.. 12
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شروط قبول طلب الرشيح
• أن•يتّم•تقديم•طلب•الترشيح•عبر•الموقع•اإللكترونّي•لنواة•حصًرا	

 
 

• أن•يلتــزم•طالــب•الترشــيح•لجوائــز•الموضــوع•الحــر•بتقديــم•مشــروع•أو•عمــل•يحمل•	
قيمة•مضافة•أو•يعالج•مسألة•ذات•فائدة. 

• أن•يلتــزم•طالــب•الترشــيح•باألوقــات•المحــّددة•لتســجيل•الّطلبــات•والّتســليم•	
وطــرق•الّتســليم.

• أن•يلتزم•طالب•الترشيح•بالشروط•والمعايير•المحّددة•في•كّل•من•الحقول.	
• م.	 أن•يكون•طالب•الترشيح•هو•صاحب•المشروع•الُمقدَّ
• ــح•	 ــواة•2018•إاّل•فــي•حــال•الّترّش ــزة•ن ــاز•بجائ ــب•الترشــيح•قــد•ف أن•ال•يكــون•طال

ــر. ــزة•فــي•حقــل•مغاي لجائ
• ُيســَمح•بتقديــم•طلبــات•ترشــيح•الشــخص•الواحــد•)أو•المجموعــة•الواحــدة(•فــي•	

عــّدة•حقــول.

• بــاب•تقديــم•طلبــات•الترشــيح•وتســليم•المشــاريع•مفتــوح•حّتــى•منتصــف•ليــل•	
31•تمــوز•2019•وفــق•آليــة•محــّددة•ضمــن•شــروط•كّل•حقــل.

• ُيَعــّد•إبــداع•الفكــرة•وأصالتهــا•العنصــر•األساســّي•فــي•تقويــم•جميــع•األعمــال•	
والمشــاريع.

• ــد•	 ــة•مــن•األســاتذة•والمتخّصصيــن•لتحدي ــة•تحكيمي ُتعــَرض•المشــاريع•علــى•لجن
ــز•واحــد• ــار•فائ ــى•اختي ــّم•الُمَرّشــَحة،•لُيصــار•بعدهــا•إل ــة•منهــا•أّواًل•ومــن•ث المقبول

ــزة•نــواة•عــن•كل•حقــل. بجائ
• تحتفظ•نواة•بحّقها•بإلغاء•أّي•طلب•غير•مستوٍف•للشروط•الُمعلنة.	
• يتّم•إعام•أصحاب•المشاريع•المقبولة•وغير•المقبولة•عبر•البريد•اإللكتروني.	
• ال•يتــّم•اإلعــان•عــن•األعمــال•الُمرّشــحة•أو•الفــــائزة•إاّل•مــن•خــال•الحفل•الختــــامي•	

توضيح المسار العام للترشيح
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معايير المشاريع واألعمال

االبتكار الُمنَجز
• ــدة•مباشــرة•أو•قيمــة•مضافــة•فــي•أي•	 ــق•فائ ــر•تحقي أن•يراعــي•المشــروع•الُمبتَك

مــن•المجــاالت.
• وجــوب•حضــور•المرّشــح•لعــرض•مشــروعه•وتفعيلــه•مباشــرًة•أمــام•لجنــة•الّتحكيم،•	

علــى•أن•ُيَبّلــغ•بالموعد•ُمســبقًا.
• د•أسماء•األساتذة•المشرفين•في•حال•ُوِجدوا.	 أن•ُتَحدَّ
• أن•يأخذ•بعين•االعتبار•التصميم•وقابلية•التطوير.	
• أن•ُيرَفــق•المشــروع•بُملَصــق•يلّخصــه،•ويحمــل•عنوانــه•العــام،•الحــرف•األول•	

ــه•)الهــدف،• ــا•عن مــن•اســم•وشــهرة•الُمنفذيــن،•تاريــخ•التنفيــذ،•ووصفــا•ُمقتضب
الدراســة•االقتصاديــة،•النتائــج،•االســتنتاج،•الــخ.(.

• أن•ُيرَفــق•المشــروع•بفيديــو•ُيظهــر•كيفيــة•عملــه•بشــكل•واضــح،•علــى•أال•تتعــدى•	
مدتــه•الخمــس•دقائــق.

