
طسوت+ا ءاسن قودنص

يفارغوتوف ريوصت ةقباسم 1ناوق

2011

:ديهمتلا

 رـــــيانـــــي رـــــهش يف 1901 نوـــــناـــــق بـــــجومـــــب تـــــسسأـــــت ةيعمـــــج يه ةقـــــباسملـــــل ةّمظنـــــ)ا ةئيهـــــلا طـــسوت+ا ءاســـن قودنـــص

.يطسوت)ا ءاضفلا يف ةأر)ا قوقح لاجم يف دوقع ةّدعل نهمازتلا دوعي يتاوللا ءاسنلا نمةردابمب2008

 ةطيح)ا نادلبلا يف ةأر)او لجرلا _ب ةاواسملل ىعست يتلا عيراش)ا قيقحتل يرورضلا ليومتلا نع ثحبلا هتمهم نا

 اسنرف يف جمارب ميظنتب قودنصلا موقي كلذ قيقحتلو.)) www.medwomensfund.org عقوملل عوجرلا( طسوت)ا رحبلاب
 فلتخم _ب نماضتلاو ةلدابت)ا تادعاس)او تlاصتlا زّزعيو عّجّشي هنأ امك طّسوت)ا ضوحلا نادلب ةفاك يفو

 .دلب لكل ةفلتخ)ا فورظلا نع رظنلا ضغب دحاو فده هاجت نولمعي نيذلا _لعافلا

"اهتاروث و ةأر+ا" ناونعب يفارغوتوف ريوصت ةقباسم ،2011 ماعل قودنصلا مّظني

 يه كلت .ايروسو نانبلو برغ)او ايبيلو رصمو سنوت يف طسوت)ا رحبلا نم ةيبونجلا ةفضلا ىلع ةيرحلا حاير بهت
 و لجرلا _ب ةاواس)اب ةبلاط)ا دح ىلا كلذ لصي له ىرت اي. ريص)ا رايتخا ةيناكماو ريغتلا ةداراو شيعلا يف ةبغرلا

؟ةأر)ا

 تاكبشلا ىوتسم ىلع ءاوس ةيطارقوميدلا تاروثلا يف نهلهاجت نكمي lو تاريدجلا ت�عافلا نهنأ ءاسنلا تتبثا دقل

 فلتخم يفو ينفلا عادبlا وأ ةيرادجلا موسرلا وأ تاراعشلا قيرط نع وأ عراشلا وأ ميظنتلا تانجل وأ ةيعامتجlا
 هذه ةادغ ةأر)ا اهلغشت يتلا ةناك)ا يه ام  ىرت اي نكلو لجرلا عم بنج و ابنج ةأر)ا اهضوخت يتلا تاروثلا عاونأ

؟تاروثلا

 ضوخ نع اهيف  ةأر)ا فقوتت l ةيطارقوميد رثكأ تاعمتجم دجوت طسوت)ا ضوحلا نم ىرخ�ا ةفضلا ىلعو

 قيقحت لجأ نم وأ)...خلا لسنلا ديدحت قحو ضاهجlا قح( اهتبستكا يتلا قوقحلا نع ظافحلل  ةفلتخم تاعارص
 ةأر)ا مارتحا( ةلماع)ا يفو )رارقلا عنص تايوتسم ىلعو ينه)ا نادي)ا يف( ةأر)ا و لجرلا _ب ةلماكلا ةاواس)ا
.)اهتّيرحو

 طسوت+ا رحبلا يتفض Uك ىلع اهءاشنا يف ةأر+ا بغرت يتلا ةيطارقوميدلا تاعمتج+ا عون ام ىرتاي
؟اهل ةبسنلاب ةروثلا ىنعم امو

 روديو ةيطسوت)ا ةأر)ا قودنص اهّمظني يتلا 2011 يفارغوتوفلا ريوصتلا ةقباسم حاتتفا متي قايسلا اذه يف

:لوح ةنسلا هذهل  اهروحم

"اهتاروثو ةأر+ا"

http://www.medwomensfund.org/ar/index.html


 ديكأتلل ةأرملل ةحات)ا ريبعتلا لئاسو فلتخ) يفارغوتوفلا ريوصتلا  ل�خ نم تابثlا وه ةقباس)ا هذه نم فدهلا نا

