
 

 الجامعية النشاطات مكتب/  الطلبة شؤون عمادة

 اللوثريننن  اإلنجيليننن  الك يسننن / البيئننن  التعلننني  مر ننن  مننن  ب لشنننرا   العننن ل  والتعلننني  التربيننن  وزارة تننن   

 العننننن ل  التعلننننني  مؤسسننننن   فننننن  ال البيننننن  األنشننننن   ولج ننننن  المقدسننننن   واألراضننننن  األردن فننننن 

 التعلنننني  مؤسسنننن   طلبنننن  تسننننت د ( الحيدددداة ندددد ا ..الزيتون.: )بع ننننوان فوتننننويراف  تصننننوير مسنننن بق 

 جم ل ننننن  ورصننننند ال يتنننننون  بشنننننجرة االهتمننننن   علننننن  ال لبننننن  لتشنننننج  وتسنننننع  الفلسننننن ي ي   العننننن ل 

 للتعبيننننر أخننننر  رسنننن ل  تشننننك   منننن  واالسننننتي  ن  االحننننتال  يسننننت دف   وقنننن  فنننن  الوط ينننن   ودالالت نننن 

 .شعب   أب  ء حي ة ف  ال يتون موس  أهمي  وإبراز وأشج ره  بأرضه الفلس ي   عالق  عن

 :المسابقة شروط

 يتع ننند وأن الغينننر  منننن م تحلننن  ويينننر الملكيننن   حقنننو  وتراعننن  أصنننيل  المقدمننن  األعمننن   تكنننون أن 

 يتقننننند  أال علننننن  ل ننننن   ملكيتنننننه بحقنننننو  االحتفننننن   مننننن  ب سنننننتادام    المر ننننن  بأحقيننننن  مقننننندم  

 .واحد عم  من بأ ثر المش رك

 -فوتويرافينننننن  بصننننننورة المتسنننننن ب  ويقنننننند  المسنننننن بق   موضننننننو  منننننن  متوافقنننننن    العمنننننن  يكننننننون 

 .2018 خال  التق   قد تكون أن شري   واحدة 

  بصننيغ  الصننور تقنند jpg عننن تقنن  ال بجننوده DPI 300   بكسنن   2000 عننن تقنن  ال وبمق سنن 

 .ب ي  ميج  3 عن يق  ال وبحج 

  التعلي  أو والتوقي  والت ريخ   لوق  علي   نصوص أي  إض ف  دون الصور تقد. 

 خننننر  أو إسنننن ءة أينننن  تتضننننمن وأال المقدمنننن   الصننننور فنننن  والق نونينننن  األخالقينننن  المعنننن يير مراعنننن ة 

 .البيئ  أو اإلنس ن لحقو 

 مقبول  يير المحمو  ب ل  تف الصور. 

 شننننؤون عمنننن دة إلنننن    المشنننن ر  وترسنننن   2018/ 15/10: المسنننن ب  فنننن  للمشنننن ر   موعنننند آخننننر 

 ب  قتنننننه عنننننن صنننننورة مشننننن رك  ننننن  ويرفننننن   208 يرفننننن  الج معيننننن  ال شننننن ط   مكتننننن / ال لبننننن 



 

 ترفنننن  والم رجنننن ن  المعننننر  فنننن  الج معنننن  لتمثينننن  صننننور 5 أفضنننن  العمنننن دة وتاتنننن ر الج معينننن  

 .17/10/2018 اقص ه موعد ف  الوزارة ال  المش ر   

 :التحكيم معايير

  التكوين وع  صر الصورة  ونق وة واإلض ءة  والتجديد  واإلبدا   الفكرة  حداث. 

 استادام   ت  أو أخر  جوائ  ف  ش ر   أو قب   من ف ز  الت  األعم   تقب  ال. 

 علنننن  ب لتعنننندي  ويسننننم  والملننننون  واألسننننود األبنننني  اللننننونين ذا  ب لصننننور المشنننن ر   قبنننن ت 

 ذا  المشنننن ر    تقبنننن  وال الصننننورة  بتكننننوين يانننن  أال بشننننر ( واإلضنننن ءة  نننن للون) المشنننن ر   

 .الُمر ب  الصور

 فنننن  الموجننننودين ب ألشننننا ص الا صنننن  الموافقنننن   جمينننن  علنننن  حصنننن  بأنننننه المشنننن رك يتع نننند 

 الشننننرو  بموجنننن  المعنننن ر  أو الم بوعنننن   أو الكتنننن  فنننن  ب شننننره  ويسننننم  المقدمنننن  الصننننور

 .أعاله

  وتعتبننننر محننننددة معنننن يير وفنننن  الجنننن ئ ة  فنننن  المشنننن ر   األعمنننن   لتحكنننني  ماتصنننن  لج نننن  تتننننول 

 .ن  ئي  قرارات  

 :المسابقة جوائز

ا  250 األول : جوائ  3 المر   يقد  ا  150 والث ني  دوالر   .دوالر 100 والث لث  دوالر 

 :النتائج

 د. أ النننوزراء رئننني  دولننن  يرعننن ه الننن   لحننن  بيننن  فننن  عشنننر الثننن من ال يتنننون م رجننن ن خنننال  ال تننن ئ  تعلنننن

  ننن  استضننن ف  وتجنننر  أسنننبوع    يسنننتمر المشننن ر   للصنننور معنننر  افتتننن   يتالل ننن  اللنننه  الحمننند رامننن 

 فنننن  2018/ 10/ 27 يننننو  الم رجنننن ن فنننن ( الحنننن  يح لف نننن  لنننن  أ  أعمنننن ل   فنننن ز ) المشنننن ر ين ال لبنننن 

 الحق   تف صيله تعلن الع ل  والتعلي  التربي  ووزارة البيئ  التعلي  مر   بين مشترك برن م 


