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التــراث  وصيانــة  وعــرض  وتوثيــق  لحفــظ  المخّصــص  المــكان  هــو  الُمتحــف 
ــة  ــراض ُمختلف ــتخدم ألغ ــي، ُيس ــي والفن ــّور العلم ــي والتط ــاني والطبيع اإلنس

مثــل نشــر المعرفــة والتوعيــة والترفيــه.

ــو ــا ه ــ ــ م
الُمتحف؟

أمــا الُتحفــة، فهــي عبــارة عــن مجّســم أو عمــل أو أثــر لــه قيمــة تاريخيــة أو فنيــة 
أو جماليــة، يســتحق الحفــظ فــي مــكان ُمخصــص وآمــن وُمناســب. 

وبالنظــر إلــى تاريخنــا البحــري، فهــو ُتحفــة حقيقيــة. تاريــخ عريــٌق وحافــٌل وملــيٌء 
بالقطــع األثريــة الثمينــة والفــن المعمــاري الُمميــز الــذي امتــد علــى مــّر العصــور 
ُمحافًظــا - رغــم تغيــر الظــروف - علــى تفاصيلــه وأصالته، لــذا فمن واجبنــا الحفاظ 
علــى هــذا اإلرث الثميــن فــي مســاحٍة ُمناســبة، فــي ُمتحــف ُمخصــص لــه؛ ليكــون 
إلهاًمــا لُمختلــف األجيــال، يتعّرفــون عليــه ويفتخــرون بــه، ثابًتــا وراســًخا، محفوًظــا 

بعنايــة، علــى هــذه األرض. 
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األبعاد 
الجغرافيــة
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األبعاد 
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األبعاد 
ــة ــ ــ الثقافي
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لماذا والية
صــــــــور؟
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ــة واليــة صــور  مــن المهــم جــًدا التركيــز علــى القــراءة واالطــاع علــى مكان
وأهميــة أبعادهــا الُمختلفــة ســواء كانــت تاريخيــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة أو 
جغرافيــة؛ إذ أن األفــكار ال ُتبنــى إال بعــد فهــم جميــع المعطيــات ودراســتها 
وتحليلهــا، فالمشــاريع تكــون ذات قيمــة عاليــة عندمــا تحمــل فــي طياتهــا 

معنــى وتعكــس قيًمــا إنســانية وتاريخيــة وثقافيــة. 

باإلضافــة إلــى أن الجائــزة تغطــي – إلــى 
جانــب التصميــم المعمــاري – جوانــب أعمــق 
كدراســة وتحليــل محافظــات ســلطنة ُعمــان 

والتعمــق فــي فهــم مكانتهــا.    
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عنــد تصميــم المســاحات المفتوحــة، يجــب 
األخــذ فــي االعتبــار التفاصيــل الجماليــة 
ــجير.  ــوس والتش ــي والجل ــن المش كأماك

الموقــع،  الُمعطيــات وزيــارة  بعــد فهــم 
مــن المهــم تحليــل الموقــع تحليــًا عميًقــا 
لتوظيــف أشــعة الشــمس واتجــاه الهــواء 

ــروع.  ــح المش لصال
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ــي  قـــــبـــــل الــــــــبــــــــدء فـ
ــتــصــمــيــم احـــــرص عــلــى: ال

تنويع مصادر البحث لتشمل:

الكتب

مواقع التواصل 
االجتماعي

المواقع المتوفرة على 
محرك البحث مثل:

www.archdaily.com/search/projects 

علـــــــى  االطـــــــاع 
نمـــــــاذج عالميـــــــة 
ــزة ــ ــ ــف مميـ ــ ــ لمتاحـ

التعّمـــــــق فـــــــي 
فهـــــــم متطلبـــــــات 

ــروع  ــ ــ المشـ

دراســـة المساحات 
والــــــفــــــراغــــــات 
والعاقة  المتوفرة 

بينهما
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عبــر  عمــان  ومتحــف  الوطنــي  المتحــف  وتنفيــذ  بنــاء  تــم 
ــاذج  ــن النم ــر م ــي ُتعتب ــذا فه ــة، ل ــات عالمي ــان بمواصف الزم
التــي ُيمكــن للمشــاركين االســتفادة منهــا عبــر دراســة األفــكار 

ــمق. ــا بُعـــــــ ــكل منه ــة ل التصميمي

مــــــتــــــاحــــــف مـــحـــلـــيـــة 
ــة  ــي ــم ــال ــات ع ــ ــف ــ ــواص ــ ــم ــ ب
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ــة ــي ــم ــال ــاذج ع ــ ــمـ ــ نـ

museum with 
the Govett-
Brewster Art 
Gallery in 
Taranaki,

New Zealand

opper plates 
cover the 
exterior of the 
Museum of Fire 
in Zory,

Poland

The curved 
concrete 

surrounding 
the exterior of 

the Baroque 
Museum in 

Mexico
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ــــــر بــــــإبــــــداع  فــــــكِّ

ماهي معايير اإلبداع؟ 
هنــا ُنبقــي المجــال مفتوًحــا ليعبــر كل مشــارك عــن إبداعــه الفكــري فــي 

طــرح وصياغــة التصميــم بطريقــة ُمبتكــرة خاصــة بــه.

نحن نؤمـن بإبداعكم 
ونتطلـع لُمالمسـته. 
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تم اإلشراف على إعداد المحتوى 
من قبل المهندسة زينه الحارثية 

وهللا الموفق



أنت ربان الفكرة


