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باعلألا يروطمل ةيلودلا ةطبارلا

IGDA معدل ةيملاع ةعومجم قلطت

نيلقتسملا باعلألا يروطم

AMMAN, JORDAN, May 22, 2020

/EINPresswire.com/ -- ةطبارلا

قلطت IGDA باعلألا يروطمل ةيلودلا

باعلألا يروطم معدل ةيملاع ةعومجم

.نيلقتسملا

Indie Special Interest ةعومجم نأ نع نالعإلاب IGDA  باعلألا يروطمل ةيلودلا ةطبارلا رخفت

Group (SIG) نيلقتسملا باعلألا يروطمل ةعومجم لوأ تلكش Indie Collective قالطإلا ىلع.

ةينورتكلإلا باعلألا  ةعانص يف ىمادقلا نيبراحملا نم ةعونتملا ةعومجملا هذه نواعتتس

هذه ليكشت مت .ملاعلا لوح نيلقتسملا باعلألا يروطم معد :دحاو فده تاذ ةيملاع ةدحوك

ةلقتسملا ةيملاعلا IGDA ةردابمل اًثيدح نيعملا سيئرلا ، يلناتس كرام اهداقو ةعومجملا

.Playful تاهويدوتسا سيئرو ،

نم يملاع مقاط ديحوت يه IGDA Indie ةعومجمل سيئرك ىلوألا يتمهم تناك ” يلناتس كرام لاق

عمجت" .اًدج هبحن يذلا باعلألا يروطم عمتجم معدب فغش مهيدل نيذلا ةعانصلا هذه مالعأ

IGDA Global Indie Collective ةعانصلا يف ةربخو اًعوطس لوقعلاو بولقلا رثكأ نم اًضعب ،

اذه لثم ىرن نأ ريثملا نم .لقتسملا باعلألا يروطم عمتجم ىلإ ليمجلا در وه ديحو ضرغل

حاجنلا ىلع نيروطملا ةدعاسم ىلع نوزكري مهلك ، ةدحاو ةعومجم يف فغشلاو ةربخلاو عونتلا

".

مهتاربخ نم ةدافتسالل ةعومجملا عم لصاوتلا نم ملاعلا ءاحنأ عيمج نم نوروطملا نكمتيس

 : طبارلا لالخ نم

https://igda.org/sigs/indie/

، ةددعتم عيضاوم ربع ةدعاسملاو تايصوتلاو حئاصنلا يقلت ىلع نيرداق نوروطملا نوكيس

باعلألا ةعانص تاعوضوم نم ةعونتم ةعومجم يف ةعساولا ةربخلا يوذ دارفألا نم ةرشابم

.ةينورتكلإلا

:IGDA Global Indie Collective نولكشي نولاتلا دارفألا

(Epic) نيلأ نايتسيرك

http://www.einpresswire.com
https://igda.org/sigs/indie/


(Team 17) كيوتسب يبيد

(Apple) نوزوب كرام

(Microsoft) الراش سيرك

(Pixelles / Game & Colour) سويسالاب-نيهوك اكيبير

(Hit Detection)  لاورك ياجن

(Facebook) يرازيس يد وكنارف

(Madison Square Garden Company) سيديراستيد يرتيميد

(Unity) ينواد فيلك

(Spry Fox) يريديإ ديفيد

(.Warner Bros) شتيردوج جيرج

(Nintendo) زنيكوه توكس

(Kojima Productions) وناريه يجنيش

(UC Santa Cruz / Funomena) يكينوه نبور

(Vlambeer) ليعامسإ يمار

(Twitch) رلوك نوج

(Maysalward) سيرخ رون

(EA Originals و EA Partners) ستيل بور

(Activision) ايول بوب

(Amazon Web Services) نيلكام نيج

(Remedy Entertainment) يكام سوكرام

(Game Informer) ارامنكم يدنأ

(Unity) زليم يسيم

(Games for Change) كالوب انازوس

(Insomniac Games) سيارب ديت

(Tequila Works) وشناس زول

(Carnegie Mellon University / Schell Games) ليش يسيج

(Netmarble) ميس (نوميس) نيم لوش

(Pineleaf Studio) جيفوس نيل

(Playful Studios / Chair, IGDA Indie Collective)يلناتس كرام

(Stadia Games & Entertainment) ليتسدوتس نوناش

(Take-Two Interactive Software / Private Division) سوروو لكيام

(Sony Interactive Entertainment) اديشوي يهوش

ةمداقلا رهشألا يف ةيملاعلا ةيعوتلا تاردابم نم ةعونتم ةعومجم نع Indie Collective نلعتس

.عيمجلل حاتملا  معدلا اذهب ةيارد ىلع ةايحلا يحانم لك نم نيروطملا نأ نامضل ،

يف انه “  Maysalward باعلألا ريوطت ويدوتسإل يذيفنتلا ريدملاو سسؤم ، سيرخ رون لاق

دعب موي روطتت مهباعلأ دجنو رمتسم ومن يف نيلقتسملا باعلألا يعناص دادعأ يبرعلا نطولا

