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لهامإ – إنتاج-تطور  – تألق



المؤسسات  القادرة ، الملتزمة والمرنة دعم
في إقامة  البرامج الفنية والثقافية المعنية 

الفني اإلنتاجإلىاإللهاممنالفنانينبانتقال 
.المستدامالمتمييز

من الممكن ان ان تكون هذه البرامج الفنية 
والثقافية بمثابة مخيمات ، او ما يسمى 

بالحاضنات  التي تهدف الى توفير تجربة تطوير 
مميزة من الناحية الفنية، اإلدارية والشخصية 

.للفنان ومشروعه الفني

برنامج المساحة –ينحصر دور حكمت الثقافة 
في الدعم المالي للمؤسسات التي تدير 

برنامجها الخاص و متخصص بلون معين من 
الفنون، توفير برنامج متكامل من الورشات 

والدورات المعنية باألمور اإلدارية والشخصية ، 
وكذللك العمل قدر المستطاع  عل توفير  الدعم 

للمشاريع الفنية المتميزة والتي أكملت 
.البرنامج المعد من قبل المؤسسة المعنية 

تشجيع ، تمويل، ارشاد ، توفير ادوات و معرفة إلنشاء برنامج الحاضنة 
الفنية المتخصصة  بالوان فن معينة

(  المسرح، الفن التشكيلي، الرقص، الفلم القصير ، القصة واالدب : على سبيل المثال) 

توفير برامج تدريبية معنية باألمور الريادية، اإلدارية والمهارات 
الشخصية وتكون عامة وليس متخصصة بلون معين من الفن وتخدم 

المساحة  –جميع البرامج المدعومة من حكمت الثقافة 

برنامج تطويري للفنان ، منتجه 
ومشروعه الفني يشمل األمور الفنية، 

الريادية والشخصية 

مجموعة 
مميزة يتم 

اختيارها من 
الفنانين 

الموهوبين 
، وأصحاب 
مشروع او 

منتج فني  
ومن لون 

فني معين 

مجموعة 
من 

المنتجات 
والمشاريع 

الفنية  
المميزة 

ويتم 
عرضها 

على 
جمهور 

المهتمين 

منفذة والالمتبنيةالمؤسسة الفنية والثقافية 



رؤيتنا
 "التراثعلىالمبنيالتجديد
 "الجديدالقديم

العملوتقديمإلنشاءالطموحةاألفكاردعم
األداءحيثمنوآمنةمبتكرةبطريقة
الموسيقى،المسرحفيالجماعيأوالفردي

الراديواألفالم،الرسمالتصوير،الرقص،
منوغيرهاالصوتيوالمساروالبودكاست

.الفنون

رؤيتنايعكسالذيبالعملمهتموننحن
ضانواحتالفنيةاألشكالعبورخاللمنالفنية
بحيثالتراثمنوالمنبثقالمبنيالتجدد
شبابيجمهورلبناءالشبابجمهوريحاكي
والفنللثقافةومتابععاشق

 "القوالبتحطيمخاللمنالتفكير
"والمغامرةالشجاعة

لتحديالمغامرينالطموحينالفنانيندعم
تطويروجديدةأساليبوتجربةأنفسهم

للتعاونجديدةوأساليبمنهجيات

–جديدةووجوهأصوات نقطة "
"مثمرةطويلةفنيةرحلةانطالق

وقتفيالفنانيندعمإلىنتطلعنحن
ملتزموننحن.الفنيةحياتهممنمبكر

واألصواتالمواهبوتطويربرعاية
توسياقاوممارساتخلفياتمناإلبداعية
مستدامةبطريقةمتعددة

الحاليالجمهورجديدجمهور
 "ومتابععاشقجمهور "والمحتمل

األشخاصمنالمزيدإلهامإلىنهدف
نتطلعنحن .إليهاوالوصولالفنونالكتشاف

اجتماعًياالمتفاعلالرائدالعملدعمإلى
جماهيرإلىتصلالتياألصواتمنبالعديد
والفنالثقافةوتتذوقتستمتعشبابيةجديدة

التصميم,االكتشاف,للبحثالفرصةالفنانينمنح•
/الفنيةالمشاريعوتنميةإلطالقوالتعاون،التطوير,

الجديدةاإلبداعية

مبتكرةجديدةفنيةأعمالوتطويردعمعلىنعمل•
رعبأومباشًراعرًضاذلككانسواءإنشاؤهاتموتجريبية
اإلنترنت

لتطويرالفرصةللفنانينتتيحمبتكرةوحاضنةبيئةدعم•
مرحلةمنإنتاجهممقترحاتوتنميةالفنيةمهاراتهم

