
  

  

     
 

 

 
 
 
 

  

  

 المهرجان الرقمي لجامعة المنستي  
ي 
 
 2022 قواعد مسابقة التصوير الفوتوغراف

ثنا "
ّ
 عن مؤسستك"  حد

ي قبل   شارك
ي مسابقة التصوير الفوتوغراف 

  2021/ 01/ 31ف 
 https://forms.office.com/r/fp6UkAMSiJ  :من خالل هذا الرابط

ي  المعلومات من لمزيد 
ون  يد اإللكبر  :، يمكنك التواصل معنا عبر عنوان البر

festival.num@u-monastir.tn 

 

 

 قواعد مسابقة التصوير الفوتوغرافي 

   1/2حة الصف                                       

  :العام اإلطار .1

المنستب        الرقمي   ،تنظم جامعة  المهرجان  إطار  ي 
 
ي بعنوانلتصوير  لمسابقة    ،وف

 
ي  ترغب    ،2022  سنة  الفوتوغراف

 
ن  أ من خاللها ف

ي مهارات تستثمر 
 
ي   لتقاط صور إلمنتسبيها من طلبة وأساتذة وموظفي   وعملة  بشكل كبب  ف

 
حقق  مختارة مسبقا، ت مواضيعملهمة، ف

 إعجاب الجمهور ولجنة تحكيم المسابقة. 

  من خالل   للجامعة  وإثارة الشعور باالنتماء  عاليا،  اإلبداع  رفع سقفو   ر و إلهام الجمه نأملهذه التجربة األوىل،  ل  خوضنا   من خالل

   كة الخيال والتصور لدى أبنائها. مل

 
 مختارةال اضيع مو ال .2

 التالية:  اضيعالمو   خصلتقديم صور أصلية ت مندعوك 

 علمي ال حث الب: 1الموضوع  •

 كوين التعليم والت  : 2الموضوع  •

 الحياة الطالبية  : 3الموضوع  •

 محيطها و ؤسسة  الم : 4الموضوع  •

 الدوىلي  ندماجاإل  : 5الموضوع  •
 المسابقة تعريف .3

المسابقة   المنستب   تتمثل  جامعة  ي  منتسبر من  شح  مبر قيام كل  ي 
بالنظر ا الر المؤسسات  و ف  لها  فقط  إ ب  جعة  واحدة  لتقاط صورة 

ي   لمؤسسته
   . صور ملتقطة( 5مجموعه  ما   أيأعاله )المبينة   اضيعمن المو   موضوعكل ف 

ي  جوائز المسابقة قيمة  يوضح الجدول أدناه 
 ختياره. إ كل موضوع تم ف 

 
المؤسسة   االندماج الدولي 

 ومحيطها
 الجائزة/ الموضوع  علمي البحث ال التعليم والتكوين  الحياة الطالبية 

 الجائزة األول  دينار 500 دينار 500 دينار 500 دينار 500 دينار 500

 الجائزة الثانية  دينار 250 دينار 250 دينار 250 دينار 250 دينار 250

 الجائزة الثالثة  دينار 150 دينار 150 دينار 150 دينار 150 دينار 150

 

ي جميع المو  مشارك ما تجدر اإلشارة إىل إمكانية فوز 
 . دينار 2500عىل مبلغ   بالتاىلي   والحصول  اضيعبالجائزة األوىل ف 

 
 صورك  ستخدامإ  سيتم كيف .4

ي وسائ إ سيتم  
واإلصدارات    اللغات،اإلصدارات متعددة    الحرص،، عىل سبيل المثال ال  الخاصة بالجامعةاالتصال    لستخدام صورك ف 

 األخرى.  التواصل طقات والعديد من وسائعلوالمطبوعة(، والمالرقمية ، والالفتات )لتظاهراتات، ودعوات ا يالموجزة، والنش  

 
 المشاركة؟ يمكنه من .5

ي  وجميع  لبة واألساتذة  المسابقة مجانية ومفتوحة للط كل    يتعي   عىلالراجعة لها بالنظر.  المؤسسات  جامعة المنستي  و منتسب 
المو ن  أ  مشارك جميع  بتصوير  ترشحه  ي  وال   اضيعيقوم  ملف  لجنة  قبل  يعرض عىل  تضم    إال   التقييم وال    لجميع صور    05ن  إذا 

نة أعالهالخمسة  اضيع المو صورة واحدة لكل موضوع من   بمعدل اضيعالمو     . المبي 
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ي قبل   شارك
ي مسابقة التصوير الفوتوغراف 

  2021/ 01/ 31ف 
 https://forms.office.com/r/fp6UkAMSiJ  :من خالل هذا الرابط

ي  معلوماتال من لمزيد 
ون  يد اإللكبر  :، يمكنك التواصل معنا عبر عنوان البر

festival.num@u-monastir.tn 

 قواعد مسابقة التصوير الفوتوغرافي 

   2/ 2  الصفحة                                      

 

ي  الجدول .6
 للتنفيذ  الزمب 

ي جدول ال
 :  هي كالتاىلي  مراحل المختلفة للمسابقة اللتنفيذ الزمب 

 