• أن•يلتزم•بإحدى•اللغات•الثاث•)العربّية،•الفرنسّية•أو•اإلنجليزّية(.	
• ل•جميع•المرفقات•والمعلومات•المطلوبة•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 ُتحمَّ

للجائزة.
• ُتعَرض•المشاريع•الُمرّشَحة•في•معرض•ضمن•الحفل•الختامي•للجائزة.	
• تحتفــظ•الّلجنــة•الّتحكيمّيــة•بحّقهــا•بحجــب•الجائــزة•عــن•أّي•حقــل•فــي•حــال•لــم•تــرَق•	

المشــاريع•إلــى•المعاييــر•المطلوبــة.
• ــان•والخــارج•	 ــي•لبن ــاريع•الُمرّشــَحة•وبحــق•نشــرها•فـ ــوق•المشـ ــواة•بحقـ تحتفــظ•ن

باســم•الجمعيــة•مــع•المحافظــة•علــى•الحــّق•المعنــوي•لصاحــب•العمــل.•
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المنتج البرمجي
• اإللكترونّيــة،•	 والتطبيقــات• بالمواقــع• المقبولــة• البرمجّيــة• المنتجــات• ُتحَصــر•

الذكيــة. الهواتــف• وألعــاب• اإللكترونيــة• األلعــاب• الّذكّيــة،• الهواتــف• تطبيقــات•
• وجــوب•حضــور•المرّشــح•لعــرض•مشــروعه•وتفعيلــه•مباشــرًة•أمــام•لجنــة•الّتحكيم،•	

علــى•أن•ُيَبّلــغ•بالموعد•ُمســبقًا.
• د•أسماء•األساتذة•المشرفين•في•حال•ُوِجدوا.	 أن•ُتَحدَّ
• أن•يأخذ•بعين•االعتبار•التصميم•وقابلية•التطوير.	
• أن•ُيرَفــق•المشــروع•بُملَصــق•يلّخصــه،•ويحمــل•عنوانــه•العــام،•الحــرف•األول•	

ــه•)الهــدف،• ــا•عن مــن•اســم•وشــهرة•الُمنفذيــن،•تاريــخ•التنفيــذ،•ووصفــا•ُمقتضب
الدراســة•االقتصاديــة،•النتائــج،•االســتنتاج،•الــخ.(.

• أن•ُيرَفــق•المشــروع•بفيديــو•ُيظهــر•كيفيــة•عملــه•بشــكل•واضــح،•علــى•أال•تتعــدى•	
مدتــه•الخمــس•دقائــق.

• أن•يلتزم•بإحدى•اللغات•الثاث•)العربّية،•الفرنسّية•أو•اإلنجليزّية(.	
• ل•جميع•المرفقات•والمعلومات•المطلوبة•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 ُتحمَّ

البحث العلمي
• ــة،•	 ــة،•التربوي ــا،•اإلجتماعي ــة•منه ــة•باإلقتصادي ــة•المقبول ــر•األبحــاث•العلمي ُتحَص

السياســية،•أو•اإلعاميــة.
• د•أسماء•األساتذة•المشرفين•في•حال•ُوِجدوا.	 أن•ُتَحدَّ
• أن•يكون•العمل•ُمنجزًا•وفق•منهجّية•البحث•العلمي.	
• أن•يلتزم•بإحدى•اللغات•الثاث•)العربّية،•الفرنسّية•أو•اإلنجليزّية(.	
• ل•البحث•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 ُيحمَّ
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لَصق تصميم الُمُ
• ُيسَمح•بتسليم•مختلف•تصاميم•الغرافيك،•اإلنفوغرافيك،•والكاريكاتور.	
• 	.A2•أن•يأخذ•الُملَصق•قياس
• أن•يحّدد•اسم•العمل•باإلضافة•إلى•شرح•الفكرة•وكيفية•المعالجة•والتأليف.•	
• أن•ال•يتم•وضع•أي•اسم•أو•إمضاء•على•الُملَصق.	
• ل•التصميم•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 ُيحمَّ

