
هل أنت مصمم مجوهرات / فنان؟

هل لديك محفظة مليئة برسومات المجوهرات؟ ستدير الفنانة اإلماراتية الرائدة في مجال المجوهرات ، عزة القبييس ، جائزة إبداع في عام 2022 الكتشاف أحدث المواهب اليت.
قد تشعل هذه الصناعة

الجائزة الكربى:

جناح ٩ مرت مربع في نسخة ٢٠٢٣ في معرض المجوهرات والساعات في أبو ظيب

الهدف من المنافسة:

 يتم تشجيع فناني المجوهرات عىل عرض تصاميمهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي حيث سيتم تقييمهم بعد ذلك من قبل لجنة من القادة في سوق المجوهرات
 وإعطائهم الفرصة للتوجيه لمنحهم الثقة لتطوير حياة مهنية ناجحة في تصميم المجوهرات. جائزة إبداع هي وسيلة رائعة لتعزيز مواهب مصممي المجوهرات اإلماراتيني في

المنطقة

المكافآت:

المشاركني:

الجائزة مفتوحة للمصممني القادمني أو الناشئني ، المواطنني والمقيمني الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما اعتماًدا عىل الفئات أدناه:

فن الخط

الهمم أصحاب 
تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة 

بريل ديزاين

إماراتي تصميم 

معايري

معايري

معايري

معايري

● عرصي	 تصميم 

● إبراز الآلئل العربية	

● يومية	 مجوهرات 

● الثقافية	 العنارص 

● الصحراء / الواحة / البحرية اإلماراتية	

● اليومية	 المجوهرات 

● معايري	

● مستوحى من االقتباسات أو الكلم	

● يومية	 مجوهرات 

● عرصي	 تصميم 

● يومية	 مجوهرات 

● استالم درع الجوائز من تصميم الفنانة عزة القبييس	
● 	JWS 2023 عرض تصاميم / قطع الفائزين والمرشحني خالل
● تطوير وإنتاج التصاميم الفائزة من قبل رعاة إبداع	

● يبية مختارة من داعمينا	 احرض دورات تدر
● الفائزين مع الرشيك اإلعالمي للجائزة	 سيتم تميزي 



المشاركني

إجراءات التسجيل

2022 15 أكتوبر  النهائية لتقديم الطلبات:  المواعيد 

تطبق الرشوط واألحكام

اتصال

Ebdaa.award@arjmst.com

+971 2 6441575 

+971 5 54936308

يرجى االتصال بالمنظم لمزيد من 
المعلومات حول تفاصيل المسابقة 

ومعايري االختيار.لقة أدوبي لعدة ألوسط
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يجب عىل المشاركني تقديم نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية 

اإلماراتية.under the Ebda’a section.لق العنارص األفكارب
قم بتزنيل واستكمال نموذج الطلب من www.jws.ae ضمن قسم اإلبداع .
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الذين لم يتم  سيتم اختيار تسعة متسابقني نهائيني وإخطارهم. أولئك 

اختيارهم سيتم إخطارهم عن طريق الربيد اإللكرتوني.
.Ebdaa.award@arjmst.com أكمل وأرسل نموذج الطلب مع رسومات التصميم إىل

● 9 مم او بدون حجر	 0.9 سم او  باستخدام حجر القالده مقاس 
● لكل مشارك تقديم تصميمات غري محدودة	
● نس 18 وما فوق	

● إثبات الشخصية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع	 بطاقة 
● المتحدة والمقيمني	 العربية  مواطين دولة اإلمارات 
● الهوية اإلماراتية	 رقم 

● 5 ميغا بايت كحد أقىص عرب الربيد اإللكرتوني	 سيتم قبول 
● 5 ميغا بايت ، يرجى إرسال 	 للملفات اليت يزيد حجمها عن 

بتنسيق ملفاتك 