 االجراء االقىصتاري    خ ال

شح من خالل رابط المشاركة  مساء 23:59الساعة   عل  2022/ 01/ 31  تقديم ملف البر

 جامعة للتصويت العامالالخاصة ب الفيسبوك نش  الصور عىل صفحة 2022/ 10/02

 نش  نتائج الصور الفائزة وأصحابها  2022/ 20/02

 تقديم شهادات المشاركة  2022/ 22/02

 للمتوجي    جوائز الحفل توزي    ع  2022/ 26/02

 
شحات  .7  إيداع الير

ونيا بإتباع الخطوات التالية   :يرجر إرسال صورك إلكبر

   https://forms.office.com/r/fp6UkAMSiJ: قم بتعمب  نموذج المشاركة بعناية من خالل الرابط التاىلي  -1

 .ZIP مضغوط  قم بتحميل كل صورك بتنسيق -2

ي التاىلي  -3
ون  يد اإللكبر    monastir.tn-festival.num@u: أدخل عنوان البر

شح للمسابقة    أكتب -4 ي نص  و رسالة البر
ي  :ها اآلنر

 
 .كولقب  كسمإ / مع ذكر  2022مسابقة التصوير الفوتوغراف

 نقر عىل الزر ]إرسال[. أ -5

 تقييم ال .8

ي لعام جائزة الصور المرشحة لإلختيار  التقييم عملية  م تت
 
 : تي   مرحل   عىل 2022مسابقة التصوير الفوتوغراف

:   تقييممرحلة ال •  األولي

ي  
)  تختار ،  المرحلة هذه  ف  ي 

ثمان  التحكيم أفضل   ( صور لكل موضوع  08لجنة 
 
إليها    د،محد ي ينتمي 

البر المؤسسة  النظر عن  بغض 

 عىل معايب  التقييم التالية:  إختيار أفضل الصور . يعتمد المشارك

ام الموضوع إ  ✓  حبر
ي عالقتمب     ✓

   تها بالموضوع زاوية الصورة ف 
ي  ال ✓

ها تعواطف البر  صورة ال ثب 
 الصورة والتأطب  جودة  ✓
 إتقان برامج معالجة الصور  ✓

   جمهور: مرحلة تصويت ال •

يل  يتم   المختارة  تب   ي 
الثمان  موضوع  الصور  كل  ي 

الخاص  ف  الفيسبوك  صفحة  المنستب  عىل  بجامعة  :    ة  التاىلي الرابط  عىل 

https://www.facebook.com/monastir.university   عل الجمهور للتصويت  طرف  من  هذه  .  يها  ي 
ف  الصورة  تقييم  يتم 

ا لمدى تفاعل الجمهور معها )يتم األخذ بعي   االعتبار 
ً
   . (كل صورةعىل  " J’adore" و "J’aime"  فقط تفاعلالمرحلة وفق

: تحتسب نقاط كل تفاعل كما    .نقطة  J’adore  :1نقطة /  J’aime :  1 يىلي

ي كل موضوع سيتم نش  نتيجة أفضل ثالث صور فائزة لجائزة المسابقة 
 المنستب  عىل موقع جامعة   بها ا صحأ اء سم أباإلضافة إىل ف 

 ttp://www.um.rnu.tn/frh،   ن الرقمي مهرجا الوعىل موقع : http://www.um.rnu.tn/fnum/index.html   وعىل
   https://www.facebook.com/monastir.universityالرسمية للجامعة عىل   الفيسبوك ةصفح

  

 
ّ
ي المسابقة،ب تصال  ر اإلإذا تعذ

 
ي تقديم    ها تحتفظ جامعة المنستي  بحق  إليه، للوصول    الالزمجهد  ال بعد بذل    مشارك متّوج ف

 
ف

 
ّ
ي أفضل مساهمة. الجائزة للمشارك الذي قد

 م ثان 
 

  للصور الفنية المواصفات .9
ّ
 مةالمقد

ا عالية  JPEG / PNGبتنسيق  الصور يجب تقديم  ا(. إذا لم يكن لديك كامب   ف الجودة،عاىلي الدقة )بالقدر الذي تسمح به الكامب 
 
  ه إن

هجم عىل  تأو    مهما كان جنسهأو لغة بذيئة أو تميب      عنفإرسال صورك. يجب أال تحتوي الصورة عىل  المشاركة و أيضا  بإمكانك  

 ت  كل مشاركةستبعاد  إ األشخاص أو المنظمات. سيتم 
 
 عىل الفور.   ةعتبر مسيئ

 . التأليفبحقوق مسبقا ستخدام أي صورة محمية  إ ال يجوز   - ةيجب أن تكون الصورة أصلي 

أن   المشارك  المشاركة،يتعه  يجب عىل   ب  د، من خالل رابط 
 
   أن

 
المقد  الصور 

 
أو أي قاعدة تتعل ق  مة ال تنتهك حقوق طرف ثالث 

ي المسابقة  صادر عن أحد المشاركي    نتهاك  إ . ال يمكن تحميل جامعة المنستب  المسؤولية عن أي  التأليف  بحقوق
لملكية  حقوق ا ل ف 

 الفكرية. 

 
 ]نهاية الوثيقة[ 
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