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 للبناء المستدام االقليمية طالبات األميركية لمعن في مسابقة هولسيم 
 

ائزة الرابعة في فئة "الجيل القادم" ، في فاز فريق من طالبات الجامعة األميركية في بيروت بالج

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، والتي أُقيمت في لبنان للمرة منطقة  مسابقة هولسيم للبناء المستدام عن 

وتهدف إلى ايجاد مشاريع رائدة للمعماريين  األولى منذ بدء المسابقة. وقد أقيمت المسابقة في الجامعة.

لمصممين والبنّائين. ويُعتبر الفوز فيها شهادة عالمية على تميّز الفائز والمخططين والمهندسين وا

 وإبداعه.

 

وقد ترأست البروفسورة هويدا الحارثي لجنة الحكم الدولية لفئة الجوائز االقليمية. واختيرت الجامعة 

األميركية في بيروت كمؤسسة شريكة لمؤسسة هولسيم، تماماُ مثل جامعتي ام آي تي وكمبريدج 

وغيرها، ألنها وبحسب المؤسسة، مشهورة في المنطقة بريادتها التكنولوجية وكفاءتها في البناء 

 المستدام.

 

 . وتقام مسابقة هولسيم الدولية للبناء المستدام كل ثالث سنوات

 

وقد تألف فريق الجامعة الفائز من طالبات الهنسة المعمارية مارلين أنطاكي، وكريستينا عطية، وميرا 

ر، ورومي الصيّاح، ويارا رحمه. وأشرفت عليه األستاذتان رنا حداد ومهى نصرهللا.  وفاز بومط

دوالر عن مشروعه الذي يحّول الفضالت إلى طاقة والذي ُجعل موقعه  0077الفريق بمبلغ وقدره 

إلى مسابقة هولسيم االقليمية  ستة آالف مشروعقد تقدم  وكان في منطقة البوشرية في بيروت.

 ."مشروع في فئة "الجيل القادم 022مشروع فقط وقد تنافس  0022بقي منها واست  

 
ئات أُخرى. وقد فاز فريق من تركيا بمئة ألف دوالر على مشروعه كما منحت المسابقة جوائز في ف 

لحديقة عامة مستدامة. وفاز فريق المهندس رائد أبي اللمع بخمسين ألف دوالر على مشروعه العادة 

 تأهيل حرش الصنوبر في بيروت.

 

ية وبيئية تلبّي احتياجات تكنولوج وترمي المسابقة إلى ابرازالمشاريع الهندسية المستدامة التي

 اقتصادية وثقافية في األبنية والمنشاءات المعاصرة. -واجتماعية

 



والمسابقة تسعى إلى مشاريع رائدة من المحترفين في الصناعة، وإلى أفكار نيّرة للجيل القادم  ستساهم 

في االستدامة في العمارة والبناء والهندسة المدنية وهندسة المساحات الخضراء والتصميم المدني، 

 باالضافة الى تقنيات البناء ومواده.

 

 يمكن االطالع على كل المشاريع الفائزة على الر ابط االلكتروني:

http://www.holcimfoundation.org/Awards 
   
  الليبرالي   األميركي   النظام التعليمي وتعتمد   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   حاليا  الجامعة 
  . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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