
المعايير/ آليات المسابقة:

١.مسابقة التصوير مفتوحة للمحترفين والهواة.

٢.يجب على المتقدم أْن يكوَن أحد الطالب أو الموظفين بجامعة التقنية والعلوم 

التطبيقية بشناص.

ُج الصور لمنطقة شمال الباطنة كوجهٍة للسياحة واالستثمار. ٣.يجب أْن ُتَروَّ

٤.يجب أْن ترتبط الصورة بموضوع المسابقة.

٥.يجب أْن ُتلَتَقُط الصورة من ِقبل المشارك نفسه، وال يتم إرسالها أو نشرها على أي منصة 

إعالمية أخرى.

٦.بمجرد أْن يتم تقديم الصورة للمسابقة؛ فإنها ستصبُح ُملًكا لـقسِم الدراسات التجارية 

بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص (مع االعتراف بحق المشارك كمالك للصورة). 

وفي حالة أي نية للنشر، َيطلُب المشارُك إذن½ بالحصول على تصريٍح الستخدام الصورة، 

وعند اÃخالل بهذا الشرط؛ سوف ُيسَتبَعُد المشارك تلقائًيا من المسابقة.

٧. يجب أْن تحتوي الصورة على تعليق واحد يتم كتابته بشكل منفصل.

٨.يجب أن تكون الصورة أصلية، أي ال يوجد تحسينات )فالتر، تأثيرات، حدود أو إطار أو أي 

تغيير وتعديل على حالتها اÉصلية( عند التقاط الصورة.

٩.ُيسمح للمشاركين بتقديم ٣ صور كحٍد أقصى.

.(BW) سودÉبيض واÉ١٠.يمكن أن تكون الصورة ملونة أو با

١١.يمكن للمشارك استخدام أي جهاز اللتقاط الصورة (جوال / كاميرا).

١٢.يجب أن تحتوي الصورة على عالمة مائية (التاريخ والوقت والمكان).

١٣.يجب التقاط الصورة فقط بعد اÃعالن عن المنافسة (أي ٢٠ مارس ٢٠٢٢).

١٤.استخدم إيميلك الجامعي الرسمي عند التقديم للمسابقة، مرفق به التنازل (مع 

االعتراف الواجب بملكية المشارك للصور).

١٥.سيتم تسمية / ترميز الصورة الُمَشاَرك بها باستخدامPSEUDO /  (االسم/االسم 

المستعار). وسيؤدي استخدام االسم الحقيقي للشخص إلى استبعاد المشارك من 

التقديم.

١٦.سيتلقى جميُع المتأهلين إخطاًرا بالقبول بأن صورهم مؤهلة (ما لم يكن هناك أي 

إشعار تنحية تم إرساله عن أي مخالفة قد تنشأ بعد التقديم).



Criteria :

1.The photo competition is open to professional and amateur photographers who are part 

of the UTAS Shinas community.

2.It should promote North Al Batinah Region as a Tourism and Investment Destination. 

The photo should be based on the theme‛s competition.

3.The photo should be originally captured by the participant and has not been posted or 

published on any media platforms.

4.The photo should NOT be shared or published in any media or platform upon submission 

to the competition.

5.Once the photo had been submitted for the competition, it will become the property of 

the BSD – UTAS (with due recognition of the participant as owner), any intent to post, 

the participant shall ask permission and be granted a permit to use the photo. Violation 

will automatically disqualify or forfeit the participant in the competition.

6.The photo should have one (1) line caption to be written separately. 

7.The photo should be original, i.e., no enhancement, filters, effects, borders, frame, or 

any alteration of its original state when the photo was captured.

8.ONLY students and staff of UTAS Shinas are allowed to participate.

9.The participants are allowed to submit a maximum of 3 photo entries.

10.The photo can be colored or black and white (BW)

11.The student can use any device to capture the picture (phone/camera).

12.The photo should include a watermark (date, time & location)

13.The photo must be captured only after the announcement of the competition (i.e. 

March 20th, 2022) 

14.The period of submission of entry will be from March 20th, 2022 to April 21st, 2022.

15.The entry photo will only be labeled/coded with PSEUDO/pen name/alias name. Using a 

real name will disqualify the entry.

16.All qualified submissions will receive a notification of acceptance that their photos are 

qualified unless a disqualification notice is sent for any violation/s which may arise after 

the submission.


