
 مسابقة تصميم ساعة كنصب تذكاري في الساحة المركزية للمكتبة

 إعالن مقدم من جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

 

 

 

 مقدمةال

 

وترنو لتكون  6891جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية هي جامعة رسمية أردنية تأسست عام 

جامعة عالمية تتبوأ مكانة مرموقة بين أفضل جامعات العالم وتهدف لتخريج كوادر علمية عالية  

التأهيل لرفد سوق العمل الوطنية واإلقليمية والدولية بكوادر مدربة وفق أعلى المعايير ولتصبح بؤرة 

سخاء في بنيتها التحتية جذب للطلبة العرب واألجانب من مختلف الثقافات. واستثمرت الجامعة ب

عد من مبنى المكتبة المركزية التي ت في هذا المجال أهم وآخر ما أنجزتهلتحقيق تطلعاتها. وكان من 

التي تستضيف عمادات بكل المقاييس باإلضافة للمباني المجاورة للمكتبة أفضل المكتبات في المنطقة 

مختلفة في الجامعة. وتسعى الجامعة إلضفاء مسحة جمالية إضافية للمكان بوضع نصب  ووحدات

مالي ارقة في المكان إضافة للعنصر الجنقطة المركزية بين هذه المباني يشكل عالمة فمساعة في ال

وبيها من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية وطلبتها سالمنشود. وعليه تدعو الجامعة جميع من

 في الساحة المركزيه للمكتبة بمسابقة تصميم نصب ساعةللمشاركة ومن عملوا بها سابقاً يها وخريج

 المذكورة أدناه: وفق المواصفات والشروط

 

 المواصفات

 أن يجسد النصب قيم ورسالة ورؤية جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية. .6
مل المشارك كافة التبعات في أي أن يتسم النصب باألصالة واإلبداع ويمتاز بقوة الداللة ويتح .2

 خرق لحقوق الملكية الفكرية في هذا الصدد.
 أن تكون المواد المستخدمة ضمن تشكيلة مواد المباني المحيطة بمكان النصب. .3
 أن تتناسب أبعاد المقترح المقدم مع أبعاد المكونات المعمارية المحيطة به. .4
 النصب.أن يكون عنصر الساعة مكوناً بارزاً وظاهراً في  .5
 أن يتميز التصميم بإمكانية التطبيق على أرض الواقع. .1

 

 الشروط

و خريجيها أو ممن عمل بها أن يكون المتقدم من طلبة الجامعة، أو موظفيها، أو العاملين بها أ .6

 سابقاً وأن يقدم ما يثبت ذلك.
 أن يتقدم المشارك بتصميم واحد فقط. .2
ما يوضح المفهوم التصميمي   -إلى التصميم باالضافة   -أن يشرح المشارك على البوستر .3

 (.conceptوداللة ورمزية النصب )
أن ينفذ التصميم بشكل إلكتروني يتضمن الواجهات المختلفة والمخطط الرئيسي ببعدين وثالثة  .4

 .مع القياسات المقترحة  (2D & 3Dأبعاد )
يشمل التصميم كل ما يلزم من مخططات وتفاصيل معمارية ومقاطع وواجهات مع المحيط  .5

  A1او   A0وعلى بوستراو كرتون حجم  6551بمقياس رسم 
 تنتقل ملكية جميع التصاميم المقدمة إلى الجامعة وال يحق للمتقدمين المطالبة بها الحقاً. .1



 ت المطلوبة بعد الفوز.أن يلتزم الفائز بتنفيذ كافة التعديالت واإلضافا .7

 

 آلية التقدم وتسليم التصميم

 (.CDتقدم جميع التصاميم ورقياً مرفقة بقرص مدمج ) .6
 في المباني الطبية تسلم جميع التصاميم إلى مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة .2

(M3L0.) 
ورقم الجوال يرفق مع التصميم كافة المعلومات المتعلقة بالمشارك مشتملة االسم الثالثي  .3

 ويمكن تقديم عمل مشترك مقدم من اكثر من شخص. والبريد اإللكتروني.
 . 7/2/2161دوام يوم األحد الموافق   نهاية أخر موعد إلستالم الطلبات هو .4
 .المخططات الالزمة االعالنهذا مرفق ب .5
 الكليات الطبية. –للراغبين بزيارة الموقع التنسيق مع وحدة المشاريع الهندسية  .1

 

 آلية اإلختيار

وبحد أعلى عشرة تصاميم من بين كافة  تقوم لجنة متخصصة بإختيار التصاميم المرشحة للفوز .6

 التصاميم المقدمة.
على موقع الجامعة للتصويت عليها من  (6تعرض أفضل التصاميم المرشحة للفوز )بند رقم  .2

 .ومن عملوا بها سابقاً  قبل طالب الجامعة وموظفيها وخريجيها
 (2ل ثالثة تصاميم وفق التصويت )بند رقم اللجنة باختيار التصميم الفائز من بين افضتقوم  .3
 وحسب ما تراه الجامعة مناسباً في حينه.خاصة إحتفالية  فيتسلم الجائزة  .4

 

 الجائزة

  .لفائزا للمشروع  دينار ......... 6111.........    تقدم جائزة مالية مقدارها 
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