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 للتصوير الفوتوغرافي يتراث مسابقة

 العالم اإلسالميدول بمصر و

 
 :المقدمة -1

التراث المعماري والعمرانيي الي ي احي ش  ديالى حضير   يار  بتزخر دول العالم االسالمي 

ح ير ريروم ميأل انةم يةر تارصيا بعيمة معماريية و   ية  حريقة تأحضت جي ورلا وامتيى رهرليا

حضر  كر و أل وإبىاع له رو ه الخاحة   ريى ر رهرت الح ارات المتعار ةر ورح حت دالىا  

 ودالالته العم قة.

و ي ضوء اال تفال بالقالر  حاحيمة لضققا ية  يي دول العيالم ايسيالمير تيىحو وةار  الققا ية 

م ظمية العيالم ايسيالمي لضترب يية و رومي لضت سي   الح ياريممقضية  يي الازياة القي رالمعيرية

 ىولاليير المعييوريأل الفوتييويرا   أل  ييي معيير و ICESCOاييس سييكو والعضييوو والققا يية

السيييتخىاو حىسييياتزم وتسيييض خزا حضييير  خيييا ر التيييراث  ر1اييس سيييكو انح ييياء  يييي م ظمييية

التييراث المعميياري المعميياري اليي ي تمتضكييه الييىول انح يياء  ييي الم ظمييةر لرحييى جمال ييات 

وتفاحيي ضه وحيي ايتزا  ييي لو يية  وتويرا  يية    يية ت ييرة ال عييى الح يياري وايرث المعميياري 

التي تعكس سمات   المتم ز ةات الخرة المعماري  والم اط  التراه ةالم شآت ال ي يتمقل  ي 

ر ر  والتفيردتع ر حأل ب ئة محض ة رو تتسم بال ىالتي تضقا  ة العمار  وص لك ال ر ق ة ةم  ة مع  ة

ر الم يياني والم شييآت المرت خيية بالتيياري  القييومي رو بان ييىاث والشخعيي ات التاريخ ييةري يا  و

الم اط  العمران ة  ات الق مة المتم ز ر والتي تتم يز ب سي ع حمرانيي و راييات حامية وص لك 

 لرؤيية و قيا   رما تحتويه تضك الم اني رو الم شآت ميأل تفاحي ل    ية در قيةبايضا ة إلر  ر ريى 

المتسيياب  و اجيية ليي ا الموارييت إليير التوه يي  بالعييور  بمييا يسييزم  ييي ةييياد  الحيير  حض زييا 

 .وااللتماو بزا

 :الهدف من المسابقة -2

تزييىا المسييابقة إليير تشييا ت المعييوريأل الفوتييويرا   أل بييىول العييالم االسييالمي حضيير رحييى 

ول العالم ايسالمي رح ياء المىم بى  ي وتوه   الم اني والم اط  التراه ة  ي القالر  وص لك

مييأل خييالل رؤييية إبىاح ييةر وإحيياد  اصتشيياا ايرث المعميياري   م ظميية اييس سييكور و لييك 

والعمرانييير إليير جانييط تسييض ع ال ييوء حضيير جمال ييات العمييار  والعمييرام ورحييى التفاحيي ل 

 ي   زار مما ي عكس حضر ةياد  الوحي بألم ة الحفاظ حضير التيراث المعمياري والققيا المتفرد 

  ي معر ودول العالم ايسالمي.

                                                           

 https://www.icesco.orgلمزيد من المعلومات عن الدول اعضاء منظمة اإلسيسكو، يمكن زيارة الموقع االليكتروني:  1

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
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 :المسابقة أقسام -3

 :رسم ألت قسم المسابقة إلر 

ميأل  م ألوالمزتمفتوح لضمعوريأل  القاهرة:مدينة المعماري والعمراني لتراث ال :القسم األول

 .القالر مىي ة   ي التراه ة والم اط  الم اني وتوه   رحىبجمزورية معر العرب ة 

 لضمعييوريأل مفتييوح مممدا العممالم ايسممالمي:معممماري والعمرانممي لالتممراث ال :الثممانيالقسممم 

 انيالم يي وتوه يي  اييس سييكو لرحيى م ظميية رح ياء ايسييالمي العييالم دولبياري  الم تمي أل إليير

 .مختضف مىنزا  ي التراه ة والم اط 

 

 : شروط المسابقة -4

 المسابقة. وررساو رم يكوم العمل متوا قا  مت موضوع 

 حور. 3ة بعور  وا ى  رو رصقرر وبحى ررعر يح  لكل متساب  المشارص 

 ة.اليح  لضعامض أل بالازات الم ظمة رو رح اء لا ة التحك م االدتراك بالمسابق 

  مسابقات رخرى. ري رال تكوم العور المقىمة س   ورم  اةت  ي المسابقة رو 

  ياييط رم تكييوم العييور  بىريية حال يية الاييود  ال تقييل حييألppi 300  وبعيي  ةJPG ر