اللوحة التشكيلية
• أن•ُتَحدد•المواد•الُمسَتخَدمة.	
• المعالجــة•	 وكيفيــة• الفكــرة• شــرح• إلــى• باإلضافــة• العمــل• اســم• يحــّدد• أن•

والتأليف.•
• ُيسَمح•بوضع•اإلمضاء•أو•االسم•على•خلفّية•اللوحة•فقط.	
• ُتحّمــل•صــورة•عاليــة•الجــودة•عــن•اللوحــة•بصيغــة•JPG•والمعلومــات•المطلوبــة•	

أثنــاء•تعبئــة•طلــب•الترشــيح،•علــى•أن•ُترَســل•اللوحــة•الحقــًا.

التصميم المعماري
يرجى•تحميل•الدليل•الخاص•بهذا•الحقل.
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الصورة الفوتوغرافية
• أن•تسلط•الصورة•الضوء•على•مفردة•أو•عنوان•من•خال•المواضيع•المطروحة.	
• ُيسَمح•بتقديم•ثاث•صور•بالحد•األقصى.	
• أن•تكون•الصورة•ذات•جودة•عالية.	
• أن•تكون•الصورة•بحجم•2•ميغا•بايت•)MB 2(•بالحّد•الدنى.	
• ال•يسمح•بإجراء•أي•تعديل•أو•مؤثرات•بصرية•على•الصــورة•قبل•تقديمهــا.	
• يمكن•أن•ُتقّدم•الصورة•باأللوان•أو•باألسود•واألبيض.	
• أن•يكــون•للصــورة•عنــوان•واضــح•يعّبــر•عنهــا•باإلضافــة•إلــى•شــرح•مقتضــب•حــول•	

الفكــرة•ومــكان•التقــاط•الصــورة.
• أن•ال•يتّم•وضع•أي•اسم•أو•إمضاء•على•الصور.	
• ل•الصورة/الصور•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 ُتحمَّ

المقال الّصحفي
• أن•يقــارب•المقــال•الواقَعْين•العملي•واآلني•ألحد•المواضيع•المطروحة.	
• 	..A4•أن•ال•يتجاوز•حجم•المقال•َصفَحتْي
• أن•يهتم•طالب•الترشيح•باإلخراج•)خط•واضح•حجم•14،•الترتيب،•الخ.(.	
• ل•المقال•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 يحمَّ



11

القصة القصيرة
• 	.A4•أن•يتراوح•حجم•القصة•بين•3•إلى•5•صفحات
• أن•يهتم•طالب•الترشيح•بالمستوى•اإلبداعي•من•حيث•الجدة•والتأثير.	
• وحبكــة•	 وعــرض• تمهـــيد• مــن• التعبيــــر• بتقنيــــات• الترشــيح• طالــب• يهتــم• أن•

الــكام. ومستويــــات•
• أن•يهتم•طالب•الترشيح•باللغة•من•ناحية•الصرف•والنحو•واألسلوب.	
• أن•يهتم•طالب•الترشيح•باإلخراج•)خط•واضح•حجم•14،•الترتيب،•الخ.(.	
• ل•القصة•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 تحمَّ

القصيدة
• أن•تكون•القصيدة•تفعيلّية•أو•عامودّية.	
• أن•ال•يتجــاوز•حجــم•القصيــدة•التفعيليــة•األربــع•صفحــات،•وأن•تتــراوح•القصيــدة•	

العامودّيــة•بيــن•20•إلــى•40•بيــت•شــعري.
• أن•يهتــم•طالــب•الترشــيح•بالفكــرة،•الــوزن،•الصــورة•الشــعرّية،•الّلغــة،•التركيــب،•	

االنســياب،•واإليقــاع.
• أن•يهتم•طالب•الترشيح•باإلخراج•)خط•واضح•حجم•14،•الترتيب،•الخ.(.	
• ل•القصيدة•أثناء•تعبئة•طلب•الترشيح.	 تحمَّ
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الفيلم القصير )درامي، وثائقي، تحريك(
• ُيرَفق•الفيلم•بغاف•يعّبر•عنه•ويشمل•ملخًصا•صغيًرا•عن•قّصته.	
• ُيسَمح•بأن•يكون•العمل•جماعًيا.••	
• إذا•كانــت•لغــة•الفيلــم•غيــر•العربّيــة،•فيجــب•أن•ُيرَفــق•بترجمــة•عربّيــة•ضمــن•ملــّف•	

