
العربً الخط األردنً لفن العربٌة اللغة مجمع مسابقة  

 بالتعاون مع مبادرة )ض(

م2222  

 بالتعاونالمملكة،  مستوى على العربً الخط فن مسابقة عن ٌُعلن أن األردنً العربٌة اللغة مجمع ٌسر

لما ٌلً : وفقاً  العهد، ولً مؤسسة مبادرات إحدى( ض) مبادرة مع  

  المسابقة: شروط :أولً 

 ٌستطٌع من لكل وٌمكن ،(الهاشمٌة األردنٌة المملكة فً والمقٌمٌن لألردنٌٌن) محلٌة المسابقة -1

فردي. بشكل الشتراك ٌكون أن المسابقة، على هذه فً ٌشترك أن العربً الخط فن فً عمل تقدٌم   

ٌُسمح للفائزٌن فً الدورات السابقة المشاركة فً هذه المسابقة. -2  

. عاما عشرة سبعة عن المشارك سنّ  تقل أّل  -3  

، ول ٌسمح باستخدام الورق المقهر ذي األلوان الفاتحة، وٌتم التنفٌذ بالحبر واألدوات التقلٌدٌة -4

  الحاسوب.

عدم إضافة زخارف للوحة، سواًء نباتٌة أو هندسٌة أو تذهٌب. -5  

 إلى إضافة النصوص، جمٌع فً اإلمالء سالمة مراعاة المسابقة، مع بنصوص المتسابق ٌلتزم -6

 بٌن والمسافات النص حول الهوامش ومناسبة الخط، أنواع جمٌع فً الجمل وتوزٌع الشكل سالمة

مفهوم المنهج األصٌل  حققبما ٌناسب عمله الفنً، على أن ٌت ، وللمتسابق حرٌة توزٌع النصّ األسطر

الحبر وحركة القلم على للخط العربً، واتباع القواعد فً اعداد اللوحات، وأن تالحظ حركة انسٌاب 

 الورق.

 أناقة على المحافظة وٌجب علٌها، التوقٌع ووضع فقط، واحدة بلوحة التقدم مشارك لكل ٌسمح -7

بعة األصول حسب علٌها التصحٌحات ىجر  وتُ  تكسٌر، أو لف أو طً دون اللوحة  وفً فائقة بعناٌة المتَّ

ضٌقة. حدود  

ٌٚـٗ اٌحـك فـٟ ػـشض ٘ـزٖ األػّـبي فـٟ اٌّؼـبسض ،  للمجمع حقاً  تكون المشاركة األعمال -8

.ابه المطالبة تجوز ول،  ٙبٚغجؼ ٘بّزٍـه حمـٛق ٔشش٠ٚ  

 اٌذ١ًٌ.٠ُمش اٌّشبسوْٛ فٟ ٘زٖ اٌّغبثمخ أُٔٙ لذ لجٍٛا اٌششٚغ اٌٛاسدح فٟ ٘زا  -9



 

التحكٌم:ثانٌاً:   

من ذوي  خبراء مع بالتعاون تتم والتً التحكٌم عملٌة جمع اللغة العربٌة األردنًم   ٌتولى   -1

   العربً. الخط الختصاص فً فن

، إضافة إلى دون استخدام الحاسوب العربً وقوة الحرف الخط بقواعد اللتزام   التحكٌمُ  ٌعتمد   -2

والتصمٌم وُحسن التوزٌع. التكوٌن،  

.إذا ارتأت ذلكٌحق للجنة التحكٌم استكتاب بعض الفائزٌن    -3  

     اٌزحى١ُ حجـت ثؼـط اٌجـٛائض أٚ اٌّىبفـآد إرا سأد أْ األػّـبي اٌّشـبسوخ ال رشلـٝ  ٍجٕخ٠حك ٌ  -4 

 ال رزفك ِغ ِٕٙج اٌّغبثمخ. ٚأإٌٝ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة 

ٌحق للجنة التحكٌم تقسٌم الجوائز حسب ما تراه مناسبا.   -5  

المسابقة. شروط من شرط بأي أخلّت ل المشاركة إذاـقبـل تُ    -6  

نتائج لجنة التحكٌم نهائٌة وغٌر قابلة للتغٌٌر.   -7  

 

جوائز المسابقة:  :ثالثاً   

على النحو اآلتً:للمسابقة مالٌة الجوائز ال توزٌعسٌكون   

 الثلث:النسخ وخط 

 دٌنار 822الجائزة األولى: 

