
 : الرسمإرشادات لمسابقة 

 قدمه و الهدفالم .1

ي والتعليمي 
ها عىل بناء روابط ثقافية مع العراق وربط الناس بالناس من خالل التبادل الثقافز ز كت 

ي  بغداد بتر
سفارة الهند فز

نت الخاصه للسفارة ي مسابقة الرسم عىل اإلنتر
ز مدعوون للمشاركة فز جزء وهي  ارسم للهند ، جميع األصدقاء العراقيي 

ي ذكرى مرور اهو كا امريت م من آزادي
 .عاًما عىل االستقالل 75تساف فز

 

 الشكل .2
ز من العراق  في 

ز الهواة والمحتر ات الفناني  ات الفنية  .تهدف هذه المسابقة إىل عرض أفضل تعبت  يشجع الحدث عىل تقديم التعبت 

ي وسائل اإلعالم التالية
 :فز

 ، ألوان مائية ، قلم رصاص ، أقالم تلوين زيتيهالوان –عىل قماش / ورق  -لوحات  •

 ملصقات ولوحات جرافيكية -الفن الرقمي  • 

 الموضوع: "إرسم للهند"

 غاندي -1

 1947صورة الهند منذ استقاللها عام  -2

 مهرجانات األلوان ومهرجان النور -المهرجانات الهندية  -3

 رقصات وموسيقر هندية -4

ين -5 ي القرن الحادي والعشر
 الهند فز

 يالشعب الهند -6

 معالم الهند -7

 

 المشاركة .3

ز والهواة عىل المشاركة بحماس وتقديم عواطفهم ومشاعرهم وأفكارهم وأفكارهم المبتكرة حول  في  ز المحتر يشجع الحدث الفناني 

ي الفئات التالية
 - :الهند وتنوعها. ستكون المشاركات فز

 

ي الفئة العمرية التالية: 
 -أ. اإلدخاالت من الهند فز

 عاًما 18أقل من  - األطفال والطالب -1

2- . 19-45 

 وما فوق 45 -3

 

 جمع االعمال .4

ز إرسال صور عالية الدقة لعملهم إىل سفارة الهند  ي جميع أنحاء العالم والعراق ، ُيطلب من جميع المشاركي 
نظًرا للوباء المستمر فز

ي  https://www.eoibag Baghdad.gov.in . التفاصيل متاحة عىل2021 ايلول 10، بغداد بحلول 
سُيطلب تقديم  .فز

ي يوم حفل توزي    ع الجوائز
ز تقديم االسم الكامل والعنوان ورقم وثيقة  .األعمال المختارة إىل السفارة فز يمكن لجميع المشاركي 

سيتم استخدام جميع المعلومات الشخصية فقط لغرض مصادقة الفنان واألعمال الفنية ولن يتم  .الهوية الوطنية الخاصة بك

 .ألي غرض آخراستخدامها 

 

 إرشادات تقديم األعمال الفنية .5

ي عام  .أ
ي عىل "غاندي ، صورة الهند منذ استقاللها فز

مهرجانات  -، والمهرجانات الهندية  1947يقترص موضوع العمل الفنز

ين ، والشعب الهندي ، وال  ي القرن الحادي والعشر
ثار األلوان ومهرجان الضوء ، والرقصات والموسيقر الهندية ، والهند فز

ي عىل أي موضوع أو أكتر من الموضوعات المذكورة أعاله. 
 الهندية. يمكن أن يكون العمل الفنز

ي ملفات .ب
ز تحميل أعمالهم فز  .ميغابايت كحد أقىص 10فقط بحجم يصل إىل  JPG أو PNG يمكن للمشاركي 

ي المقدم .ت
ي حالة  .يرجى االحتفاظ بنسخة من الملفات عالية الدقة لعملك الفنز

ي القائمة المخترصةسنطلبها فز
 .إدراج عملك فز



ُيحظر تماًما أي شكل من أشكال التصوير غت  الالئق والفاحش للمرأة والطفل ، أو العري ، أو وحشية الحيوانات ، أو الكراهية  .ث

ات / الصور المعادية للقومية ، أو المناهضة للحكومة ، أو الحساسة لجميع األ  ة ، أو التعبت  ة أو غت  المباشر ديان ، المباشر

 والطائفة ، والعقيدة ، والعرق. 

ي أصلًيا .ج
 .أي نسخة مشوقة ، إذا تم مالحظتها ، سيتم استبعادها .يجب أن يكون العمل الفنز

 

 تقييم العمل .6

سيتم تقييم األعمال من قبل لجنة تحكيم رفيعة المستوى. ستكون لجنة التحكيم مخولة بالكامل للتخلص من األعمال الفنية 

ي الفقرة  غت  المالئمة
ز نهائًيا.  5.0الموضحة فز  )د( أعاله. سيكون قرار هيئة المحلفي 

 

 الجوائز .7

ي يمكن ربحها تحت كل فئة
 .يتم تشجيع المشاركة من الجميع .هناك الكثت  من الجوائز النر

 

 آخر موعد للتقديم .8

  2021أغسطس  15 -افتتاح المسابقة 

  ي الستالم المشاركات
 2021ايلول  10 –الموعد النهائ 

 2021 ايلول 30 -عالن القائمة المخترصة بحلول تقييم المشاركات وإ 

   ين االول 28إعالن الجوائز / الجوائز  2021 تشر

 

 األعمال الفنية حقوق  .9

ا للسفارة الستخدامها بأي شكل من األشكال
ً
 .جميع األعمال الفنية المقدمة والمختارة والممنوحة خالل المسابقة ستكون ملك

 .hoc.bag Baghdad@mea.gov.in رجى الكتابة إىلألي استفسار ي

 سفارة الهند ، بغداد

https://www.eoibag Baghdad.gov.in 

hoc.bag Baghdad@mea.gov.in 

 


