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 الشعبة المعمارية   -لجنة الحفاظ على األبنية التراثية نقابة المهندسين األردنيين/ 

 بالتعاون مع 

 مجلس األبحاث البريطانية في بالد الشام، المعهد البريطاني لآلثار، عّمان 

 للمشاركة في  يدعونكم

 التراث العمراني في األردن بمسابقة تصوير فوتوغرافية خاصة 

 تحت عنوان

 التراث العمراني والحداثة
 

، وبالتعاون مع مجلس األبحاث البريطانية  الشعبة المعمارية - تشرف لجنة الحفاظ على األبنية التراثية والتاريخيةت

(  2021و 2020في بالد الشام، المعهد البريطاني لآلثار في عمان بدعوة طالب هندسة العمارة وخريجي عامي )

 لحداثة في األردن. با أفضل صورة تعكس وتوثق عالقة التراث العمرانيلإلشتراك في مسابقة 

 

   2021 األولكانون  30موعد التقديم النهائي:                                    2021 كانون األول 1موعد بدء المسابقة: 
 

 محور المسابقة  

مميزا     ااستخدام  توقع أن ترصد الصورة  للتراث العمراني، حيث ي  تقتصر المسابقة على محور رئيسي هو اإلستخدام المعاصر  

يراعي خصوصية العنصر، ويبرز جماله وقيمته المميزة، ويحترم مبادئ التعامل مع   أو من خالل تدخل هندسي تراثي لعنصر

 التراث العمراني. 

حدائق، أو عنصر تنسيق موقع ذات قيمة تراثية ويقصد بالتراث، كل ما شيده اإلنسان من مدن، قرى، أحياء، مباني،  

: العناصر التراثية، المباني  اافية، أو وظيفية والمحددة تصنيفي  أو معمارية، أو عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثق

 التراثية، مناطق الترث العمراني، ومواقع التراث العمراني. 

ة والجمالية، والعنصر أو الموقع الذي توثّقه والرسائل التي تحتويها لتوضيح  سيتم اختيار أفضل صورة من الناحية الفنية التقني

 تعكس تراثنا الحضاري. التي توثق مالمح مميزة من العمارة المحلية محور المسابقة في حين 

 

 أهداف المسابقة  

 تحفيز الطلبة والخريجين الجدد من طلبة العمارة على استخدام عدساتهم الكتشاف وتوثيق التراث المعماري في األردن.   .1

 توفير فرصة للمشاركين للمساهمة في توثيق عناصر التراث العمراني في األردن.  .2

 التراثية المتواجدة في الوطن.تحفيز األجيال الجديدة من المهندسين للتعرف على الطرز المعمارية  .3

 تحمل تراث وذاكرة المكان. ، إذ اهم في زيادة اإلهتمام بهاتسليط الضوء على مواقع التراث العمراني، مما يس .4

المشار .5 ختكريم  من  منهم  المبدعين  وتشجيع  مهندسينا    الل كين  مكاتب  على  تتواجد  القادم  للعام  روزنامة  وإخراج 

 .والمهتمين بالتراث
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 سابقة والتحكيم  جوائز الم

للمسابقة من خالل لجنة   المقدمة  المعمارية والمجلسسيتم تحكيم األعمال  الشعبة  صين مخت  وبتواجد  ،يتم تشكيلها بتمثيل عن 

   بتقنيات التصوير الفوتوغرافي. 

كما سيتم عرض هذه    ، ليتم طباعتها ضمن روزنامة للعام القادممشاركة    ة صور  عشراثنتا  اختيار أفضل    تم بعون هللاسي -

  .منها فضل ثالثة أعمالمنح جوائز أل. فيما سيتم الصور على هامش أحد الفعاليات المشتركة بين النقابة والمجلس

 سيتم منح الجوائز حسب اآلتي:  -

 دينار   300: الجائزة األولى

 دينار  200الجائزة الثانية: 

 دينار 100الجائزة الثالثة:  

شهادة شكر وتقدير للمشاركة في المسابقة   ،ختيارها للعرضإ  التي سيتم  ،اإلثني عشر صورةأصحاب  سيتم منح  كما   -

 مجلس األبحاث البريطانية في بالد الشام. نقابة المهندسين ومن قبل 

 