 دٌنار 422الجائزة الثانٌة: 

 دٌنار 322الجائزة الثالثة: 

 

 

 



 :دٌوانًخط ال

 دٌنار 622الجائزة األولى: 

 دٌنار 422الجائزة الثانٌة: 

 دٌنار 222الجائزة الثالثة: 

 :رقعةخط ال

 دٌنار 422الجائزة األولى: 

 دٌنار 252الجائزة الثانٌة: 

 دٌنار 152الجائزة الثالثة: 

باإلضافة إلى الجائزة المالٌة، ٌحصل كل فائز/ة على شهادة تقدٌر توّثق الفوز، كما ستعرض األعمال 

 الفنٌة الفائزة ضمن معرض ٌقٌمه المجمع لهذه الغاٌة على هامش حفل توزٌع الجوائز.

 

  ونصوصها: المسابقة خطوط: رابعاً 

التالٌة: الخطوط أنواع فً المسابقة ستجري  

العادي والنسخ( )الثلث  -1  

خط "الثلث العادي" ب) بالرسم العثمانً ( على أسطر متتالٌة،  لبقرةااآلٌات التالٌة من سورة  كتبوتُ 

 عرض ٌتجاوز ل بقلم  ٌُكتب خط "النسخ"و، ملم(  3-2 من ) ه  سن   عرض ٌتراوح بقلم تركٌب دون

فً الصورة التوضٌحٌة  القٌاسات الُمبٌنةٌجب اللتزام بو ،النموذج المرفق حسب ،ملم( 1) هـ  سن

أدناه: لمخطط الصفحة  

 

  نص الثلث والنسخ:



 



  قٌاسات الصفحة:

 



 :لخطً الثلث والنسخ نموذج توضٌحً

 



الدٌوانً: -3  

 ل بقلم ( سم، 42×  62على ورق بقٌاس )  مائالً(متتالٌة )طولً أو عرضاً أو  أسطر على ٌُكتب

مم، وٌجوز دمج صدر البٌت مع عجزه دون ترك فراغ بٌنهما.  2سن ه  عرض ٌتجاوز  

 نص خط الدٌوانً:

 

