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  ةیات اإلذاعقابسمالز وائج  : أوال

 
 

 

 
     الفاألط جرامب )1

 

 :ى ْت إلحَ نِ مُ : الجائزة األولى  

 "ث دیة حصّ ق"  : جامبرن

 الي  ي كة ببركش  :  اج تمن إن

 شجیعیة خصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة الت ةائزباإلضافة إلى الج

 .دوالر أمریكي 3000قدرھا 

  

 :ى ْت إلحَ نِ مُ : یة الجائزة الثان 

 "ة ایي حكة فآی"  : جامبرن

 ة ریة القطاإلذاع:   اج تمن إن        

 

 شجیعیة خصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة الت ةائزباإلضافة إلى الج

 .دوالر أمریكي 1500قدرھا 
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 )ةیة إذاعمجل(رأة ج المبرام )2
 

 :ى ْت إلحَ نِ مُ : الجائزة األولى  
 "زاد ....ة الشھر لمج"  : جامبرن

  طریةة القاإلذاع   : اج تمن إن

 شجیعیة خصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة الت ةائزباإلضافة إلى الج

 .دوالر أمریكي 3000قدرھا 
 
   
 :ى ْت إلحَ نِ مُ : یة الجائزة الثان 

 " رأةمم الالع "  : جامبرن

  اإلذاعة الكویتیة :   اج تمن إن         

 شجیعیة خصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة الت ةائزباإلضافة إلى الج

 .دوالر أمریكي 1500قدرھا 
 

 
 

 ةینیة الفلسطة بالقضیالبرامج الخاص )3

 :ى ْت إلحَ نِ مُ : الجائزة األولى  

 "دائن رة المزھ"   : جامبرن

   ةریقطة الذاعاإل:   اج تمن إن

 

   

 :ى إل تْ حَ نِ مُ : یة الجائزة الثان 

 "ة یربنا عدسق "   : جامبرن

  ةیالكویت ةاإلذاع:   اج تمن إن
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 ة یاعمتا االجدرامال )4

 :ى ْت إلحَ نِ مُ : الجائزة األولى  

 "ة ؟ یحن الضم"    :لسل سم

 سیةونة التاإلذاع:   اج تمن إن

 

  

 :ى ْت إلحَ نِ مُ : یة الجائزة الثان 

 "ل مِ ھل وال یُ ھِ میُ "   :لسل سم

  الكویتیة ةاإلذاع:  اج تمن إن
 

 

 ةاریبرة اإلخشنال) 5

 :ى ْت إلحَ نِ مُ : الجائزة األولى  

 ة اریرة اإلخبالنش

 BBCإلذاعة بي بي سي 

   

 :ى إلْت حَ نِ مُ : یة الجائزة الثان 

 ةاریرة اإلخبشالن

 نحریالبة إلذاع
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 ةوازیمالة یونزیفات التلقابسالم  : ثانیا
 

 

 :ن ابقات إلى قسمیسم المسزیون تنقال التلفي مجف
 

 العمومیة األعضاء في االتحادا الھیئات التلفزیونیة ارك فیھي تشالتي وھ:  المسابقات الرئیسیة 
 

 ة وشركات اإلنتاج والتوزیعالقنوات التلفزیونیة الخاصا ارك فیھي تشالتي وھ:  المسابقات الموازیة 

 

 : ارف األخبة وفي صنات الموازیابقة للمسسببالن

 

  اريبالتحقیق اإلخجائزة 

 اريبق اإلخیقالتحى ْت إلحَ نِ مُ : الجائزة األولى  

 "دور األلعاب الموریسكیة األولمبیة " 

 یةقناة قرطبة الدول    :  اجتمن إن         

 دوالر أمریكي 4000قدرھا وخصصت لھذه المسابقة أیضا جائزة مالیة 
    

  اريبق اإلخیقحالتى ْت إلحَ نِ مُ : یة الجائزة الثان 

 "أطفال یواجھون الموت غرقا طلبا للعلم " 

 ةاریس اإلخببكة تونش:   اج تمن إن       

 دوالر أمریكي 2000قدرھا قة أیضا جائزة مالیة وخصصت لھذه المساب
 
 واريحج الامرنبال 

 الحواري برنامجالنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  
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 " اشقل للنقاب" 

  ية قنوات دبشبك :   اج تمن إن    

  

  الحواري برنامجالنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 "وك تاب بش" 