ةالمختلفوالترويجاإلنتاجمراحلإلىاإلبداعيةاألفكار

رسالتنا



األفضل–االختيار
لتقييمهمتجاربعدةخاللمنالمرشحينأخذ

مننتعرفمؤشراتباستخدامالعملأثناء
مواهبهم،المشاركينشخصيةعلىخاللها

األفضلليكونواوالتزامهموتصميمهم

والموهوبينالقادرين–الفرز
علىالمبنيةمعاييرناحسبالمؤهلينفرز

االلتحاقفيالمرشحوقدرةرغبةمؤشرات
توازنالتحقيقإلىبحاجةألننابالرنامجوااللتزام

وعددهمالمشاركيننوعيةبين

الجديينالمهتمين–الجذب
المرشحينلجذبفعالةحملةوتنفيذتخطيط

قلتحقيالجهدبذلعلىوالقادرينالمستعدين
أحالمهم

واإلرادةالمواهبصحابأ–اإلعتماد
والمشروع

إمكاناتأعلىيظهرونالذينأولئكداعتما
وينكفنانوالمهنيالفنيالتميزطابعلتنفيذ

يعشقهاإبداعيةمنتجاتصناعةعلىقدرتهم
الجمهور

افضل ما عندك-العرض
نالمشاركيلنمنحوالدعموالزمانالمكانتوفير

اإلبداعيةومنتجاتهممواهبهمإلظهارالفرصة
رارقفيالنهائيةالخطوةبمثابةهذهوسيكون
االحتضانقبلاالعتماد

