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 للتصوير الفوتوغرافي 3تراثي مسابقة

يددو و الازدداق القددومي للتلسددري المصددان  الوصددونيي الفوتددوغرافرري  الوزتوددري بفدددي 

التصدددوير الفوتدددوغرافي م دددتتوا   و ددداتزل  تسدددلركزا  لدددم مدددا توتل ددد  مصدددر باورددد  

 عو حصان   إنث معوان   تراثي  ظرل يتوثل في مبانرزا التراثرة.بمافظاتزا مي م

قة( هي: ويختلف التراث عن األثر في التعريف والمدلول، فالمباني التراثية )موضوع المساب
ي تعكس  المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز من مباني مجمعة أو منفردة، والت

و أتفسرد، الينة أو عمارة تلقائية تعبر عسن بيةسة ميليسة أو تتسسل بالنسدرة وسمات حقبة زمنية مع

 و مسزارا  المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي أو باألحسداث والشخيسيات التاريخيسة أ
ة وفقسا  نيسة دييقسسياحيا  تتميز بقيمتها الفنية، وما تيتويه تلك المباني أو المنشآت من تفاصسي  ف

ص عليهسا ق وحاجة هذه الموايع إلى التوثيق باليورة بما يسهل في زيادة اليرلرؤية المتساب
 .واالهتمام بها

بس  مائسة أما األثر هو : كس  عقسار أو منقسول أنتجتسه اليتسارات المختلفسة المتعايبسة حتسى مسا ي

لى ي يامت ععام، وكانت له ييمة أو أهمية تاريخية بإعتباره مظهرا  من المظاهر المختلفة الت
 ض مير. أر

 -لجديسدةاكما يندرج في نطاق المسابقة المناطق العمرانية ذات القيمسة المتميسزة، م:س : ميسر 
ة، وبسور والقساهرة التاريخيسة فسي القساهر -جسارد  سستي -القاهرة الخديويسة -المعادي -الزمالك

 فؤاد في بورسعيد، والمناطق المسجلة ذات القيمة المتميزة في اإلسكندرية. 

 : قةشر ط الوساب

 .أ  يكو  العم  متوافقا  مع موضوع المسابقة 

  صور.3ييق لك  متسابق المشاركة بيورة واحدة أو أك:ر، وبيد أييى 

  .أال تكو  اليور المقدمة سبق وأ  فازت في المسابقة أو مسابقات أخرى 

  300ال تقسس  عسسن  الجسسودةيجسسأ أ  تكسسو  اليسسورة بديسسة عاليسسة pip وبيسسي ة JPG ،

،  A4 ال يقس  عسن بمقسا  ، sRGB، واسستخدام بروفايس  RGB  ، بسللوا12بجسودة 
ي فميجابيت، على أ  يتل إرسال جميع اليور  25وال يتجاوز حجل اليورة الواحدة 

 . zipأو  .rar ملف مت وط بيي ة

 ضساةة بمسامن الممكن أ  يتل التيسين في اليور بما في ذلك التباين أو األلوا  أو اإل 

 .ميتوى اليور أو سيايها وبما يخدم اللقطة فنيا  ال يي  لدرجة التالعأ ب

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A


 

 2 

 لن يتل يبول األعمال المتاف إليها نيوص مكتوبة أو توييع. 

  ترسسسسس  األعمسسسسال مرفسسسسق بهسسسسا اسسسسستمارة التسسسسسجي  كاملسسسسة البيانسسسسات. علسسسسى البريسسسسد

ها فسسي مقسسر الجهسساز بقلعسسة تسسسليمأو  turathy@urbanharmony.orgاإللكترونسسي

، ولإلطالع صالح الدين األيوبي على اسطوانة مدمجة. وسيتل تلكيد االستالم بااليمي 

علسسسسسسسسسسسسى ةسسسسسسسسسسسسروط المسسسسسسسسسسسسسابقة واسسسسسسسسسسسسستمارة التسسسسسسسسسسسسسجي  يرجسسسسسسسسسسسسى زيسسسسسسسسسسسسارة 
 www.urbanharmony.orgالمويع

 

 :جوائز الوسابقة

  : جنيه 10000الجائزة األولي  

  : جنيه 5000الجائزة ال:انية  

  : جنيه 3000الجائزة ال:ال:ة  

 نسة ةهادة تقدير من الجهاز القسومي للتنسسيق اليتساري لعشسرة متسسابقين تختسارهل لج
 .التيكيل

 المعسرض  ةهادة مشاركة من الجهاز القومي للتنسيق اليتاري لكس  المشساركين فسي
 .المياحأ للمسابقة

 

 : مالحظات هامة

فسازت  ييق إلدارة المسابقة استخدام اليور المتقدم بهسا )سسواة الصون الوشانكة: أ م:

ي او لل تفز في المسسابقة( فسي المعسرض الميساحأ للمسسابقة وفسي كتيسأ المسسابقة وفسي أ
 . وسائ  او مواد أخرى خاصة بالمسابقة

 

 لنشسسريتمتسسع الجهسساز القسسومي للتنسسسيق اليتسساري بكامسس  حقسسوق ا ثانرددا: الصددون الفددائز :

ل فسى والطباعة وإعادة استخدام األعمال التي حيلت على جوائز في المسابقة، بما يسساه
 تيقيق أهداف الجهاز. مع االحتفاظ بيق المتسابق األدبي. 