سيم  20 ر بمقيا  ال يقيل حيألsRGB ر واسيتخىاو برو اييل RGBر بيألوام 12باود  

  .م ااب ت 25ر وال يتااوة  ام العور  الوا ى   سم 30*

 ضياء  بميامأل الممكأل رم يتم التحس أل  ي العور بما  ي  لك الت ايأل رو انليوام رو اي 

 .التالحط بمحتوى العور رو س ارزا يتمال يخىو الضقخة    ا ر بح ث 

 أل يتم ر ول انحمال الم اا إل زا نعو  مكتوبة رو تور تل. 

  .حضر المتساب  تقىيم العمل  ي رسم وا ى  قع مأل ارساو المسابقة 
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 :كيفية المشاركة -5

  صة ب انات المشارك حأل طري  استخىاو وملء نمو ج التسا ل والمشاريتم ارسال

  بالمسابقة والمعى خع عا  لز ا ال رض ح ر الرابع:

www.urbanharmony.org/turathy2022.html 

www.icesco.org 

 رسالة ترسل حضر ال ريى االلكتروني  ح رالمشارصة  يتم ارسال انحمال

turathy@urbanharmony.org  رcom.gmail@444turathy  

 . ساب لضمتر وس تم الرد  بتأص ى االستالو مأل خالل ارسال رسالة الر ال ريى االلكترون 

 

 :المسابقة جوائز -6

 ( كواييس س)العالم ايسالمي لضترب ة والعضوو والققا ة م ظمة قىمة مأل جوا ز المسابقة م

 

المعماري والعمراني تراث ال القسم األول:

 القاهرة مدينةل

المعماري والعمراني تراث ال القسم الثاني:

مة منظ أعضاء اإلسالمي العالم مدا دولل

 اإليسيسكو

 دوالر رمريكي 1500الاا ز  انولر:  دوالر رمريكي 1500الاا ز  انولر: 

 دوالر رمريكي 1000الاا ز  القان ة:  دوالر رمريكي 1000الاا ز  القان ة: 

 دوالر رمريكي 750القالقة: الاا ز   دوالر رمريكي 750الاا ز  القالقة: 

دوالر  500جا ز  تشا ع ة ر مة صل م زا  2

 رمريكي

دوالر  500جوا ز تشا ع ة ر مة صل م زا  7

 رمريكي

 

لمشارصاتزم  مأل صال القسم أل متسابق أل تختارلم لا ة التحك مال لعىد مألتقىير  اتدزادتُم ش و

 المعا ط يحيالم نت اية المعرض  ي المشارص أل لكل مشارصة المتم ز ر صما تُم ش دزادات

 .لمسابقةا

http://www.urbanharmony.org/turathy2022.html
http://www.icesco.org/
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 :المسابقة تحكيم -7

 لجنة التحكيم -أ

 عيالمال دولوميأل الخ يراء والُمحكيمي أل والمعيوريأل اليىول  أل ميأل معير لا ة التحكي م تتكوم 

  سكو.اييس وم ظمةوةار  الققا ة المعرية بالتعاوم ب أل  وال يأل تم اخت ارلم ايسالمي

 : رسما زم اآلتي د السا مأل التحك م لا ة تشكل

                    ح وا   ر. إيمام جم ل 

  ح وا    ر. جالل المسري 

  ح وا     ر.  ساو دياب  

 ح وا     ر. نس م رحمر 

                  ح وا  د. رسامة ال حا 

   ح وا    و.ر. محمى ابو سعى 

 .حمضزا يتماو ضروريا   تراا بمأل تستع أل رم ولضا ة

 

 : معايير التحكيم -ب

  .رم يكوم العمل متوا   مت موضوع المسابقة 

 .جود  العور  مأل ال ا  ة الف  ة والتق  ة 

 االتزام -الت ايأل -رم تتوا ر  ي العور  معاي ر العور  الا ى  مأل التكامل- 

 التكويأل... ال . 

 والتاىيى وحىو التكرار.  االبتكار 

 المقىو لعمللتراهي موضوع اإبراة الق مة التراه ة والف  ة  ي المورت رو الم  ر ا . 
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 مهام لجنة التحكيم:  -ج

  .إخت ار ر  س لا ة التحك م  ي االجتماع انول لضا ة 

 لضمسابقة المرجع ة الشروط صراسة احتماد. 

 التحك م معاي رانوةام ال س  ة ل وضت. 

  .إخت ار انحمال المشارصة  ي معرض المسابقة 

 المسابقة  ي الفا ز  انحمال إخت ار. 

 حاو بشكل المسابقة حأل تق  مي تقرير ضتو. 

