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 تعمن عن فتح باب االشتراك في
 "تحت شعار "القدس ةالدورة الثالث "،غرافيو كريمة عبود لمتصوير الفوت"مسابقة 

02/02/0202ستقبا  اللمباتاخر موعد ال  
 

كريمة عبود لمتصوير  "لمسابقة ة ة الثالثاستقبال طمبات المشاركة في الدور  تعمن كمية دار الكممة الجامعية لمفنون والثقافة عن
."القدس"عمى موضوعهذا العام  " والتي تركزغرافيو الفوت  

 امرأة ولتكريما ال  2016غرافي عام و جائزة كريمة عبود لمتصوير الفوت اطالقالى  الكممة الجامعية لمفنون والثقافة كمية دار بادرت
 الصورةاسهمت بشكل ريادي في تكريس في بدايات القرن العشرين و  غرافيو تمهنة التصوير الفو  احترفت فمسطينية عربية

عبر اطالق وتكريس  الجامعية دار الكممة ايضا وتسعى سعت. في المجتمع الفمسطيني بصري كشكل تعبيري وتوثيقي غرافيةو الفوت
 متميز كشكل تعبيري فني وتاكيد اهمية الصورة في فمسطين رافيالتصوير الفوتوغمواهب  الى الكشف عنجائزة كريمة عبود 

هامة.  يةوكاداة توثيق  
 

في  نة التصوير الفوتوغرافي. مارست مه1940عام  في قبل النكبةفي مدينة بيت لحم  وتوفيت 1893ولدت كريمة عبود عام 
 التي تعبرعن غرافيةو الفوت من الصور ا غنياارث لنا عبود تركت. ممةكا فمسطين والدول العربية المجاورة حيث كانت تتنقل بحرية

  ومركزية االنسان فيه. الفمسطيني المجتمع
 

 تستهدف المسابقة الفئتين التاليتين:
ة المصورين المحترفينفئ  

 فئة المصورين غير المحترفين
 

 شرول االشتراك:
او في المهجر.ن المشترك او المشتركة فمسطيني يقيم في الوطن ان يكو   

.غرافي بشكل مهنيو التصوير الفوت قد تدرب عمى واسطة المشتركة\ان يكون المشترك  
  في اماكن ووسائل عرض معترف بها. سنوات وان يكون لديهم تجربة عرض تقل تجربة المصورين المحترفين عن اربعان ال 

في المسابقة. شتراكان يكون طمب االشتراك مستوفي لكافة متطمبات اال  
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 متلمبات االشتراك:
. متعمقان بالقدس واحدا او فكرة واحدة فقط ان تتناول الصورالمشاركة موضوعا  

ان تكون المشاركة عمى شكل صورا توثيقية لواقع الحياة الفمسطينية  او صورا فوتوغرافية تعبيرية فنية، تعبر عن رؤية وانطباعات 
  .عالقة بمدينة القدسلموضوع له لمقدس او المصور \ةالمصور 

وال يحق  واماكن العرض ولم تنشر او تعرض في اي من وسائل ، غير منقولة او مقمدة،اصمية الصور المشاركةان  تكون 
.لممشارك  ان ينشرها قبل اعالن نتائج المسابقة  

.2017ليس قبلان تكون الصور منتجة حديثا،   
 

 مرفقات لمب االشتراك:
:كل في ممف مستقل الكترونيا، االمور التالية ترسل    

بالقدس.مرتبط ما او تعبير  معين ستة صورعمى شكل سمسة مترابطة عن موضوع .1  
من المتوقع ان ال  يقل  ) 5G5 الى 4بحجم او  من الجهة االكبر،  pfxip 1200بحجم  (ffttاو  gpj )الصور  يجب ان تكون

  .(من اجل التكبير 5G 40جم الصورة االصمي عن ح
.عمى كل ممفر اسم المصو صور و السمسمة صورة او ال ع عنوانم 6الى  1متسمسل من  برقم ممف\سمية كل صورةت يتم   

  3 .كممة 150من. سيرة شخصية 
  . سيرة مهنية التتجاوز صفحتين. 4

كممة، توضح فيه فكرة او موضوع الصور.  500بيان فني ال يتجاوز   . 5 
karimehabbudaward@daralkalima.edu.ps التالي:ترسل المرفقات عمى العنوان    

 االعالن عن النتائج:
الفائزين في المرحمة باختيار  مختصين وفنانين تقوم لجنة تحكيم من مصورين ،10/2018/ 20في  ب االشتراكبعد اغالق با

الكترونيا  الفائزين بالمرحمة االولىيجري ابالغ س ستة لفئة المصورين المحترفين وستة لفئة الغيرمحترفين.، عمالاثنى عشر  االولى:
وتعرض في جاليري دار  الفائزة في المرحمة االولى سيتم طباعة مجموعات الصورذلك  بعد .االصميةالصور  ممفاتارسال  من اجل

.الجامعية الكممة  
عن  فائزينفئة المصورين المحترفين و  عن اثنين فائزين اربعة اعمال من االعمال المعروضة،  تيارباخ ثانية  ستقوم لجنة تحكيم 

.حترفينفئة المصورين غير المت  
 في حفل غرافي وذلك و وجوائز تقديرية وفرص لدراسة التصويرالفوت( 30000) ما مجموعه  االربعة لمفائزين ستقدم جائزة نقدية 

.عمى مسرح كمية دار الكممة الجامعية لمفنون والثقافة خاص  
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