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 جامعة النجاح
 الوطنية

 عمادة شؤون الطلبة

 ( بعنوان 1) مسابقة الرسم 

 "فلسطين ليست للبيع… التطبيع جريمة ."

الفن التشكيلي )الرسم(: تجسد الرسومات ثقافة الحفاظ على الهوية الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني من خالل رفض  •

 . سياسة التطبيع مع المحتل بكافة صورها، مع ضرورة مراعاة المعايير االخالقية والقانونية

 :شروط المشاركة في المسابقة

 .حق المشاركة لجميع الطلبة .1

تكون االعمال المقدمة أصيلة وحديثة وتراعي حقوق الملكية، وغير منتحلة من الغير، وأن يتعهد مقدمها بأحقية الوزارة  أن .2

 .باستخدامها، مع االحتفاظ بحقوق ملكيته لها، على أن ال يتقدم المشارك بأكثر من عمل

 .من أية اساءة أو خرق لحقوق االنسان او البيئةمراعاة المعايير االخالقية والقانونية في الرسومات المقدمة، وأال تتض .3

 .  تتركز االعمال حول تعزيز ثقافة القيم الوطنية  ورفض التطبيع .4

 .أو أقرب مقاس متوفر في االسواق( سم 60*70) مساحة اللوحة  .5

 .استخدام مواد زيتية أو أكريلك أو التركيب متعدد الوسائط )كوالج( في العمل الفني .6

 .ن برواز، ويستطيع الطالب كتابة اسمه او توقيعه على اللوحةتقدم االعمال بدو .7

 .أفضل خمسة عشر عمل  كحد أعلى للمنافسة المركزية يتم ترشيح .8

 .األعمال لعمادة شؤون الطلبة إلعادتها للمشاركين بعد إنتهاء العرض ستقوم الوزارة بتسليم .9

 .معرض خاصتقيم األعمال من قبل لجنة مختصة لتحكيمها، ومن ثم عرضها في  .10

ه لمكاتب عمادة شؤون الطلبة في صورة عن بطاقته الجامعية والشخصية ورقم جوالاللوحة باإلضافة لكل طالب مشترك يسلم  .11

 .الحرم الجامعي القديم)مبنى األنشطة الطالبية( أو الحرم الجامعي الجديد )كلية الفنون الطابق الثالث(

دوالر،  550دوالر، الرابع  600دوالر، الثالث  650دوالر ، الثاني  700ل تحصل أفضل عشرة أعمال على جوائز قيمة، االو .12

دوالر،  250دوالر، العاشر  300دوالر، التاسع  350دوالر، الثامن  400دوالر، السابع  450دوالر، السادس  500الخامس 

 .أو ما يعادلها بالشيكل

 . م 07/01/2021آخر موعد لتسليم األعمال  .13

 

 ون الطلبةمع تحيات عمادة شؤ
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