 

 من المسابقة: األعمال استبعاد حايت -د

 التحك م لا ة رح اء رو الم ظمة بالازات مأل العامض أل المتساب  يكوم رم. 

 المحىد التسض م موحى بعى تقىيم المشارصة . 

 المتساب  دخع ة حضر تىل حالمات رية وضت رو انحمال سرية حىو . 

 المسابقةررساو و بموضوع وزاااللت حىو. 
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 :ايستفسارات -ه

:  بقةالمساالخا  ب ايلكتروني إرسال االستفسارات  ول المسابقة ودروطزا إلر ال ريى يتم

turathy@urbanharmony.org  رcom.gmail@444turathy  

وإرساله إلر صا ة  امتمُ   PDFيتم الرد حضر صا ة االستفسارات  ي مضف  وسوا

رم تع ش الردود حضر تضك االستفسارات جزء ال يتازر مأل دروط المشترص ألر حضر 

 المسابقة.

 الجدول الزمني -و

دروط  صراسة حضي ايطالع وبىء المسابقة حأل ايحالم

 ايلكترون  أل: المورع أل خالل مأل المسابقة

www.urbanharmony.org 

www.icesco.org 
 

 2022إبريل  10األحد 

 2022 أغسطس 15 ثنيناإل االستفسارات ستق الا ي يال ز الموحى

 2022 سبتمبر 1 الخميس االستفسارات ال زا ي يرسال الرد حضر الموحى

 2022 سبتمبر 18األحد  المسابقة لقسمي انحمال لتسض م ال زا ي الموحى

 2022 اكتوبر  23 األحد المعرض  ي المشارص أل ماءرس حأل ايحالم

 ضالمعر وا تتاح الاوا ز وتسض م المسابقة نت اة إحالم

 2022 ديسمبر

ايحتفال مع حفل ختام فعاليات 

بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول 

 العالم ايسالمي

 

 

http://www.urbanharmony.org/
http://www.icesco.org/
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 :قواعد واشتراطات عامة -ز

 احض ز الخعأل تق ل وال نزا  ة التحك م لا ة ررارات. 

   فيز ت)سواء  اةت او ليم  المشارصةاستخىاو العور  لضازات الم ظمة لضمسابقةيح

 ييي المسييابقة(  ييي المعييرض المعييا ط لضمسييابقة و ييي صت ييط المسييابقة و ييي ري 

 .وسا ل او مواد رخرى خاحة بالمسابقة

 او بكامييل  قييون ال شيير والخ احيية وإحيياد  اسييتخى تتمتييت الازييات الم ظميية لضمسييابقة

 ر يي المسيابقةر بميا يسيالم  يرو دزادات تقيىير تي  عضت حضر جوا ز انحمال ال

ط والمضك يية الفكرييية لعييا  مييت اال تفيياظ بحيي  المتسيياب  اندبييي رزاتحق يي  رلييىا 

 . العمل

    لييك بأنييه لييو المابماييرد االدييتراك  ييي المسييابقةر  ييقم المتسيياب  يكييوم رييى تعزييى

اك بزييا حمييال التييي ريياو باالدييترالو  ييى لكا يية  قييون المضك يية الفكرييية المتعضقيية بان

وحضر مسئول ته الشخع ةر ورال يكوم ني طرا هالث    مأل ري نوع صام حضير 

ل العمييل دوم ردنيير مسييئول ة حضيير الازييات الم ظميية لضمسييابقة رميياو ال  ييرر ويتحميي

 فيية ري مييألالمتقييىو ب فسييه المسييئول ة القانون يية الكامضيية ر ييل ال  يير   مييا يتعضيي  بمخال

  صرلييا   ييال  حيأل إل يياء رييرار  ييوةا  يي المسييابقة  ييال اصتشيياا الشيروط المتقييىو

 مخالفته لتضك الشروط.

  يحيي  لضا يية التحكيي م ايطييالع حضييرRaw file  بال سيي ة لمحمييال المتقىميية  ييي

 التعف ة ال زا  ة  ي  الة طضط  لك.

   بماييرد االدييتراك  ييي المسييابقةر  ييقم المتسيياب  يكييوم موا يي  حضيير جم ييت دييروط

 اطات المسابقة.ورواحى وادتر

 حميال الفيا زإحيىاد معيرض لمبخ احة الضو يات و ستقوو وةار  الققا ة المعرية  

أ يى المعيرض ب اراميةسي تم  صميا بالمسابقةر وانحمال المختيار  ميأل لا ية التحكي مر

راحييات العييرض التابعييية لييوةار  الققا ييية المعييريةر صمييا سييي تاح تفقييى المعيييرض 

 . Virtual Reality اضي الكترون ا  بتق  ة الوارت اال تر
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