  قناة دوتشي فیلھ :   اج تمن إن       
 
 
 

 ة بالقضیة الفلسطینیةاصة الخیائقوثج الرامالب 

 شركة فوكوس لإلنتاج الفني  :اج تمن إن     " أنشودة الحجر"  برنامجنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  

 فضائیة فلسطین الیوم :   اج تمن إن    "لھیب األقصى "  برنامجنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 
 
 
 

 : ةونیزیج التلفرامة البابقمس •
 

 الفج األطرامب 

 

 " سعود وسارة في روضة القرآن"  ُمنَِحْت إلى برنامج: الجائزة األولى  

 السعودیة مؤسسة أساطیر لإلنتاج والتوزیع الفني :   تاج من إن 

 

 "ملسون دوت أورغ " نَِحْت إلى برنامج مُ : یة الجائزة الثان 

 التعاون لدول الخلیج العربي مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس:   اج تمن إن     
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 ھویة والتنویوعات التالومض 

 

 "یحاصرھا الظالم   زةغ  " ُمنَِحْت إلى ومضة: الجائزة األولى  

 لبنان قناة القدس الفضائیة :  اج تمن إن

 

 النقال أثناء القیادة أخطار االنشغال بالھاتف "  ومضةنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 التعاون لدول الخلیج العربي مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس:  اج تمن إن

 

  
 ةرات الفنیوالسھ اتوعنمج الرامب 

 

     "ة بكرى النذك  "ج برنامُمنَِحْت إلى : الجائزة األولى  

 لبنان قناة القدس الفضائیة :  اج تمن إن

 

  "ل مھ األجوجال  " جبرنامنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 السودان قناة  الشروق الفضائیة  :  اج تمن إن    
 

 

 ھابائقي أو البرنامج التلفزیوني الخاص بموضوع مكافحة اإلروثال 

      وخصصت لھ جائزة عرب سات وھي جائزة مالیة 

 " التحدي الفرنسي : الجھاد  "  برنامجنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  

 24قناة فرنسا   :   اج تمن إن   

 دوالر أمریكي 4000 وقیمة الجائزة الثانیة 
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 "الدولة الثالثة  " برنامجنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 فلسطین شركة البعد الرابع   :   اج تمن إن    
 

 دوالر أمریكي 2000 وقیمة الجائزة الثانیة 

         

 ةیماعتسالت اإلجلسمال 

 "ي قریط"   مسلسلنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  

 بیلینك لإلنتاج والتوزیع الفني:  اج تمن إن

 

اج القناة إنت من" دة اة سعیحی" ة إلى مسلسل ائزة التقدیریة باسم اللجنة المنظمت الجوُمنح

  .العربیة الدولیة لتلفزیون الصین المركزي 
 

  "ب رید الغوع"  مسلسلنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 األردن مجموعة المركز العربي اإلعالمیة :  اج من إنت
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 ةیسیرئالة یونزیفات التلقابسالم  : الثثا
 

 

 ي تشارك فیھا الھیئات التوھي :  الرئیسیة التلفزیونیة المسابقات

 العمومیة األعضاء في االتحاد التلفزیونیة

 

  اربال األخجي مف 

 

 اريجائزة التحقیق اإلخب 

 اريبق اإلخیقالتحى ْت إلحَ نِ مُ : الجائزة األولى  

 "ي رانع العموسالت" 

 ون دولة الكویتتلفزی   :  اجتمن إن         

 دوالر أمریكي 4000قدرھا وخصصت لھذه المسابقة أیضا جائزة مالیة 
    

 

  اريبق اإلخیقالتحى ْت إلحَ نِ مُ : یة الجائزة الثان 

    "تعامالت شركات األدویة مع األطباء والصیدلیات "    

 شبكة اإلعالم العراقي:   اج تمن إن 

 شجیعیة خصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة الت ةائزباإلضافة إلى الج

 .دوالر أمریكي 2000قدرھا 

 



  زیوني لإلذاعة والتلفان العربالمهرج
 رةة عشبعاسدورة الال
  2016أیار /مایو 5 – 2: تونس /الحّمامات 

 9  

 

 

 واريحج الامرنبال 

 "ة اعؤون السش" الحواري  برنامجالنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  

 سلطنة عمان الھیئة العامة لإلذاعة والتلفزیون  :  اج تمن إن    

  