منفصــل•وقابــل•للتعديــل.
• ــل•الفيلــم•علــى•موقــع••vimeo.com••وُيرســل•الرابــط•وكلمــة•المــرور•)إن•	 ُيحمَّ

وجــدت(•مــع•المرفقــات•المطلوبــة•أثنــاء•تعبئــة•طلــب•الترشــيح.
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الجوائز
• يحصــل•المتّقدمــون•بطلبــات•الترشــيح•علــى•شــهادة•مشــاركة•فــي•حــال•قبــول•	

طلبهــم.
• يحصل•المرّشحون•األوائل•والفائزون•على•شهادة•رسمية•من•نواة.	
• يحصل•الفائز•عن•كّل•حقل•على•درع•جائزة•نواة.	
• ُتعَرض•المشاريع•الُمرّشَحة•في•معرض•ضمن•الحفل•الختامي•للجائزة.	
• ُتنَشر•المشاريع•الُمرّشَحة•في•إصدارات•الحقة•وفق•طبيعة•كّل•من•الحقول.	
• ُتعــَرض•ملفــات•الفائزيــن•ومشــاريعهم•علــى•مجموعــة•مــن•المؤسســات•لتوفيــر•	

فــرص•توظيــف•وتدريــب.
• يحصــل•الفائــزون•عــن•حقــول•الفنــون•علــى•مجموعــة•جوائــز•ماديــة•قّيمــة،•ُتحــّدد•	

وفــق•طبيعــة•المشــاريع•الفائــزة،•باإلضافــة•إلــى•فــرص•المشــاركة•المجانيــة•
بــدورات•تدريبّيــة•ُمتقّدمــة،•وفــرص•نشــر•وإشــراك•مشــاريعهم•فــي•المهرجانــات•
والمعــارض•المحّلّيــة•والدولّيــة•عبــر•عــّدة•قنــوات•تخّصصّيــة،•كمــا•إلــى•دعــم•إنتــاج•

مشــاريع•جديــدة.
• يحصــل•الفائــزون•عــن•حقــول•العلــوم•والتكنولوجيــا•علــى•جوائــز•ماديــة•قّيمــة،•	

وعلــى•فــرص•ربــط•مشــاريعهم•بجهــات•داعمــة•باإلضافــة•إلــى•المواكبــة•والتطويــر•
والتســويق،•ونشــر•المشــاريع•واألبحــاث•فــي•مجموعــة•مــن•المعــارض•وعبــر•عــّدة•

قنــوات•تخّصصّيــة.
• يحصــل•الفائــزون•عــن•حقــول•اآلداب•علــى•إخــراج،•طباعــة،•ونشــر•إصــدار•خــاّص•	

بهــم•باإلضافــة•إلــى•جوائــز•ماديــة•قّيمــة.
• يحصــل•صاحب/أصحــاب•أفضــل•مشــروع•ضمــن•ريــادة•األعمــال•المجتمعيــة•	

ــر• علــى•فــرص•ربــط•المشــروع•بجهــات•داعمــة•باإلضافــة•إلــى•المواكبــة•والتطوي
ــة. ــوات•تخّصصّي ــّدة•قن ــر•ع ــارض•وعب ــة•مــن•المع والتســويق،•والنشــر•فــي•مجموع

• مــة•	 يحصــل•أصحــاب•أفضــل•المشــاريع•تقييمــًا•علــى•جوائــز•ماديــة•إضافيــة•ُمقدَّ
مــن•بعــض•المؤسســات•الشــريكة•والراعيــة.

• قيمة•الجوائز•اإلجمالية•أكثر•من•$25,000.	
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الرعــــاة الرسميون

الشريك الفني الراعيان الذهبيانالراعي البالتينيالشريك النقابي

الرعاة المحليون

الراعي الفضي الطباعةالراعي الرقمي الرسوم المتحركة

صناعة اإلعالنات النشر والتوزيع


