
 

 لخرطوم ا-مركز يونس امره الثقافي التركي 

  2019 تصوير الفوتوغرافيلل النيلين ةحضارمسابقة 

 )األسواق الشعبية السودانية( 

   

 بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 

ثقافة التسوق وعالقة البائع  ،وكفاح الناس في الحياة الشعبيةسواق السودان أالحياة المستمرة بدون توقف في  :الموضوع

يخص  ئش ي أصورة والفواكه والخضروات الملونة والمصنوعات الجلدية الجديرة باإلهتمام.،األعمال اليدوية،مشتريوال

 .سواق الشعبية السودانيةاأل

. ونرى باألنشطة الثقافية المختلفة بالعديد من  بالقيامفي مختلف انحاء العالم لثقافي التركي ا يقوم معهد يونس امره الهدف:

في مختلف بقاع العالم لذلك نريد ان نتعرف على الخلفيات الثقافية  ي شي له عالقة باالنسان ذو قيمةأن االنسان وأ

فنهم نفسنا ومن هذا المنطلق نقدم دعوة لكل محبي الفن والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي الى عرض أفهم بونعر  

 التصويري.

 قسام المسابقة:أ

 و ملون.أسود أ-يضبأ( Digital) المسابقة مكونة من قسم واحد للتصوير الرقمي

 شروط المشاركة:

 .عاما   18اليقل عمره عن أن ويعيش في السودان و ن يكون المشارك سوداني الجنسية أ  (1

 .المحترفين الهواة وو المسابقة مفتوحة لجميع المصورين    (2

 ي رسوم مشاركة )مجاناً(أال توجد  (3

 سود.أ-أبيض  أوملونة  صور، حد أقصى ك( Digitalرقمية ) بخمس صور يمكن لكل متسابق المشاركة (4

و استخدام أتلف طبيعة الصورة مثل الفوتوشوب والبرامج المشابهة له عدم استخدام المداخالت التصويرية التي ت   (5

كثر من أو صورة تم دمج أي صورة تم التالعب فيها رقميا أالمؤاثرات مثل )فلتر االلوان المائية وغيرها(وسيتم استبعاد 

 للجنة التحكيم.  يرجع  ساس التقدير في هذا الموضوعأصورة فيها.و

 األذونات الالزمة. أخذخصه بالكامل ، وأنه تإلى المسابقة  رسلهاأالتي المشارك بأن العمل )األعمال( يبين  (6

إذا اتضح أن الصورة المرسلة قد أجري عليها تعديالت أو اتضح أنها ليست ملكا للمتسابق يٌعد هذا تضليالً لمجلس ( 7

 خالال بقواعد المسابقة.إالتحكيم و

خل بشرط من شروط المسابقة سيتم استرجاع أن المتسابق الفائز قد أذا اكتشف إبعد تسليم الجائزة للمتسابقين الفائزين  (8

 الجائزه واللقب منه.

 كل من شارك في المسابقة بأنه قد وافق على شروطها . دعيٌ  (9



وأصحاب  من المتسابق الفائز بالجائزة للصور صليأليونس امره الثقافي التركي الملف ا مركزن يطلب أيمكن  (10

 وبت dpi300بكسل  2200عن  تقلالعلى أن ، ت اللجنة انه يمكن عرضهاأالصور التي ر

وأقاربهم من الدرجة  هالموظفين في معهد يونس إمرأوالدرجة األولى ألعضاء لجنة التحكيم من ألقارب لال يمكن  (11

 األولى المشاركة في المسابقة.

 

 حق استخدام و ملكية الصور : 

.  لمعهد يونس أمرى ملكية على األعمال الفائزة بالجائزة و العرض، و له حق النشر و تأليف و اإلستخدام، و له حق 1

من قانون  21المادة  وفق، واستخدام وعرض األعمال الفائزة  تاليفال وقحق والنشر  وقحقاألعمال األدبية و الفكرية وفق 

 .كما يمتلك مركز 24، والمادة  23المادة  وفق النشر، و 22المادة  وفق النسخ حق، و 5846األعمال الفكرية والفنية رقم 

ركز يونس مرشيف إفي  الصورهذه رشفة أسيتم  و.25 كما في المادةالجمهور  لىإها نقل في  الحق مع المصور  همرايونس 

يمكن  نهاية المسابقة  بعد. ركزمن قبل الم صوره موافقة الستخدام ويعتبر المصور قد منح تصريًحا امره الثقافي . 

 تم شراؤها من قبل  قد أنه  و حازت على حق العرض  كماأجوائز  حازت علىالتي  الصور تداولب للمركزان يقوم 

 .همع جميع حقوق النشر الخاصة بالمركز

لم تفز بالجائزة و  ي مبلغ مالي عند عرضها. إال أن الصور التي أقدم لصاحبها يٌ  الصور التي حازت على الجائزة ال (2

خذ إذن من أصحاب هذه الصور بأ المركزأنه من الممكن عرضها أو أراد استخدمها في مناحي أخرى سيبادر  ركزرأى الم

 يتعهد بأن ال يعترض على المبلغ المقدم أنالمشارك  نبغي علىدوالرا على أكثر .  ي  30مقابل كل صورة  ركزو سيدفع الم

 . أو يطلب زيادة عليه  له 

 

 األلبوم / قائمة المحتويات : 

بأنها تصلح للعرض، سيجهز ألبوم رقمي  ركزبعد نهاية المسابقة ، الصور التي نالت الجائزة و الصور التي رأى الم (1

لها، و بعد نهاية العرض يمكن تحميلها من اإلنترنت . و أيضا بعد نهاية المسابقة، الصور التي نالت الجائزة و التي تصلح 

ب الصور رقيا و سترسل نسخة لكل من : الفائز بالجائزة األولى، الفائز بالجائزة التقديرية و أصحاسيُعد  لها ألبوم وللعرض 

 الحائزة على حق العرض و لجنة التحكيم. 