تسسأت كلذل .مهل ةديدج حاجن باوبا حتفتو ةيملاعلا ىلا مهذخأت لصو ةقلحل ةجاحب مهو موي

 ”ةيبرع ةكرشك مهعم يدوجوب رختفأ ىتلاو ةعومجملا هذه

، Stadia Games & Entertainment: "ىلإ مامضنالل ةدشب علطتأ IGDA Indie Collective زيزعتل

”حومطلاو بوهوملا ةيمنتلا عمتجمل عيجشتلاو معدلا



نإ" :Warner Bros. Interactive Entertainment ةكرش يف جاتنإلا سيئر بئان ، شتيردوج جيرج لاق

."هبحأ يذلا عمتجملا ىلع درلل ةصرف يل رفوي IGDA Global Indie Collective ىلإ مامضنالا

امك ، ةعانصلا يف ىمادقلا نيبراحملا نم ةفوغشلا ةعومجملا هذه نم اًءزج نوكأ نأ ينفرشي"

".ةياغلل ريثم مهيلإ لوصولا نم نكمتنس نيذلا نيروطملل لئاهلا قاطنلا نأ

.Playa Vista Studio, Stadia Games & Entertainment يف ويدوتسالا ريدم ، ليتسدوتس نوناش لاق

، Stadia Games & Entertainment: "ىلإ مامضنالل ةدشب علطتأ IGDA Indie Collective زيزعتل

."حومطلاو بوهوملا ةيمنتلا عمتجمل عيجشتلاو معدلا

لاق .نيلقتسملا نيروطملا لمع ينمهلأو اًقح تبجعأ ، PlayStation يف ةينهملا يتريسم لاوط"

، نايحألا نم ريثك يف هنإ ، ينوس نم نيلقتسملا باعلألا يروطم ةردابم سيئر ، اديشوي يهوش

تبلج يتلا نيوانعلا ددحت ةزيممو ةديدج باعلأ اوركتبا نم مه نولقتسملا نورمثتسملا ناك

انل حيتيس ةريثملا ةعومجملا هذه نم اًءزج اننوك" .نيبعاللا نع هيفرتلل ةديدج اًقرط

لكشب ةرشابمو ةيصخش ةقيرطب ملاعلا لوح نيلقتسملا باعلألا يئشنم ةدعاسم يف رارمتسالا

".ربكأ

تاقوألا هذه يف" :Funomena ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو كراشملا سسؤملا ، يكينوه نيبور لاق

، "ةربخلا ىلع لوصحلاو تاسرامملا لضفأو ةفرعملا ةكراشم رثكأ مهملا نم ، ةياغلل ةبعصلا

ةديدج تالاجم يف ةرطاخملا - انتعانص يف ةقالخلا حورلا مه نيلقتسملا نيروطملا نإ"

اذهب موقن نحن .ةمهلمو ةديدج تاميمصت نع انطسو يف ءاقرزلا تاطيحملا يف ثحبلاو راكفألا

يف ةعومجملا هذه معد يندعسيو ، اًقح عسوم ينف لكش يه باعلألا نأ دقتعن اننأل لمعلا

" ! ةمداقلا ةجئاهلا هايملا ربع نامأب انعمتجم ةياعر

اًءزج نولقتسملا باعلألا وروطم دعي" :Game Informer ةلجم ررحم ، ارامنكام يدنآ لاق

عقوتم ريغ وه ام هيف ثدحي نأ نكمي ناكم وهو ، باعلألا ةعانصل يئيبلا ماظنلا نم اًمهم

نف عفرو راكفألا زيزعت يف دعاسن نأ ةربخلاو تامولعملا ةكراشم لالخ نم لمأن" ."لعفلاب

".حاجنلا نم ديدج ىوتسم ىلإ ةبعللا ريوطت

لالخ نم نيروطملل ةروشملا ميدقتو هيجوت يف طشن رودب IGDA Global Indie Collective موقتس

اًناجم ةحاتم ةعومجملا نوكتس .يملاعلا عمتجملا اذه هجاوت يتلا ةفلتخملا تايدحتلا

طيطختلا كلذ يف امب ، لقتسملا حاجنلل ةيسيئرلا تالاجملا ربع نيروطملا معدل

، قيرفلا ميمصتو ، جاتنإلاو ، ليومتلاو ، لامعألا ريوطتو ، عونتلاو ، يجيتارتسالا

.ديزملاو

ىجري ، لقتسم روطمك  IGDA باعلألا يروطمل ةيلودلا ةطبارلا نم معدلا نم ديزمب عاتمتسالل

:ةرايز

https://igda.org/membership/igda-affiliates/
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