
متجر هدايا المدينة التعليمية

 إرشادات مسابقة
تصميم كرة القدم



عن المسابقة

يهدف متجر هدايا المدينة التعليمية إلى رفع مستوى الوعي بمؤسسة قطر لدى المجتمع المحلي 
والزوار من مختلف أنحاء العالم، من خالل تطوير منتجات وتوفير مساحة لالسترخاء ولقاء األصدقاء. 

كما يعد المتجر منصة للفنانين المحليين والمبدعين للتعبير عن أفكارهم ومشاركة القصص التي تدور 
حول المدينة التعليمية والثقافة القطرية. وفيما يستعد المجتمع الستضافة كأس العالم في 2022، 
أردنا أن نستعرض ما تعنيه كرة القدم ألفراد مجتمعنا، ولذا ندعوك لتقديم تصميماتك األصلية لكرة 

قدم لتحصل على فرصة إلنتاج كرة تحمل تصميمك الخاص.

في هذه المسابقة، نتعاون مع "أاليف أند كيكنج"، المؤسسة الخيرية التي تدعم "الرياضة من أجل 
أعمال جيدة"، التي ستنتج كرات القدم بتصميمات إبداعية ومواد متينة. يتصدى نموذج المؤسسة 

الفريد ونهجهم الشامل لمشكالت حقيقية مثل الفقر والبطالة واألمراض التي يمكن الوقاية منها في 
أفريقيا. ستحمل كرات القدم التي سننتجها الكثير من المعاني الفريدة، حيث تصنع كل كرة يدوًيا، ولن 
تكون كرات منتجة بكميات ضخمة من مصنع ما. كل كرة ستخوض رحلة خاصة على يد حرفيين ماهرين.

التقديم

لمشاركة تصميمك، يرجى زيارة qf.org.qa/football-design لتعبئة نموذج التقديم وإرسال التصميم 
اإللكتروني أو الصور الممسوحة ضوئًيا. بعد اختيار التصميمات المفضلة، سنتواصل معك لتحسين 

التصميم وتجهيزه لإلنتاج.



إرشادات التصميم

الخيار 1
تصميم متكرر | لونان إلى ثالثة ألوان

الخيار األول يتضمن تصميم كرة قدم على نمط متكرر، وهو أسهل في التصميم والتنفيذ، وقد يؤدي 
لنتائج رائعة. يمكنك إنشاء تصميمات جميلة إذا فكرت بشكل إبداعي في كيفية تكرار األشكال 

الخماسية والسداسية حول الكرة. كما يمكنك استخدام ثالثة ألوان وخلفية بيضاء في هذا الخيار.

 يتكرر التصميم حول الكرة	 

 لونان أو ثالثة ألوان مطبوعة	 

 على لون الخلفية

 يتكرر شكالن حول الكرة	 

 ال يشترط محاذاة األشكال	 

في أثناء الخياطة

نموذج الخيار األول

 )psdو ai( نقبل الملفات المفتوحة
كما نقبل ملفات Jpeg، PDF، أو الصور 

الممسوحة ضوئًيا. ويمكن للجميع 
طباعة الصور والرسم عليها يدوًيا، خاصة 

األطفال، ويجب أن تتأكد أن الصور 
الممسوحة ضوئًيا عالية الجودة، وتحمل 
العدد الصحيح من األلوان بشكل واضح 

)ال يسمح بأكثر من ثالثة ألوان(. 

https://drive.google.com/file/d/1IAU_w9Lcdt3eP4oPWbjMhiHZladwKIWf/view


الخيار 2 
 تصميم ملتف | لون واحد

ا  الخيار الثاني يتطلب تصميًما أكثر تعقيًدا ويناسب المصممين والفنانين المحترفين. يجب أن تكون ملمًّ
ببرنامج أدوبي إالستراتور أو فوتوشوب لتتمكن من إكمال تصميم ملتف. إذا شعرت أن التصميم 

المتكرر يحد إبداعك أو كنت مستعًدا لتحٍد أكبر، فهذا الخيار يتيح لك ابتكار تصميم يلتف حول الكرة 
كاملة. يمكنك اختيار لون واحد على خلفية بيضاء.

 يلتف التصميم حول الكرة كاملة	 

 لون واحد مطبوع على لون الخلفية	 

 

 أكثر من 50٪ من مساحة الكرة	 

 تحمل تصميًما فريًدا

 محاذاة األشكال في أثناء الخياطة	 

مهم لضمان خط مستمر

نموذج الخيار الثاني

.psdو ai نقبل ملفات

https://drive.google.com/file/d/1GAV2ZcWo3kO3a7ZFIH_x4FNil-75pIyA/view



