
Website   موقع الكتروني

Social Media   وسائل التواصل االجتماعي

Exhibition Catalogue كتالوج المعرض

Journal / Periodical  مجلة / دوریة 
Novel / Book  كتاب / روایة

Iconography 
request form

Name / Job Title

Print Media  وسائل اإلعالم المقروءة Broadcast / Online  البث على اإلنترنت 

Digital Presentation العرض الرقمي

Study  دراسة

Address

Company / Organization

Artist Artwork Title Accession Number

For Print Media, Broadcast / Online or Digital Presentation 

 لوسائل االعالم المطبوعة والبث العالمي والمواقع االلكترونیة او للعرض الرقمي

Project Title                                                                       اسم المشروع Publisher / Producer الناشر \ المنتج

Purpose غرض االستخدام  

Printed Name Abdellah Karroum عبد هللا كروم

I acknowledge receipt and my full agreement of all terms stated in the Mathaf: Arab Museum of Modern Art’s Iconography Request 

Guidelines, HUK�JVUÄYT�[OH[�[OL�PUMVYTH[PVU�Z\WWSPLK�HIV]L�PZ�HJJ\YH[L!
أود تأكید استالمي وموافقتي الكاملة على كل الشروط المطروحة في "نموذج طلب صورة" لمتحف: المتحف العربي للفن الحدیث وكذلك تأكید صحة المعلومات المذكورة أعاله. 

Release Date تاریخ النشر

Cover  غالف 

Image Dimesions

Distribution Area  منطقة التوزیع

Retail Price سعر التجزئةPrint Run عملیات الطبع 

Image Placement  

Other Use استخدامات أخرى

Please specify یرجى التحدید

7YVÄ[

First Time

Magazine مجلة

DPS الطباعة المزدوجة ½ Page  نصف صفحة

Workshop  ورشة عمل

Other: أخرى

5VU�WYVÄ[

Re-use

Newspaper صحیفة

Brochure كتیب

Inside Page  ϣϲУЊЮϜ Ь϶Ϝϸ

Full Page صفحة كاملة ¼ Page  ربع صفحة

Phone Email

IMAGE ORDER

IMAGE USAGE

Exhibition  معرض

Conference / Symposium  مؤتمر / ندوة

Academic / Research  األكادیمیة / بحوث

Mathaf: Arab Museum of Modern Art, P.O. Box 2777, Qatar Museums Authority, Doha, Qatar Phone: +974.4402.8855 Web: www.encyclopedia.mathaf.org.qa

www.encyclopedia.mathaf.org.qaمتحف: المتحف العربي للفن الحدیث، ص.ب. 7772، الدوحة، قطر   الھاتف: 974.4402.8855+ البرید اإللكتروني:  mathaf_info@qma.org.qa الموقع اإللكتروني: 

mathaf.org.qa

Television   تلفزیون

Cinema   السینما

Other: أخرى:

Duration of Use: مدة االستخدام:

REQUESTOR INFORMATION   طالـــب البیانـــات

االسم والمسمى الوظیفي اسم الشركة أو المنظمة شركة ربحیة

شركة غیر ربحیة
العنوان ھاتف البرید االلكتروني

طلب الصورة

اسم الفنان عنوان العمل الفني الرقم التسلسلي استخدام ألول مرة

إعادة االستخدام

أغراض استخدام الصورة

مكان استخدام الصورة

قیاسات الصورة

Signature Date     التوقیع Date          توقیع مدیر متحف          Mathaf Director’s Signature       التاریخ التاریخ

نموذج طلب
صورة
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