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  االميرآية   للهندسة المعمارية في    عازار   جائزة فوزي
  

  الجامعة االميرآية في   من آلية الهندسة والعمارة في   فازت الطالبتان منى الشّعار ودانا مزرعاني،
  غانم تنويهًا   غيث أبي   الطالبونال     . 2011   عازار للهندسة المعمارية للعام   بجائزة فوزي   بيروت، 
   . بيروت   منطقة مار مخايل في   ختام مسابقة لتصميم فندق بوتيك أوتيل في   في   خاصًا، 

  
وقد أّسسها  .  الهندسة المعمارية آأقساط دراسية للسنة الخامسة   وهذه الجائزة ُتمنح لطالب سنة رابعة في

لتحمل إسم والده السيد    رئيس شرآة بيلدرز ديزاين آونسالتنتس،   ار،المهندس نبيل عاز   1997   العام   في
الصناعة والهندسة وآان فاعل    برز في   عصامي   آان رجل أعماٍل   الذي )  1986 - 1910 (  عازار   فوزي

   .  األميرآية   خير تبّرع لبرامج مختلفة في
  

  باحة مبنى بكتل،   الكلية في   العمارة والتصميم في احتفال أقامه قسم   وقد ُأعلنت نتائج المسابقة في
وعميد آلية الهندسة والعمارة    والسّيد نبيل عازار،   بحضور رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان، 

  وآبار اإلداريين في   ورئيسة قسم العمارة والتصميم الدآتورة هويدا الحارثي،   البروفسور مكرم سويدان،
وقام السيد عازار بتوزيع الجوائز برفقة الرئيس  .  وعدد من األساتذة والطالب   الشرآة،   الجامعة وفي 

   .  الدآتور دورمان
  

وقال  .  شارآت بالمسابقة   لكل المشاريع التي   وقد أعرب السيد عازار عن إعجابه بالمستوى االحترافي
   .  لف دوالرإنه رفع قيمة الجائزة من عشرة آالف دوالر إلى خمسة عشر أ

  
  فشكرت السيد عازار على جائزته وروت المراحل التي   رئيسة القسم،   أما الدآتورة هويدا الحارثي،

  ومنى حالق،   بريدي،   ودولي   تأّلفت من نبيل عازار،   وعّرفت بلجنة الحكم التي   مرت بها الجائزة، 
   . وجورج عربيد   ومروان زوين، 

  
حين ُطلب من الراغبين من طالب السنة    نهاية فصل الربيع الدراسي   انطلقت فيوآانت المسابقة قد 

نهاية ذلك اليوم    وفي .  يوم واحد   تخطيط سريع للمشروع خالل    قسم العمارة والتصميم رسم   الرابعة في
.  وعمل الطالب طيلة أسابيع لتبييض مشاريعهم.المسابقة   سمح لها بالمشارآة في   اختيرت المشاريع التي

  ورنيم الخشن،   غانم،   غيث أبي   اختيرت ستة مشاريع ممّيزة للطالب   نهاية المرحلة النصف نهائية،   وفي 
 المرحلة النهائية اختيرت المشاريع   وفي .  وندى نويهض   ودانا مزرعاني،   ومنى الشّعار،   آامل،   وراني 

   . الفائزة والمنّوه بها
  



  العام   في   معماريًا   بيروت مهندسًا   نبيل عازار تخرج من الجامعة األميرآية في    يذآر أن المهندس
  .   على جائزة بنروز   حائزًا   1970 
  احل فيوتعاون مع عميد الهندسة الر   1973   العام   اليابان وأسس الشرآة في   جامعة شيبا في   ودرس في 
وخالل احتفال آلية الهندسة  .  السعودية   رّآز نشاطاته في   1990   وبعد العام .  غصن   األميرآية ريمون 

لتصاميمه    منحته جائزة الخّريج المتمّيز تقديرًا   ،2002   العام   والعمارة بالذآرى الخمسين لتأسيسها في
   . المتطورة المنّفذة إلعادة إعمار وسط بيروت

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   مًاأعضاء وجس  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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