عادات،مهارات،معرفة-التطوير
،للمعرفةاألساسوضععلىدارشاوتدريب

،ةالفنيوالمهاراتالسلوكياتالتفكير،طريقة
،والشخصية،والرقمية،والمهنية

المستدامالتألق–اإلنطالق
ووانتاجا،تالقااكثرليصبحواالمتخرجيندعم

مرحلةهذه،المتابعالجمهورقاعدةتوسيع
لسنواتتستمرأنيمكنطويلة

الجمهورامامالمنتج–التخرج
يستوفوا الذينأولئكفقطللتخرجاريختا

لخالوقامواطابعناويحملونمعايريناويتجاوزون
الجمهورعلىعرضهيمكنفنيبإنتاجالفترة

الفنيالمشروعإنتاج–نتاجاال
مالأفضليصبحواالمختارينالمرشحينناحتضا

منالمبكرةالمرحلةهذهفييكونواأنيمكن
إنتاجعلىهمتساعدمو،المهنيةحياتهم

ةالفنيرحلتهمفيليتقدمواالفنيمشروعهم

االختيار

التطوير

نتاجاال

123

456

789

المقترحة والمدد الزمنية المراحل

أسابيع ٣-٢أسابيع ٤-٢

أسبوع ٢-١ أسابيع ١٠-٦

أسبوع ٢-١ أسبوع ٢-١ أسابيع ٨-٤

أسابيع ٢٠٠-٥٠

أسبوع٢-١

المرحلة األولى 

المرحلة الثانية 

المرحلة الثالثة 



رالجمهووتنميةالتسويق
عليهوالمحافظة

المحليوالتعاونالتشبيك
والعالمياإلقليمي،

لتأمينالفنيةاالعمالإدارة
الماليةاالستدامة

لمنصاتعصريةاستخدامات
االجتماعيالتواصل

السمعةوإدارةبناء،تخطيط
الفنية

كلعلىالفنيالعملتميز
تنازلوبدوناألصعدة

نوعيةنقلةلتحقيقالنجاحعناصر

والمعرفةالمهارات،السلوكيات،التفكيرطريقةفيفرديتميز



إلى من
متجددينفنانين فنانين

مشاريع أصحابوفنانين
مستدامة

فنانين

معرفيةبأدواتفنانين فنانين
إدارًيامنَظمينفنانين فنانين

مغامرينفنانين فنانين
متألقينفنانين فنانين

نوعيةنقلة



ـة /موهوب

والتزاممرونة

فنيحلمإرادةـة /صاحب

مميز ـة /

سمعةـة /صاحب

فنيمشروعةـ /صاحب

مشاركينالفنانين ال–االختيارمعايير

المهارات،السلوكيات،التفكيرطريقةفيفرديلتميزمؤشرات
والمعرفة



التفكيرطريقة
والسلوكيات المهارات المعرفة

بالنفسالثقة والوقتاألولويات،التخطيط السمعةإدارة

والدافعيةالمثابرةواإلرادة االبداعوالخيال،التفكير التسويق

االخطاءمنالتعلم واالتصالالتواصل البسيطةالماليةاألمور

المغامرة الجمهورمعالتعامل البسيطاإلنتاجإدارة

المستمرالتعلم الفريقمعالتعامل الجمهور

االستدامةالىالعناءمن التمويل ميدياالسوشال

والشخصيالفنيااللتزام التشبيك الفنيالتميز

فنيةالغير-البرنامجمخرجات



اطالق مشروعي الفني 
او الثقافي 

عقلية ل منوالتح
وواقع الفنان الجائع الى 

عقلة وواقع الفنان 
المزدهر 

انشاء مشروع فني 
ثقافي 

تطوير وتنمية 
جمهوري المستهدفة 

(عمالئي المستهدفين)
إعداد حملة تسويقية 

فعالة لمشروعي 
الثقافي / الفني 

ايجاد التسويق الرقمي 
عبر وسائل التواصل 

االجتماعي 

إنشاء موقع على 
االنترنت يدعم الشراء 

اإللكتروني 

إنشاء الوسم المهني 
الوسم )الخاص بي 

(المهني الشخصي 
فهم إدارة االعمال 

تحسين اداء عملي بشكل عام 

/  أنتاج عرض فنيالحصول على تمويل 
ثقافي 

انتاج مهرجان فني 
وثقافي 

التعاون مع االخرين 
/  إلنتاج عرض فني 

ثقافي 

تكوين شبكة عالقات 
فعالة 

االتصال والتواصل مع 
الجمهور والمجتمع 

بطريقة فعالة

أن أكون قائدًا مؤثراً  تفعيل األماكن العامة 
عن طريق الفن 

تفعيل ودمج المجتمع 
الحقلين الفني 

والثقافي 

التمكين من إدارة 
/  برنامج تنمية فني 

ثقافي 

تحقيق اقصى استفادة 
من برنامج الحضانات 

المهنية 
تعيين وإدارة وكيل 

العمالي 
تعيين وإدارة مركز 

ثقافي 
إنشاء وإدارة برنامج 

ثقافي في / فني
المدارس 

إيجاد وتطوير اسلوبي 
الفني  

ماذا يمكن ان يريد الفنان 



التفكيرطريقة
والسلوكيات المهارات المعرفة

الفنيةالبرنامجمخرجات



شراكات-
مساندةخدمات-

للتدريبمساحات-
للعرضمساحات- فنيتدريببرنامج-

برنامج تدريب  ريادي-
(رقمي) معرفيى محتو-

مرشدين-
مدربين-
موجهين-
ضيوف-

البناءعناصر
اختياري او الزامي وماهي المواضيع -"المساحة "

المدة الزمنية للبرنامج -
ورشات كل أسبوع او اكثر او اقل-
أي يوم واي وقت والمدة للورشات  -
مدة و عدد جلسات االرشاد   -

بعض الخيارات "المشروع الفني "



الورشات الريادية 
واالدارية للفنان  



الكتيبات الريادية 
واالدارية للفنان  



الكتيبات الريادية 
واالدارية للفنان  



10 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ اسبوع

اختيار 
المشاركين

البرنامج 
الفني 

البرنامج 
الريادي 

المشروع 
الفني 

االرشاد 
الفني  

والشخصي

الجدول الزمني 



العرض
الختامي 

٩1 ٨1 ٧1 ٦1 ٥1 ٤1 ٣1 12 ١1 اسبوع

البرنامج 
الفني 

البرنامج 
الريادي 

الضيوف 
والزيارات 

المشروع 
الفني 

االرشاد 

الجدول الزمني 



اختيار  المشتركين المناسبين مهم مهم ومهم1.

أهمية التخصص في لون فني واحد 2.

المحور الفني مهم والمحور اإلداري والشخصي كذلك بنفس األهمية3.

يجب ان يكون هنالك مشروع فني قبل المشاركة بالبرنامج 4.

االبتداء بالمشروع الفني من البداية وتطويره مع البرنامج5.

أهمية التركيز على عمل فني مميز وجودة عالية 6.

التواصل الدائم مع الفنانين لتفادي اي سوء تفاهم7.

الوضوح التام في األمور المالية واية وعود 8.

توفير مرشدين و مدربين بجودة عالية 9.
توفير ما يلزم لإلنتاج الفني10.

و خالصة ما ٢٠٢١للعلم قمنا بتجربة مماثلة  خالل النصف األول من 
تعلمناه من  التجربة

مراعاة توفر الوقت من ناحية المشارك و اعطاءه حرية االختيار11.

أهمية الضيوف الذين يشاركوا تجربتهم العملية 12.

مراعاة عدم التنظير واألكاديمية13.

تحديد و تصور ما هو النجاح من األول 14.

التوقيع على ميثاق التزام مع البرنامج 15.

أهمية التأسيس لالستدامة للبرنامج16.

أهمية التأسيس لالستدامة المالية في فكر الفانان ومشروعه17.

أهمية التشبيك مع المجتمع الداعم18.

أهمية توفر المساحات للعرض 19.

أهمية توفير الخدمات المساندة للنتاج الفني  20.



العلميةللرعايةالجود © 2020

بيئةوتشاركيةمساحةخلقفيللمساهمةنعمل
المشهدتثريالتيالمتنوعةبالتجاربمليئة

فيالثقافياللويبدةدورمنيعززمما .الثقافي
مستداماقتصاديمردودخلقوالجمهوراستقطاب

.للمبدعين

https://hikmatculture.org

https://hikmatculture.org/

