
 
 

 

 

 2022ة النيل للتصوير الفوتوغرافي مسابقة جامع

 

ويعد من أكثر الوسائل المؤثرة في نشر وتنمية ثقافة وتراث المجتمع. لذلك  ابداعيةوسيلة  يعتبر التصوير الفوتوغرافى بما أن

تحت إشراف  "للتصوير الفوتوغرافي جامعة النيل"توجه جامعة النيل دعوة لجميع هواة التصوير بالجامعة للتنافس في مسابقة 

 . توغرافي بجامعة النيلوالتصوير الف مدرسالفنان/ جالل رفعت المسرى 

و حاصل على لقب   UAP و عضو االمانه العامه التحاد المصورين العرب FIAP و هو أيضا عضو االتحاد الدولي للتصوير 

األمير سلطان العالمية للتراث الحضاري عن   ةحاصل على جائز كما أنه من االتحاد الدولي للتصوير AFIAP- فنان عالمي

 .مصرجائزة من داخل و خارج  54النوبة باألضافة الي  

 

 :شروط المسابقة 

 ان تكون الصورة تم التقاطها بداخل الحرم الجامعي.  -

  , طالب, و عاملين( أعضاء هيئة التدريس) جامعة النيلينتمي الي ان يكون المشارك  -

قبل يوم األربعاء الموافق   yahoo.comMgalal20@صور ترسل علي  5يحق لكل مشارك ان يشارك بعدد ال يزيد عن -  

 ديسمبر.   21

 .يجب أن تكون الصور من تصوير المتسابق نفسه، وفي حال إكتشاف غير ذلك يتم إستبعاد جميع مشاركات المتسابق  -

 .ال يجوز إضافة تأثيرات تغير من أصل الصورة  -

    .من كتابة أو توقيع المصور أو تحتوي علي إطارلن تقبل الصور التي تتض -

 .على جميع الشروط واألحكامبأنه أطلع تعتبر المشاركة في المسابقة إقرار من الُمشارك  -

 .في حال مخالفة المشارك ألي من الشروط واألحكام أعاله، تعتبر الصورة مستثناة دون الحاجة للتواصل مع المشارك -

 (.قبل اجراء اي تعديل)الصورة التي تقبل في المراحل النهائية سوف يطلب من أصحابها ارسال أصل  األعمال -

   .يلامسموح تقديم صور تم تصويرها بكاميرا الموب -

 

 :أحكام المسابقة 

المعارض، البرامج  ، الصحفمن حق الجهة المنظمة استخدام أي من االعمال للقيام بأنشطة دعائية ال تهدف للربح مثل ) -

التلفزيونية ووسائل اإلعالم اإللكترونية( دون أي تعويض لصاحب العمل مع الحفاظ على حقوق المؤلف في وضع اسمه على  

 .العمل

رين في   - في حالة وجود أشخاص في الصورة، تقع على المصور مسؤولية الحصول علي موافقة كتابية من األشخاص المصوَّ

 .وال تتحمل اللجنة المنظمة أي مسائلة قانونية في هذا الشأنحالة المطالبه بذلك، 

 .يجب أال تحتوي الصور علي أي رموز سياسية أو طائفية، كما يجب مراعاة العادات والتقاليد والذوق العام في الصور -

 .قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للمراجعة أو الطعن -

mailto:Mgalal20@yahoo.com


 
 

 

 5جوائز عينيه مقدمه من الرعاه كما سيتم منح  سيتم منح ميداليات للمراكز الثالثه األولى باالضافه الى -

  .كما سيتم تقديم شهادات مشاركه لكل المشاركين -ميداليات للصور الفائزه بجوائز لجنه التحكيم 

  وزيع جوائز المسابقةسيتم تنظيم معرض للصور الفائزه و المميزه سيتم افتتاحه على هامش حفل ت -

 .تحت إشراف جامعة النيل حمدي شرمي – حسام دياب –الفنانين جالل المسري  ةتتكون لجنه التحكيم من االساتذ  -

          

 


