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دليـل المشـاركـة
من يحق له المشاركة؟

طلبة التصميم والعمارة والفنون في جامعات دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث يجب على 
الطلبة المشاركين إرفاق هوية الطالب مع طلب المشاركة

يمكن للطلبة المشاركة بشكٍل منفرد أو كمجموعات

على ماذا يجب أن يحتوي طلب المشاركة؟
نبذة عن التصور المقترح

معلومات مقدم الطلب، (االسم، التخصص، الجامعة، نبذة عن الطالب، معلومات  
التواصل، الهوية الجامعية)

التصميم المقترح ضمن ملف PDF وأن يكون رسمًا ثالثي األبعاد، باإلضافة إلى  
المواد  ذكر  يجب  التصميم  مقترح  وفي   .ELEVEATIONSو  AutoCAD برنامج  رسومات 
المقترحة مع األخذ بعين االعتبار العوامل الجوية الخارجية، أبعاد العمل التركيبي، وأي تفاصيل 

أخرى تخص إنتاج العمل. كما يمكن أن يكون العمل التركيبي ثابتًا أو متحركًا أو تفاعليًا. 

كيف يتم إرسال طلب المشاركة؟
بعد االنتهاء من الرسم والتصميم، يرجى إرسال كافة المعلومات والمستندات المطلوبة إلى 
واسم  الطالب  اسم  كتابة  مع   initiatives@almajazamphitheatre.ae اإللكتروني   البريد 
المبادرة في عنوان البريد على النحو التالي: (اسم الطالب، مبادرة التصميم)، في مواعد أقصاه 

14 يناير 2023.

 
لماذا يجب عليك المشاركة؟

يعدُّ مسرح المجاز أحد أهم المعالم الحضارية والثقافية والفنية في إمارة الشارقة والمنطقة،  
والشخصيات  والمؤثرين  الفنانين  أهم  من  نخبة  ويستضيف  الزوار  آالف  سنويًا  ويستقطب 

الرسمية.

سيحظى التصميم الفائز بفرصة اإلنتاج ليكون مبنيًا في وسط هذا الصرح المميز.

سيتم ذكر اسم المشارك الفائز والجامعة بجانب العمل التركيبي وسيتم اإلعالن عنه  
في مختلف وسائل اإلعالم اإللكتروني والتقليدي.

تواريخ مهمة:
آخر موعد للمشاركة: 14 يناير 2023

اإلعالن عن الفائز: مارس 2023
 

عن الدوار:
قطر الدوار: 8.5 م
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GATE  INSTALLATION
Who is eligible?
Students in UAE universities only. Participants must presenting a valid student ID
Proposals can be developed individually or in groups

What should the proposal include?
Concept Brief.

Participant(s) Biography; (name, field, university, a brief about the participant, 
contact details, student ID).

3D render of the design/drawing in a PDF format and AutoCAD and Elevations; 
Material (outdoor compatible); Dimensions; Any other production details that 
matter. Installations can be either static or interactive.

How to send the proposal application?
Please email the proposal along with all the requested information and 
documents to : initiatives@almajazamphitheatre.ae, mentioning in the subject 
of the email the following (Name of the student_Design Initiative), no later than 
14 January 2023.

Why would you participate?
Al Majaz Amphitheatre is one of the most iconic attractions in the region, each 
season thousands of visitors attend the events performed by artists and 
government officials.

The winning design will be turned into an exhibiting installation at the center 
of the Island.

The name of the winner and the university will be displayed next to the 
installation, and will be announced on social media and local press and media 
channels.

Important dates:
Participation deadline: 14 January 2023
Winner announcement: March 2023

More about the Roundabout:
Diameter: 8.5 M
Roundabout images
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