 اشّ ــبن ِــٟ د١ٔـش فــبس اٌؼ١ـٚص     اشّ ـــه شــبْ ػ١ٍــٝ اٌضِــإرا أٌم

 ّشاـشاد ػـفٟ اٌخ١ ١ذـِعأُ ـو     شــزوـً رــه ثـبٌــضع ٌحــال رجـف

 شاــــبن لٙـــٓ د١ٔــِ ّٓ ئـِــر ذّ ـِـٚث      ه االسض ٠ِٛب  ـٚإْ ظبلذ ػ١ٍ

ُ  ـٌزؼ      الإبن ـــب أثىـــْٛ ِـــشة اٌىـــف  شاــــش ٠غــــذ اٌؼغــــأْ ثؼ ٍ

 شاــــجأمب ٚــٛالن رٛف١ــً ِـــٚع     شــه فبصجـبس اٌضِبْ ػ١ٍـٚإْ ج

 شاــٛس صجـغـه اٌّىـــلٍج ألــ٠ّٚ      شاـــه خ١ــض٠ــٗ أْ ٠جــً اٌٍــٌؼ

 شاــشاس ٔٙـٓ دَ األحــشٚا ِـٚأج      شثب  ـه حــبح ػ١ٍـــاٌجغ ّٓ ـــْ شإٚ

َ  ـــه رٚ أزمــشثـضْ فـــال رحـف  شاــبي ٔصـٓ دَ األثطـغ ِـع١صٕ      ب

 شاــحبن ـش د١ٔــغ ٚػـال رخعـف     ه رال  ــػ١ٍ حبـــشض اٌطغــْ فإٚ

 شاــً فجـالَ ا١ٌٍـٓ ظـخ ِـٍـغـع١      ـُش٠ـو ٟ سةُ ـظ ٌـــٔف بـً ٠ــٚل

 شاـــــذا ٚ٘جـــؼثُ   بــٍه اٌٛفــبثـٚل     ه ظٍّب  ـذ٠ك ػ١ٍـبس اٌصــٚإْ ج

 شاـــبن فخـٟ ٚوفـٕذ اٌٛفِ ـذ وــفم      ض٠ضا  ـش ػـٗ ٚػـضْ ػ١ٍـفال رح

 ذساـــــه غــــخ  رؤر١ــــُشةَّ ث١ٍـــــف        زسـه فبحـذ اٌح١بح ػ١ٍـ  فٚإْ ص  

 شاــــــذٞ رال ٚفمــشرــح ٠ــفبصج      بـٙـبي ف١ـشف  ثبٌّــٓ ِزــُ ِــفى

 شاـــشا  ٚثحـــب ثـــٍه اٌذٔــذ ِــٚل      ُ  ـٍه ػظ١ـبط را ِـٟ إٌـُ فـٚو

 شاــــً لجــا١ٌٍالَ ــً فٟ ظــدخٚأُ       بــب٠ــإٌّ ُٗ ـــزـض ٚافــــاٌؼ ذ  ــؼفج  

 ذساـٍت لــٟ اٌمـب فــً ٌٙــٚال رجؼ      بـٙـٓ ا١ٌـشوـال رـب فــــٟ اٌذ١ٔـ٘

 ُِ  شاـذان صفــ٠ شدّ ـــٓ ٠ــه ٌـــفشثّ       ب  ـــٓ دِٚـّـشحـذان ٌٍـــ٠ ذّ ــٚ

 ٌٍشبػش ا١ٌّٕٟ ػجذ اٌغفٛس ػجذ هللا

 

 نموذج توضٌحً لخط الدٌوانً:



 

 

ٌُكتبرقعةال) -3  ل بقلم ( سم، 52×  72على ورق بقٌاس )  )طولً أو عرضاً( متتالٌة أسطر على (: 

م.لم(  2)  هسن   عرض ٌتجاوز   

 :رقعةنص الخط ال

 العهدة العمرٌة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

هذا ما أعطى عبد هللا، عمر، أمٌر المؤمنٌن، أهل إٌلٌاء من األمان.. أعطاهم أماناً ألنفسهم وأموالهم 
وصلبانهم وسقمها وبرٌئها وسائر ملتها.. أنه ل تسكن كنائسهم ول تهدم، ول ٌنقص منها  ولكنائسهم

ٌُكرهون على دٌنهم، ول ٌضاّر أحد  ٌ زها ول من صلٌبهم ول من شًء من أموالهم، ول  ول من ح
ٌُعط .منهم، ول ٌسكن بإٌلٌاء معهم أحد من الٌهود ٌُعطوا الجزٌة كما  ً أهل وعلى أهل إٌلٌاء أن 

جوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى  ٌُخر  المدائن. وعلٌهم أن 
ٌبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعلٌه مثل ما على أهل إٌلٌاء من الجزٌة. ومن أحب من أهل 

ٌ عهم وصلبهم، فإنهم آمنون  ٌ عهم إٌلٌاء أن ٌسٌر بنفسه وماله مع الروم وٌخلً ب  على أنفسهم وعلى ب 
وصلبهم حتى ٌبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعلٌه مثل ما على أهل إٌلٌاء من الجزٌة. ومن شاء 

وعلى ما فً  .سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه ل ٌؤخذ منهم شًء حتى ٌحصد حصادهم
 .، إذا أعطوا الذي علٌهم من الجزٌةهذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنٌن

شهد على ذلك: خالد بن الولٌد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو .كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرٌة
 ."بن العاص ومعاوٌة بن أبً سفٌان



 :لرقعةخط اتوضٌحً لنموذج 

 

 

التسجٌل فً المسابقة عبر الرابط اآلتً:  ساً:خام  

https://forms.gle/e2cEhjR7Kfi4q6Xx7  

 المٌالد وتارٌخ السم تتضمن للمشارك موجزة ذاتٌة بسٌرة مرفقة إطار، بدون بالٌد المشاركات تسلّمو

 :اآلتً العنوان إلى العمل ومكان الهاتف ورقم والعنوان

األردنٌة. الجامعة مسجد بجانب – العبدهللا رانٌا الملكة شارع – عمان -األردنً العربٌة اللغة مجمع  

 

 

https://forms.gle/e2cEhjR7Kfi4q6Xx7


ساً: البرنامج الزمنً للمسابقة:ساد  

 2222َ/  11/  1 :سعبي اٌٍٛحبد اٌّشبسوخ ٌٍزغج١ً ٚإآخش ِٛػذ  .1

 2222َ/  12/ 11 :حفً رٛص٠غ اٌجٛائض  .2

 

 

 