.ةديدج قافآ قلخو هنم يناعت يتلا ملظلا ذبنو اهقوقح نع

 تاعمتجــم ءاشــنا نودــيرــي نــيذــلا كئــلوأ عم مازتــل`او دــّهعتلا ةقــباســ+ا هذــه ءارو نــم قودنصــلا دــيرــيو
.ةأر+او لجرلا 1ب ةيقيقحلا ةاواس+ا ىلع زكترت

.طسوت)ا ضوحلا نادلب يف  _ميق)ا تايواهلاو ةاوهلا ىلع ةقباس)ا رصتقت

ةقباس+ا ماتتخاو حاتتفا ديعاوم

.ليللا فصتنم 2011 ربوتكأ 30و لّيللا فصتنم 2011 ةيليوج 5 1ب :روصلا لاسراو ميلست

.2011 ربمسيد 15 دعوم رخآ :جئاتنلا نع نUع`ا

ةكراش+ا طورش

 نــم بوتكــم حيرصــت مــيدقــت بجــي ةــلاحــلا هذــه يفو(ارــصاــق وأ ادــشار ناــك ءاوــس صخــش لكــل ةــحوتفــم ةقــباســ)ا :1 ةداـ+ا

.ةيطسوت)ا نادلبلا يف _ميق)ا ةاوهلا نيرّوص)او )نيوب�ا

 نع رّوصلا لاسرا بجي .ةنولم وأ ضيبأو دوسأ 3 يأ مجحب رثك�ا ىلع رّوص ةعبرا ميدقت _كراشملل نكمي :2 ةدا+ا

 روصلا ةقباسم" دومع نمض ةيطسوت)ا ةأر)ا قودنص عقوم ىلع وأ يلاتلا ناونعلا ىلع ينورتكلlا ديربلا قيرط
"ةيفارغوتوفلا

.ةكراش)ا تاءارجا يف ةروكذ)ا ةينقتلا تافصاو)ا مرتحت نأ رّوصلا ىلع بجي :3 ةدا+ا

"اهتاروثو ةأر+ا" :ةقباس)ا عوضومب ةق�ع روصلل نوكت نأ بجي :4 ةدا+ا

 نم عون ياوأ يرصنعلا وأ يسنج ذوذشلا وأ يحابlا عباطلا تاذ رّوصلا ءاغلإ وأ فذح قح مّظن)ا قيرفلا ظفحي

.زييمتلا عاونأ

.قودنصلا رارق يف نعطلا كراشملل نكمي l ةلوبقم ريغ ربتعت يتلا رّوصلا ءاغلا وا فذح ةلاح يف

 ةصاخلا تاحيرصتلا ىلع لوصحلا بجي امك ةّمدق)ا رّوصلا بحاص نوكي نا كراشم لك ىلع بجي:5 ةدا+ا

 سيلو رّوصلا باحصأ ةيلوؤسم تابثا بجي ةاضاق)ا وأ نعطلا ةلاح يفو .ةّّلثم)ا صاخش�ل ريوصتلا قح مادختساب
مّظن)ا قيرفلا

:6 ةدا+ا

 نع ةزئاحلا رّوصلا رشنب سفنلا ةحامس لكب _مظنملل لئاو�ا ةث�ثلا نيزئافلا حمسي نا.1

.جئاتنلا نع ن�عlا خيرات نم ءادتبا تاونس سمخ ةد) كلذ و هريغ وأ هعقوم ىلع زئاوجلا

 ةلاحلا هذه يفو زئاوجلا نع ةزئاحلا ريغ رّوصلا مادختسا مّظن)ا قيرفلل نكمي.2
 ناكمب هرابخا متي امك ةروصلا بحاص نم صاخ حيرصت بلط ميدقتب قيرفلا موقي



 ناكمب هرابخا متي امك ةروصلا بحاص نم صاخ حيرصت بلط ميدقتب قيرفلا موقي

.لامعتسlا ةبسانمو

.ءانثتسا نودب رّوصلا نم ةروص يأ لامعتسا ىدل ةروصلا بحاص ركذ بجي

 تناك ءاوس ةقباس)ا تايرجمب ةطبرت)ا لكاش)ا لك ىلع lوؤسم ةقباسملل مظن)ا قيرفلا ربتعي نأ نكمي l :7 ةدا+ا