 المسابقة   تعليمات المشاركة في

 2021و   2020الرسمية والخاصة ولخريجي عامي  المسابقة مفتوحة لكافة طلبة كليات العمارة في الجامعات األردنية   .1

 . األردنية الهاشمية شارك بها أحد عناصر أو مواقع التراث العمراني في المملكةأن توثق الصورة الم   .2

 لتقطة باستخدام كاميرا احترافية.  م  دمة أن تكون الصورة المق .3

 تكون الصورة المقدمة للمسابقة من تصوير المتقدم نفسه، ولم يسبق المشاركة فيها بمسابقة أخرى.   أن .4

ا للصورة ووصف اعلى المشارك أ  .5 ا لموضوع الصورة، وتاريخ التقمخ  ن يضع عنوان ا واضح  اطها، واسم الموقع،  تصر 

   باللغة العربية.  مبنى أو العنصر التراثيواسم ال

 يحق للمصور المشاركة بصورة واحدة فقط.   .6

 كتب اسم المصور وأي معلومات تخص تاريخ أو قصة المكان بمغلف منفصل. ي   .7

 ( بكسل. 3000(، بحيث ال يقل طول الضلع األكبر فيها عن )jpgقدم الصورة بصيغة ملف رقمي امتداد )ت   .8

  يؤثر على الصورة األصلية.  يسمح بتعديل اإلضاءة واللون والحدة للصورة بشكل محدود بحيث ال .9

 قبل الصور المضاف إليها إطار أو توقيع أو تاريخ أو اسم المصور.  ال يسمح باإلضافات أو الدمج وال ت   .10
 

 شروط عامة  

المنظمة للمسابقة استخدام الصور    هاتيحتفظ المصور بالحقوق الملكية للصورة ويبقى هو المالك لها، كما يحق للج -

 .  بهاالمسابقة وفي أي وسائل أو مواد أخرى خاصة ب  روزنامة خاصة)سواء فازت أو لم تفز بالمسابقة( في  المشاركة

لل - المنظمةيحق  است  جهات  الوللمسابقة  في مختلف  الفائزة  الصور  المعارض  خدام  ذلك  في  بما  تستخدمها  التي  سائل 

الترويجية والو  والكتيبات والمطبوعات االلكترونية ونشرها في أي  والمواد  التواصل االجتماعي سائل   من منصات 

 وسائل اإلعالم بغرض التسويق للتراث العمراني. و

كورة ال تتوافق مع المواصفات أو األهداف أو المواضيع أو الشروط المذ  مشاركةصورة  يحق إلدارة المسابقة رفض أي   -

 بقة.للمسا

 ال يحق للمشترك بأي حال من األحوال سحب الصورة من المسابقة بعد أن يتقدم بها للمشاركة.  -
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 .ال يحق أن يتقدم ابن أو أخ أو ابنة أوأخت ألحد أعضاء لجنة التنظيم أو لجنة التحكيم للمسابقة -

ديمه إلى المسابقة لذا يجب االحتفاظ طلب من المشارك تقة الصورة، وقد ي  الملف األصلي للصورة وثيقة ملكي  يعتبر -

 بالملف األصلي كما خرج من الكاميرا دون أي تعديل.  

 .عتبر موافقة مسبقة وشاملة على كافة الشروط المذكورة أعالهشروط المسابقة قطعية، والمشاركة فيها ت   -

 

 تسليم المشاركات  

على البريد اإللكتروني   2022 الثانيكانون  16يوم الساعة الثالثة من آخر موعد لتسليم األعمال إلكتروني ا  -

a.abukwaik@jea.org.jo والبريد اإللكتروني n@cbrl.ac.uksmubaidee 

تصوير فوتوغرافية خاصة بالتراث العمراني في   ( بـ "مسابقةemail subjectيرجى تحديد موضوع اإليميل )  -

 ".  األردن

الساعة الثالثة من    حتىابة المهندسين  السيد عالء أبو كويك في نق ( إلىA3يتم تسليم نسخة مطبوعة وملونة وبحجم ) -

 . (0799837833 ، ولن تقبل أي مشاركات بعد هذا الموعد، )رقم الهاتفأعالهفس اليوم والتاريخ المعلن ن

 

 التسليم.  ين من موعدعخالل أسبوالنتائج واعالم الفائزين سيتم اعالن 
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