 ه(  و على صفحاتhttps:/hartum.yee.org.tr/trعلى اإلنترنت ) همرايونس  مركزالمسابقة على موقع  نتائجستعلن  (2

 مواقع التواصل إجتماعي . على

 

 

  



 إرسال الصور : 

و على شكل رابط او ملف أ hartum@yee.org.tr WeTransfer رسال الصور عبر موقع البريد األلكتروني إسيتم  (1

شارع  عنوان مركز يونس امره الثقافي التركي)أو التسليم باليد عبرذاكرة  أو CD/DVD USB من خالل  وأغوط ضم

 (السودان –، الرياض، الخرطوم 42، منزل رقم 12الستين، مربع 

  المتسابق عند التقديم إرسال اآلتي :على  (2

 صور المسابقة  -

 توقيع استمارة  المشاركة -

 السيرة الذاتية . -

 يجب تحديد حجم الصور المراد ارسالها وتسميتها ، ويجب أن تجهز الملفات وترسل عبر بريد إلكتروني واحد. (3

،  12-7 مضغوطة بجودةو،  dpi 300-150، و jpg / jpeg بصيغة في المسابقة  المشاركةالصور أن تكون  يجب  (4

حرفًا كحد أقصى. ال تستخدم  30بكسل. يجب أن يكون لكل ملف صور  3200 وان التزيد عنبكسل ،  1920عن  التقل 

 )_(. والشرطةاإلنجليزية  يمكن استخدام الحروففي التسمية.  ç  ،ı  ،ğ  ،ö  ،ş  ،üحروف 

 .المرفقةستمارة الطلب أيجب ملء  (5

 

 الجوائز:

 درع دوالر أمريكي و  250الجائزة االولي: 

 درع  دوالر أمريكي و 150 الجائزة الثانية:

 درع ودوالر أمريكي  75 الجائزة الثالثة:

 مشاركةدوالر أمريكي وشهادة  50جاذبة:  صورثالث 

 دوالر امريكي لكل صورة وشهادة مشاركة. 40الصور الجديرة بالعرض:
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 تقويم المسابقة:

 2019مارس  28مارس حتي 5 :تاريخ المسابقة

 2019أبريل  1 :اجتماع لجنة التحكيم

 9012 أبريل 15 إعالن النتائج:

 2019 أبريل 18 :حفل توزيع الجوائز

 2019مايو  9أبريل الى  21 :تاريخ المعرض

 

 أعضاء لجنة التحكيم:

 التكنلولوجيا(جامعة السودان للعلوم  -جميلة والتطبيقيةعميد كلية الفنون الأستاذ التصميم اإليضاحي وبوبكر الهادي )أد. 

جامعة السودان للعلوم  -بكلية الفنون الجميلة والتطبيقية أستاذ التصوير الفوتوغرافي )بروفيسور علي محمد عثمان 

 التكنلولوجيا(

 جامعة السودان للعلوم التكنلولوجيا( -بكلية الفنون الجميلة والتطبيقيةأستاذ التصميم اإليضاحي  )أ. إسماعيل محمد إبراهيم 

 (مدير المركز الثقافي التركي بالخرطوم)ين دمير بنيام

 

 :سكرتارية المسابقة

 ابوذرالسيد  المسؤول

 115الخط الداخلي  0183529221 رقم الهاتف:

 abozer.elsayed@yee.org.tr: بريد إلكترونيال

  عالهأمعلومات التواصل  عبر: لإلستفسار يمكنكم التواصل تنوية

 نقاط مهمة

 أن يكون سوداني الجنسية -1
ً  18أن اليقل عمره عن  -2  عاما

 يمكن للمتسابق ان يشارك بخمسة صور كحد أقصي. -3

 (.Digitalالصور يجب أن تكون صور رقمية) -4

او التسليم باليد من خالل  hartum@yee.org.tr  الصور يمكن ان ترسل للبريد التالي : -5

 /USB /CD/DVD"ذاكرة او

 ارسال استمارة المشاركة موقعة من المتسابق. -6

 (CVارسال السيرة الذاتية) -7

،  12-7 مضغوطة بجودة،  dpi 300-150، أو  jpg / jpeg صيغةالصور بأن تكون يجب  -8

الجائزة األولى والثانية والثالثة  بكسل. 3200 وال تزيد عنبكسل ،  1920 ان التقل منعلى 

 .دوالر أمريكي( 75دوالر ،  150دوالر ،  250)عبارة عن 

 (دوالر أمريكي  50)صور لم تفز ولكن تعتبر صور مؤثرة  ثالث -9

 دوالًرا أمريكيًا لكل صورة( 40) صورة  15ستعرض   -10
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