.ىرخأ وأ ةينقت وأ ةيتامولعم وأ ةيرشب ءاطخأ

 ةيرهاظلا ضراع)ا  يف اهيلا عوجرلا وأ اهتعجارم نكميو ةرفوتم نوكت ةّمدق)ا رّوصلا نأ ىلع كراش)ا لوبق:8ةدا+ا

 ةقباسم دومع يف قودنصلاب ةصاخلا يفارغوتوفلا ريوصتلا ةقباسم ةرتف ل�خ طقف ةحات)ا( ةقباس)اب ةصاخلا

)ةيفارغوتوفلا ريوصتلا

ةقباس+ا فصو

I-ةقباس+ا يف ةكراش+ا تاءارجا

)300dpi/20cm ىند%ا دحلا(  JPEGرثكlا ىلع ةيفارغوتوف روص4 لاسرا بجي ةكراشملل:9 ةدا+ا

3يأ قرو ىلع رّوصلا جارختسا تافصاو) ةقباطم تافل)ا مجح نوكت نأ بجي

:يلي امب ةلثمت)او ديربلا ىلع ةبولط)ا تامولع)ا لاسرا _كراش)ا ىلع بجي

.ةروصلا طاقتلا ناكمو ةروصلا ناونعو ينورتكلlا ناونعلاو بقللا و مسlا

l ا _ع يف نومظن)ا ذخأيlيتلا روصلل رابتع l تافصاو)ا لمجم مرتحت.

 ةيلــيوــج 5 _ــب حوارتــت يتلا ةرتفــلا ل�ــخ رّوصــلا لاــسرا _ــكراشــ)ا ىلع بجــي :10 ةداــ+ا

:يلاتلا ينورتكلlا ديربلا ىلع ليلا فصتنم ىلع 2011 ربوتكأ 30و 2011

Photosffm2011@gmail.com

 1 نــم ةّفنصــ)ا رّوصــلا .رّوــص 10 نســحأ ءاقتــناو فينصتــب ميكحتــلا قــيرــف موقــي :11ةداـ+ا
.ةزئاجب اهتئفاكم متي 3 ىلا

mailto:Photosffm2011@gmail.com


II-ع`او زئاوجلاUزئاوجلا ميدقتو ةزئافلا ّروصلا نع ن

 :لئاوlا ةث�ثلا نيزئافلا زئاوج :12 ةدا+ا

وروي 400 اهتميق ريوصت تّادعم

وروي 300 اهتميق ريوصت تّادعم

وروي 200  اهتميق ريوصت تّادعم

 15 خيراتـب جئاتنـلا نـع نلعـيو ينورتكـلlا دـيربـلا قـيرـط نـع مهـئاقتـنا مـت نـيذـلا ةرـشعلا _حـشرتـ)ا رابـخا متـي :13 ةداـ+ا
.طسوت)ا ءاسن قودنص عقوم ىلع 2011 ربمسيد

.ىرخأ ةزئاجبو lو يلام غلبم لباقم اهلادبتسا نكمي lو رخآ صخشل اهيلع زئاحلا ةزئاجلا ليوحت نكمي l :14ةدا+ا

.نيزئافلا نع ن�عlا رثا اموي 35 ل�خ ةزئاجلاب ةبلاط)ا زئافلا ىلع بجي :15ةدا+ا

 ءاغلا ىلا يدؤي اهمارتحا مدعو ةيراجلا _ناوقلا لوبقو حشرت)ا ةقفاوم ةقباس)ا يف ةكراش)ا نمضتت :16 ةدا+ا

.حيشرتلا

.رايبور اسيوس ني�ك يب يس ٍسا ني�ك يماح)ا بتكم ىدل ةّنودم ةقباس)ا هذه _ناوق ةموظنم نا :17 ةدا+ا

 يذلا حمسلا وجلا سفن يف _ّمظن)ا لبق نم همسح متي اهقيبطت وأ _ناوقلا ةموظنم ريسفت نأشب نعط وأ دينفت يأ

.ةيلمعلا هذه ميمصت ل�خ داس