 "امة وار المنح"  الحواري برنامجالنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 البحرین ھیئة شؤون اإلعالم :   اج تمن إن   
 
 

 

 

 ة بالقضیة الفلسطینیةاصة الخیائقوثج الرامالب 

 "اط ربل الأھ"  برنامجنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  

  ردنیةمؤسسة اإلذاعة والتلفزیون األ :اج تمن إن  
 

الھیئة العامة :   اج تمن إن                     " عین على الھدم "  برنامجنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 لإلذاعة والتلفزیون الفلسطینیة 
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 : ةونیزیج التلفرامة البابقمس •
 

 الفج األطرامب 

 

 "دارس م"  إلى برنامج  نَِحتْ مُ : الجائزة األولى  

 المؤسسة القطریة لإلعالم :  اج تمن إن 
 
 جوُمنحت الجائزة التقدیریة باسم اللجنة الُمنّظمة إلى برنام  

 من إنتاج الھیئة العامة لإلذاعة والتلفزیون السوداني" أطفال بالدي "  

 

 "زة جاھا نطبخت"  نَِحْت إلى برنامج مُ : یة الجائزة الثان 

 ھیئة اإلذاعة والتلفزیون السعودیة:   اج تمن إن     

 

 ھوینة والتویوعات التالومض 

   "اب إلرھال ل"   ُمنَِحْت إلى ومضة: الجائزة األولى  

 مؤسسة التلفزة التونسیة:  اج تمن إن

 

 " وادث الطرقاتح "  ضةومإلى مناصفة نَِحْت مُ : یة الجائزة الثان 

 تلفزیون دولة الكویت :  اج تمن إن    

 من إنتاج شركة أبو ظبي لإلعالم" كلمة ونصف " وإلى ومضة     
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 ةرات الفنیات والسھوعنمج الرامب 

 

 المؤسسة العمومیة للتلفزیون الجزائري: اج تمن إن  "ف و الیودیتأس"  جبرنامُمنَِحْت إلى : الجائزة األولى  

الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة :  من إنتاج  " دة ریغت"  جبرنامإلى  مناصفة نَِحتْ مُ : یة الجائزة الثان

       المغربیة

          مؤسسة التلفزة التونسیة   :  من إنتاج  " السبت شو " ج وإلى برنام
  

 الوثائقي أو البرنامج التلفزیوني الخاص بموضوع مكافحة اإلرھاب 

 وخصصت لھ جائزة عرب سات وھي جائزة مالیة 

 

 تلفزیون السعودي ھیئة اإلذاعة وال:  اج تمن إن" ریاءة األبلقت" برنامجنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى 

 
 شجیعیة خصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة الت ةائزباإلضافة إلى الج

 .دوالر أمریكي 4000قدرھا 

 ة الكویت تلفزیون دول:  اج تمن إن"  العتمة والنور "  برنامجإلى مناصفة نَِحْت مُ : یة الجائزة الثان 

 من إنتاج شبكة اإلعالم العراقي "كسر النصل " وإلى برنامج 

 
 شجیعیة خصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة الت ةائزباإلضافة إلى الج

                      .دوالر أمریكي 2000قدرھا 
 ةیماعتسالت اإلجلسمال 

 "ورا ورا بُ تُ  "  مسلسلنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  

 تویون دولة الكزیفتل:  اج تمن إن

 وُمنحت الجائزة التقدیریة باسم اللجنة المنظمة إلى مسلسل 

 اد اإلذاعة والتلفزیون المصريمن إنتاج اتح" حق میت " 
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 " 2ناعورة الھواء الجزء  " مسلسلنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 مؤسسة التلفزة التونسیة:  اج من إنت   

 
 
 
  

  التیلي فیلم(السھرة الدرامیة المفردة(  
 

  "طل المجھول بال"   التیلي فیلمنَِحْت إلى مُ : الجائزة األولى  

 المؤسسة العمومیة للتلفزیون الجزائري:  اج نتمن إ   

 
 وخصصت لھذه المسابقة جائزة مالیة وقیمة ھذه الجائزة

 دوالر أمریكي 4000  

 

 " اة ادة حیشھ"  التیلي فیلمنَِحْت إلى مُ : یة الجائزة الثان 

 الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة المغربیة :  اج من إنت   

 

 بقة جائزة مالیة وقیمة ھذه الجائزة وخصصت لھذه المسا

 دوالر أمریكي 2000 

 


