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اعالن مسابقة أفضل تصميم
تعلن جمعية االتحاد النسائي العربي /نابلس ،عن فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة أفضل تصميم لشعار حفل
مئوية جمعية االتحاد النسائي الذي ستنظمه بداية شهر نوفمبر 2021
ستنظم جمعية االتحاد النسائي العربي حفل بمناسبة مرور مئة عام على نشأتها وعملها الخيري االنساني ،والذي
سيتضمن العديد من الفعاليات .تهدف المسابقة إلى تحديد فكرة تتسم باالبتكار والتميز وتطوير هذه الفكرة لتعكس
تاريخ جمعية االتحاد النسائي على مدار المئة عام ،وتبرز مسيرة المرأة الفلسطينية النابلسية.
الفكرة
فكرة التصميم يجب أن تعتمد على رؤية ورسالة الجمعية ،والملخصة حسب اآلتي :اظهار دور المرأة الفلسطينية
واالستفادة من قدراتها وطاقاتها من أجل تقديم أفضل وأجود الخدمات االجتماعية واإلنسانية .وتنبع رسالتها من
خالل تميزها بتنوع خدماتها كالصحة والتعليم والطفولة واإليواء والرعاية والتأهيل وتسعى باستمرار إلى تنسيق
الجهود وتوحيدها وتجنيد الدعم الالزم لمساندة وتقوية االسرة الفلسطينية.
المستهدفون للمشاركة:
تدعو المسابقة بشكل أساسي طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية ،وطلبة قسم الفنون التطبيقية في
كلية هشام حجاوي التكنولوجية ،وكما تدعوالطلبة المبدعين في مجال الرسم والتصميم من مختلف الكليات لتقديم
تصور /فكرة لنموذج تصميم يعكس تاريخ الجمعية ودورها المجتمعي الخيري االنساني.
آلية اختيار الفائز:
سيتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم إدارة جمعية االتحاد النسائي ،على أن يكون تصميم الشعارقد راعى
المواصفات اآلتية:
 أن يكون جذا َبا واضحا متالئ َما مع مناسبة الحفل. أن تكون فكرة التصميم جديدة غير تقليدية أو منسوخة عن أي تصميم آخر محلي أو عالمي. أن يراعي الرمزية الخيرية للجمعية ودورها االنساني. أن يكون حجم الشعار قابل للتكبير والتصغير والتجسيم. أن يكون الشعار مالئم لكافة االستخدامات اإللكترونية والورقية والمادية. أن يكون الشعار مالئم للتصميم ثالثي األبعاد.سيتم صرف مكافأة رمزية للتصميم الذي سيرسوا عليه االختيار.
*علما أن ملكية التصميم الفائز تنتقل بالكامل لجمعية االتحاد النسائي.
* أ ن يلتزم الفائز بإجراء التعديالت أو االضافات المطلوبة بعد الفوز.
الموعد النهائي للتقديم:
على الطلبة المهتمين بالمشاركة ،إرسال رسالة تعبر عن االهتمام والرغبة بالمشاركة وتتضمن:
 االسم الثالثي ورقم الجوال وسنة الدراسة.(00970-9) 2389104 / 239833 / 2330910
الجـمـعـيـة :
فاكسE-mail:society1921@gmail.com (00970-9)2383110 :
مـوقـع الـكـتـرونـيWeb site : www.ittihadsociety.org :
(00970-9) 2377024
هاتف مركز النور للكفيفات:

2371491 /2396136
مسـتـشـفى االتـحـاد :
ص.ب )(206
فـاكس(00970-9) 2376155 :
2378143
كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة:
فاكس كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة2399515 :
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 شرح مفصل عن الشعار بكافة تفاصيله وألوانه. يقدم التصميم ورقي على نسختين األولى بألوان والثانية غير ملونة. يقدم التصميم بصيغة (  )VWCTORعالي الجودة وبتقنية ألوان )(ymckفي موعد أقصاه  2021-7-10الساعة (3.00م) إلى البريد االلكترونيarabunion.society@gmail.com:
للمزيد من االستفسارات يرجى التواصل مع منسقة العالقات العامة ،أ.هدى خالد0595252577 :

(00970-9) 2389104 / 239833 / 2330910
الجـمـعـيـة :
فاكسE-mail:society1921@gmail.com (00970-9)2383110 :
مـوقـع الـكـتـرونـيWeb site : www.ittihadsociety.org :
(00970-9) 2377024
هاتف مركز النور للكفيفات:

2371491 /2396136
مسـتـشـفى االتـحـاد :
ص.ب )(206
فـاكس(00970-9) 2376155 :
2378143
كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة:
فاكس كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة2399515 :

