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Alger le : 29 – 10 2021 

 
 .2021فیبدا : للشریط المرسوممھرجان الجزائر الدولي  خاص بمسابقةإعالن 

 
التحضیر لمھرجان الجزائر الدولي للشریط المرسوم المزمع تنظیمھ في الفترة  إطارفي 

تعلن محافظة المھرجان ان اخر  بدیوان ریاض الفتح، 2021دیسمبر  26الى  22الممتدة من 
 10للتظاھرة قد حدد بتاریخ  13اجل للمشاركة في مختلف المسابقات الخاصة بالدورة 

 .2021دیسمبر 
 

 
 

mailto:fibda.dz@gmail.com


Festival international de la bande dessinée d’Alger 
FIBDA 

Mail : fibda.dz@gmail.com 
BP 228 poste Hassiba ben Bouali 16037 Alger  

 

 لمؤلف المحترف (مسابقة دولیة):ل الدولیة مسابقةال – 1
 

 دولمن جمیع ال (دون التقید بالسن)لمؤلفین المعتمدینلصالح امسابقة المؤلف المحترف تفتح 
 والذین سبق وان نشروا اعمالھم على شكل البوم مطبوعلجزائر ، على االمفتوحة 

 .2019قبل عام على اال یكون قد نشر المشاركة بألبوم  للمترشحینیمكن كما 
 

األمازیغیة) أو باللغات  -باللغات الوطنیة (العربیة  االشرطة المرسومة مكتوبةیجب أن تكون 
 اإلنجلیزیة أو اإلسبانیة. -الدولیة: الفرنسیة 

 
 على شكل اشرطة مرسومة ورقیةأعمالھم الكاملة ن منسختین جب على المشاركین إرسال توی

  :العنوان التالي إلىبسیرة ذاتیة مفصلة وعناوین االتصال الخاصة بھم  مرفوقة 
FIBDA BP 228 poste  الجزائر. 16037حسیبة بن بوعلي 

 
 االشارة فيمع  fibda.dz@gmail.comملف رقمي على العنوان:  على شكل  أو

 .مسابقة المؤلف المحترف: الى  الموضوع
 

 :شریط مرسوممسابقة أفضل مشروع  -2 
عصامیین  ،شبھ محترفین ھذه المسابقة للمؤلفین الجزائریین الموھوبین (المحترفین ،تخصص 

 عاًما. 16أعمارھم  تجاوزالفنون) الذین ت ارسمد خریجي أو من
 
 محاربة فیروس كورونا".ل الشریط المرسوم"الموضوع: -
 
نقطة لكل بوصة  300بدقة و A4 بصیغة رقمیة ملفاتمشاركات على شكل یجب إرسال ال-

 fibda.dz@gmail.com: البرید االلكتروني إلى
 كحد أقصى. ةلوحً  08و  02بین  ما عدد األلواح یكونیجب أن -
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 لشباب:باالشریط المرسوم الخاصة  مسابقة  - 3

 عاًما. 16ھذه المسابقة للمراھقین واألطفال الذین تقل أعمارھم عن تخصص 
 لمحاربة فیروس كورونا". الشریط المرسوم": المسابقة في موضوعیتمثل 

نقطة لكل بوصة  300بدقة و A4 رقمیة بصیغة ملفاتعلى شكل  مشاركاتیجب إرسال ال
 fibda.dz@gmail.com: على البرید االلكتروني التالي 

 :التالي العنوان الىشكل ورقي  علىأو 
 FIBDA BP 228 poste  الجزائر 16037حسیبة بن بوعلي. 
 لوًحا كحد أقصى. 08و  02یجب أن یكون عدد األلواح بین -
 

 pop culture مجلة شریط مرسوم مسابقة أفضل
الشریط ر یتطوتعمل على التي  الدوریة الورقیة الجزائریة مجالتھذه المسابقة للتخصص 
 لنشر القصص المصورة. مساحة كلیة أو جزئیةمن خالل تكریس  المرسوم

 :التالي جب على المشارك إرسال عدد واحد من المجلة في ثالث نسخ إلى العنوانتوی-
 FIBDA BP 228 poste  الجزائر. 16037حسیبة بن بوعلي 
 

 للمسابقات: العام القانون
 ،الشروط الخاصة بكل مسابقة الى جانب

ییم اللجنة المنظمة لـلمھرجان الدولي للشریط األولي لألعمال في المنافسة إلى تق االنتقاءیخضع 
 .في التشریع الجزائري المعاییر المعمول بھلوفقًا المرسوم 

ھا بالمھرجان حیث سیتم تقییم خاصةلتقدیر لجنة التحكیم ال األعمال التي تم انتقاءھا تخضعس-
 مستویین: على
 الكتابة بما في ذلك خلفیة النص ومدى مالءمة الحوارات والحروف والسرد. حول 50٪
 عالقة، التظلیل ، التشریح و تحبیرما في ذلك: جودة الرسومات ، الب حول دقة االعمال 50٪

 .بالسرد الرسومات
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 بین اآلراءتباین ، وفي حالة  ال المشاركة بكل حریةعماالتقییم لجنة التحكیم على  تعمل

 رئیس لجنة التحكیم.ل القرار النھائي سیعود فانأعضائھا ،
خالل بحضور الجمھور  مع تقدیم التوصیات عن نتائج مختلف المسابقات لجنة التحكیم علنت

 .للمھرجان الدولي للشریط المرسوم الحفل الختامي
في حالة و، خاصة بھمأصلیة  اعمال ابداعیة من خالل تقدیم ةمشاركال ینرشحتالم وجب علىیت

الجائزة من یتم سحب فس سابقةمال او بعداكتشاف استنساخ غیر قانوني لعمل اآلخرین قبل 
تراه تحتفظ اللجنة بالحق في اتخاذ أي إجراء  واعادتھا الى محافظة المھرجان،كما،  المشارك
 .ضروریا
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