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 أفضل تصميم اعالن مسابقة
 

حفل شعار لصميم  تأفضل عن فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة جمعية االتحاد النسائي العربي/ نابلس،  علنت

 2021بداية شهر نوفمبر الذي ستنظمه  االتحاد النسائي جمعية ةمئوي

 

، والذي النسانياأتها وعملها الخيري حفل بمناسبة مرور مئة عام على نشالعربي ستنظم جمعية االتحاد النسائي 

عكس لت  لفكرةاهذه  وتطوير تتسم باالبتكار والتميز تهدف المسابقة إلى تحديد فكرةسيتضمن العديد من الفعاليات. 

 ية. مئة عام، وتبرز مسيرة المرأة الفلسطينية النابلسالعلى مدار  تاريخ جمعية االتحاد النسائي

  

 الفكرة

طينية أة الفلساظهار دور المروالملخصة حسب اآلتي: أن تعتمد على رؤية ورسالة الجمعية، فكرة التصميم يجب 

تنبع رسالتها من و .فضل وأجود الخدمات االجتماعية واإلنسانيةأجل تقديم أستفادة من قدراتها وطاقاتها من واال

يق لى تنسإر ستمراتسعى بالتأهيل وبتنوع خدماتها كالصحة والتعليم والطفولة واإليواء والرعاية واخالل تميزها 

 .الجهود وتوحيدها وتجنيد الدعم الالزم لمساندة وتقوية االسرة الفلسطينية

 

 :المستهدفون للمشاركة

ة في التطبيقي لفنونوطلبة قسم ا، تدعو المسابقة بشكل أساسي طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية

م يات لتقديالكل الطلبة المبدعين في مجال الرسم والتصميم من مختلفكما تدعو، وكلية هشام حجاوي التكنولوجية

 خ الجمعية ودورها المجتمعي الخيري االنساني.يلنموذج تصميم يعكس تارتصور/ فكرة 

 

 :آلية اختيار الفائز

اعى قد رشعارلاتصميم االتحاد النسائي، على أن يكون  إدارة جمعيةاختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم سيتم 

 المواصفات اآلتية: 

 لحفل.ا متالئَما مع مناسبةواضحا أن يكون جذابَا  -

 عن أي تصميم آخر محلي أو عالمي.ة أو منسوخة غير تقليديجديدة  أن تكون فكرة التصميم -

 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. -

 

 

 .للتصميم الذي سيرسوا عليه االختيارصرف مكافأة رمزية يتم س

 

 نتقل بالكامل لجمعية االتحاد النسائي. *علما أن ملكية التصميم الفائز ت

 .ن يلتزم الفائز بإجراء التعديالت أو االضافات المطلوبة بعد الفوزأ* 

 

 :الموعد النهائي للتقديم

 :وتتضمنبالمشاركة تعبر عن االهتمام والرغبة  المهتمين بالمشاركة، إرسال رسالةعلى الطلبة 

 .االسم الثالثي ورقم الجوال وسنة الدراسة -

http://www.ittihadsociety.org/
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 شرح مفصل عن الشعار بكافة تفاصيله وألوانه. -

 .يقدم التصميم ورقي على  نسختين األولى بألوان والثانية غير ملونة -

 (ymck)وبتقنية ألوان  ( عالي الجودةVWCTORيقدم التصميم بصيغة ) -

 

  arabunion.society@gmail.comالبريد االلكتروني:إلى  م(3.00الساعة ) 2021-7-10في موعد أقصاه 

 0595252577أ.هدى خالد:  ،لتواصل مع منسقة العالقات العامةا للمزيد من االستفسارات يرجى
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