 

mailto:turathy@urbanharmony.org
http://www.urbanharmony.org/
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ك و المالسهسأنسه  بمجرد االةتراك في المسابقة فإ  المتسابق يكو  يد تعهد بما يلسي: ثالثا :
علسسى والوحيسسد لكافسسة حقسسوق الملكيسسة الفكريسسة المتعلقسسة باليسسور التسسي يسسام باالةسستراك بهسسا 

مسةوليته الشخيية، وأال يكو  ألي طرف ثالث حق من أي نوع كا  على اليورة دو  

بنفسسه  أدنى مسةولية على الجهاز القومي للتنسيق اليتاري أمام ال ير، ويتيمس  المتقسدم
ا تقسدم ذكرهسالقانونية الكاملة يب  ال ير فيمسا يتعلسق بمخالفسة أي مسن الشسروط المالمسةولية 

 .فتال  عن إل اة يرار فوزه في المسابقة حال إكتشاف مخالفته لتلك الشروط

في حالة وجود أي استفسارات عن ةروط المسابقة يتل إرسسالها علسى البريسد االلكترونسي 
 turathy@urbanharmony.orgالخاص بالمسابقة 

 

 : لالة التم رل

  .الوكتون نمسرس مرق ق 

 1959 فنا  ومدير تيوير عالمي، التيق بكلية الفنو  التطبيقية يسل تيوير جامعة حلوا 
دة وعلسى ةسها 1963وبكالوريو  المعهد العالي للسينما بلكاديمية الفنو  تخيص تيسوير 

د ، ويسس1982و  ببسساري  )فرنسسسا(عام ربفسسي اإلخسسراج السسسينمائي مسسن جامعسسة السسس السسدكتوراه

حيسس  علسسى العديسسد مسسن الجسسوائز واألوسسسمة العالميسسة، أخرهسسا وسسسام فسسار  مسسن الجمهوريسسة 
جلتسرا نو  فسي إنوجائزة الدولة التقديرية في الفنو . كما تل اختياره من أكاديمية الفالفرنسية 

 .عام. وهو مؤس  مجلة كاميرا 100عالل على مدار كلحد أهل السينمائيين في ال

 .الوعوان   صا  صفم الويي 

نو  نما والفأستاذ مياضر سابقا وحاليا بكليات ومعاهد الهندسة والفنو  واآلثار ومعاهد السي 

 عامسسا. خسسريم يسسسل عمسسارة الفنسسو  الجميلسسة٥٢المسسسرحية والفنسسو  الشسسعبية والسسسياحة عبسسر 

الميسسرى بسسوزارة ال:قافسسة . مؤسسس  متيسسف الفنسسو  الشسسعبية . مؤسسس  بيسست المعمسسار ١٩٦٣
رانسي بلكاديمية الفنو ، ومؤسس  علسل العمسارة الشسعبية، ومؤسس  مسنهم أسستنباط الطسابع العم

 والمعماري.

  ممسي احوو.الوكتون 

مدير تيوير سينمائي ماجستير ودكتوراه في التيسوير السسينمائي، حاصس  علسي العديسد مسن 

 ،االرجسسوز ،البدايسسة ،زوجسسة رجسس  مهسسل ، الكيسست كسسات:السسه ومنهسسا عماجسسوائز التيسسوير عسسن 

اخرج فيلمسين كما  . ابن القني  ،زهايمر، الوعد ،عير الذئاب ،اليأ في ال:الجة، كابوريا
ال ، ونسصور واخسرج العديسد مسن األيساني الميسورةي، والرج  ال امض بسالمته. ابو العرب

ةسارع ميمسد  لمسسرحيةصسمل اإلضساةة  كمسا .عمالسه فسي هسذا المجسالاالعديد من الجوائز عن 

عم  بالتسدري  فسي معهسد  . وكذلكلعديد من البرامم التليفزيونية واالحتفاالت الكبرىوا علي
 .بيقيةطالسينما وأكاديمية اإلعالم وكلية الفنو  الت

mailto:turathy@urbanharmony.org
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   .األ تاذ بولس إ مي 

تسسرف ميسسور مي - ARPS زميسس  الجمعيسسة الملكيسسة البريطانيسسة للتيسسوير الفوتسسويرافي

المعمسساري ومقتنيسسات  اليسسي متخيسسص فسسي التيسسوير التجسساري ةسسارك فسسي توثيسسق التسسراث

  عدة جهات عالمية لتوثيق وحفظ التراث، حاص دولة بالتعاو  مع ١٧المتاحف في مير و
معهسسد نيكسسو   مسسن دبلومسسه التيسسوير االحترافسسي وإضسساةة األسسستوديو وتسسدريأ التيسسويرعلسسى 
 .باري 

 جالل نفعت الوسرى الوزلوس. 

 -FIAP أكتوبر، عتو االتياد السدولي للتيسوير  6مدر  التيوير التوئي بجامعه الني  

عتسو جمعيسه التيسوير االمريكيسه  -UAPعتو االمانه العامة التياد الميسورين العسرب  

 PSA  معارض فرديه، حاصس    5معرض  ميلى وعربي و دولي منهل  125، اةترك في
جسائزة  41، حاصس  علسى AFIAPد السدولي للتيسوير مسن االتيسا -فنسا  عسالمي  -على لقأ 

 -يا صسسرب -الواليسسات المتيسسدة االمريكيسسه -ألمانيسسا -اليسسين  - السسسعودية–األرد   -مسسن ميسسر 

فيسسك  مسسسابقه ناةسسيونال جيوجرا :اإلمسسارات ، مياضسسر و ميكسسل -فلسسسطين  -العسسراق -اليابسسا   
  والعديد من المسابقات الميلية والعربية والدولية. مير ،

 

 : موا رو هامة

   2018مايو  10أخر موعد الستقبال األعمال : الخمي 

   2018مايو 17اإلعال  عن أسماة المشاركين في المعرض : الخمي 

   1820يونيه  6فتتاح المعرض : األربعاة تسليل الجوائز واو نتيجة المسابقةإعال 

 

 

 


