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عمادة شؤون الطلبة

Deanship of Student Affairs
مسابقة الرسم ( )2بالشراكة مع مركز التعليم البيئي
"الزيتون :شجرة السماء"

تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على االهتمام بشجرة الزيتون ،والبوح بجمالها ،والتعبير الفني عنها ،بما تمثله من رمزية اجتماعية،
ونظرا لما تحمله من دالالت وطنية ،ولكونها أيقونة الصمود في وجه أنياب االحتالل
وما تتمتع به من مكانة اقتصادية عالية،
ً
واالستيطان .وتسعى المنافسة ال ُمكرسة هذا العام للرسم التشكيلي ،لتجسيد عالقة الفلسطيني بأرضه وأشجاره ،والتأكيد على أهمية
شجرة الزيتون في حياة أبناء شعبنا ،والتعبير عما تتعرض له من عدوان واستهداف.
شروط المسابقة:
 .1أن تكون األعمال المشاركة حديثة (أنجزت خالل  2020على األكثر).
 .2أن تكون مبتكرة ،ولم يسبق ترشحها لمنافسات أخرى.
 .3أن تعكس األعمال القدرات اإلبداعية والروح الفنية للمشتركين ،دون محاكاة أو تقليد أو استنساخ أو استلهام أفكار الغير ،أو
التعدي على خصوصية اآلخرين بأي شكل كان.
 .4أن تراعي األعمال المعايير األخالقية والقانونية ،وأال تتضمن أية إساءة أو خرق لحقوق اإلنسان أو البيئة.
 .5يسمح للمتنافس المشاركة بعمل واحد فقط.
 .6تنفيذ العمل محصور على استخدام الخامات التالية ( :الورق المقوى :غير قابل للطي( ال يقل عن 50سم*70سم  ،وال يزيد عن
70سم*100سم ( .لوحة القماش)  :ال يقل مقاسها عن 50سم*70سم ،وال يزيد عن 70سم*120سم .
 .7يمكن استعمال الحبر الشيني (الصيني) ،أو أقالم الرصاص ،أو الفحم ،أو األلوان الزيتية ،أو اإلكريليك.
 .8يكتب المتنافس خلف اللوحة :عنوان العمل ،واالسم ،والجامعة ،والرقم الجامعي ،والهاتف.
 .9ت ُسلم األعمال حتى تاريخ  2020 /10/20كموعد أقصى إلى مكاتب عمادة شؤون الطلبة في الحرم الجامعي القديم(مبنى
األنشطة الطالبية) أو الحرم الجامعي الجديد (كلية الفنون الطابق الثالث).
 .10كل مؤسسة تشارك بخمسة اعمال فقط.
معايير التحكيم:
-

حداثة الفكرة ،واإلبداع ،والتجديد ،ونقاوة اللوحات ،وعناصر التكوين.

-

يتعهد المشارك بأن األعمال الفائزة وغير الفائزة يمكن استخدامها من المنظمين.

-

تتولى لجنة مختصة تحكيم األعمال المشاركة ،وفق معايير محددة وتعتبر قراراتها غير قابلة للطعن.

جوائز المسابقة :المركز االول  250دوالر ،المركز الثاني  150دوالر ،المركز الثالث  100دوالر .
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