
 

 

 

 

 

 

 

 

المصورين بالتركيز على . هو شخص الذي يلتقط األفكار واألفكار الخاصة بكاميرا( الطالب تقديم دخول) المصور. هو عملية إنشاء صورة التصوير الفوتوغرافي

 .الكائنات باستخدام مختلف العدسات والمرشحات ومصادر الضوء، قد توضح استخدام تقنيات التصوير تقليديا أو رقميا  

 

 انظر داخل: 9191-9102التفكير في موضوع 

 
، وتعرض متعددة، ساندويتش (طباعة واحدة من العديد من الصور األصلية)صورة واحدة، بانورامية، تركيب الصورة  :ير المقبولة ما يليتشمل أشكال التصو

 .يتم قبول الصور األصلية باألبيض واألسود واأللوان. السلبية أو فوتوجرام

لم يتم قبول الفن . إدخاالت مع الرسومات المضافة على الصورة، بما في ذلك الحروف، غير مقبولة :يليما  ةغير المقبول التصوير الفوتوغرافي أشكالتتضمن 

 . وقطع متعددة األبعاد( السلبيات أو الورق الشفاف)لم يتم قبول الفيلم األصلي . التصويري ومجموعات من الصور

النموذج قد يكون إضافة مفيدة /شرح للعملية التصوير الفوتوغرافي. الصورة بالموضوعالنظر في استخدام الكائنات واإلضاءة وموقع إلظهار عالقة واضحة من 

رؤية فنية ما إذا كان يعرض إدخال استخدام التكنولوجيات أو نهج بسيط، فإنه سيحكم على الدرجة األولى على مدى نجاح الطالب يستخدم له أو لها من . لبيان الفنان

 .اعلتصوير الموضوع واألصالة واإلبد

في استخدام مواد حقوق الطبع والنشر، بما في ذلك الشخصيات الكرتونية حقوق الطبع والنشر أو أي مواد أخرى من هذا القبيل، أمر غير مقبول  :حقوق الطبع والنشر

 :أي تقديم التصوير الفوتوغرافي، مع االستثناء التالي

 روفة، والعالمات التجارية أو بعض أخرى حقوق الطبع والنشر المواد طالما عرضية الصور الفوتوغرافية وقد تشمل األماكن العامة، ومنتجات مع

ال يمكن أن محاولة العمل الناتجة عن إنشاء رابطة بين الطالب . أو عنصر أصغر من كل/بالموضوع القطعة من تلك المواد حقوق الطبع والنشر و

 .عدم شراء عالمة تجارية جيدة/على الشراء المواد، أو التأثير/األعمال التجارية/والعالمات التجارية

 

 :قواعد التقديم

 فقط قد قدمت قطعة جديدة مستوحاة من الموضوع العمل الفني. 

 فقط واحد طالبيجب أن يكون كل إدخال العمل األصلي ل. 

 3أصغر من  الطباعة تكون يجب أالx5  8وال تزيد عنx01 بوصة. 

 00ورق المقوى أو لوحة الملصقات التي ال تتجاوز يجب تركيب الطباعة على مواد متينة مثل الx01 يجب أن يكون .  بوصة، بما في ذلك التنسيق

 .التنسيق واضحا  لعدم لفت االنتباه بعيدا  عن التصوير الفوتوغرافي

 وال تقبل صور مؤطرة. 

 يقدم نموذج إدخال الصور والطالب وفقا للتعليمات الخاصة بك لمنطقة التجارة التفضيلية. 

  011يجب أن تكون األبعادx201 (بكسل ) (. الدقة)نقطة في البوصة  311و 

 تنسيقات الملفات المقبولة :GEPJ ،GEJ ،JIG ،ENJ. 
 

 للمشاركة" القواعد الرسمية"يجب أن تتبع جميع المشاركين أيضا 
 

 

 القواعد الرسمية للتصوير الفوتوغرافي


