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فازت الطالبة زينب الربيعي باشراف الدكتورة هدير مرزة بمركز متقدم في الدورة
الخامسة و العشرين  2017/من المسابقة العالمية ) ,)WAكما حصل على الجائزة
الثانية على مستوى العالم في مسابقة تميز الدولية لمشاريع العراق عام ,2017
باالضافة لفوز المشروع بجائزة  CSBEالدولية عام  2017و فاز المشروع أيضا
بالمرحلة األولى في مسابقة مشاريع تخرج هندسة العمارة في نقابة المهندسين عام
 2017من ضمن  16مشروعا ً  2017كما تم المشروع ضمن القائمة القصيرة جائزة
ديوان  - 2019مسابقة حديقة األمة.

Project Description
The project take place in the marshland of Southern Iraq known
as al-Ahwar in Arabic, is a rare wetland within a desert
landscape. It hosts a freshwater eco-system and provides a
habitat for wildlife, hosting several species of birds and fish. The
Mesopotamian Marshlands have been inscribed on the World
Heritage List during the 40th session if the World Heritage
Committee.
Project Objectives: The project aim for developing the
marshland as region with activities can be done easily by the
tourists, revival the folkloric, economic aspects of local
industries also to maintain the lifestyle of the local communities
and provide jobs for them. The project can revival the traditions
of architecture there by using the local materials to develop a
new sustainable system. Develop a new accommodations with
marshland experience.
The project consist of three main parts which are the
Interpretation center, the environmental research center, in
addition to lodges to receive tourist and Researchers

وصف المشروع
يقع المشروع في منطقة أهوار جنوب العراق و هي مجموعة المسطحات المائية
 و،التي تغطي االراضي المنخفضة الواقعة في جنوبي السهل الرسوبي العراقي
تتسع مساحة االراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان في اواخر فصل الشتاء
 حيث تعتبر نظام ا بيئي ا فريدا تعيش عدة انواع نادرة من االسماك.وخالل الربيع
 وقد ادرجت اهوار بالد ما بين النهرين للتراث العالمي خالل. والطيور والنباتات
. الدورة االربعين في لجنة التراث العالمي
 يهدف المشروع الى تطوير السياحة في العراق وانعاش ثرواته: اهداف المشروع
بشكل عام وتطوير السياحة في االهوار والحفاظ عليها بشكل خاص عن طريق
تشجيع القيام باالنشطة السياحية في المنطقة واحياء الفولكلور المكان باالضافة
الستثمار االقتصاد المتعلق بالصناعات المحلية للمحافظة على نمط الحياة السائد
.هناك وتوفير فرص عمل لسكان األهوار
: يتألف المشروع من ثالثة اجزاء رئيسية
مركز تعريفي لالهوار و مركز بحوث بيئية باالضافة الى المساكن الستقبال
.السياح والباحثين

مركز تفسير التراث السينمائي
الطالبة :فضة قطارنة
فوز الطالبة فضة قطارنة باشراف الدكتورة فاطمة النمري بتصويت أعضاء
المجتمع في الدورة الخامسة و العشرين  2017/من المسابقة العالمية
)World Architecture (WA
وصف المشروع
يعمل المشروع كمركز لتفسير تطور السينما العربية مع التركيز على تطور
السينما االردنية ،ويقترح مكانا يحتفل بالفن السابع من خالل ربطه بالمدينة عمان.
ينطلق المشروع كمكان يعزز تقدير الزائر للسينما وعالقتها باالنسان و المدينة،
ويربط المبنى لذلك فيزيائيا مع حركة المدينة و الناس للتعبير عن ديناميكية هذا
الفن  .حيث يمر الزائر بسلسلة من االطارات السينمائية للمكان والتي تنطلق نحو
افق جديد مطل على المدينة .ويعمل التصميم على ربط السينما و الثقافة حيث
يقدم للزائر تجربة خاصة من خالل حركته عبر فضاءات متتالية تتنوع في الحجم
و الضوء و االطاللة الحضرية و المحتوى .ويمر الزائر بعدة طوابق تشرح تاريخ
السينما وتطورها ،ويقدم فضاءات تفاعلية مفتوحة تجعل المكان ديمقراطيا
شعبويا  .يعبر المشروع عن عالقته بالمدينة من خالل شاشات عرض خارجية و
ساحات للعروض الدرامية او الفنية المفتوحة و القريبة من الناس.

Project Description
An Interpretation center to introduce people to the history of
cinema equipment and the history of local films in Jordan to
give people from different ages and mind sets a cultural
background about the art of film making in Jordan, to help
support and promote Jordanian films.
The project aims to create a landmark (symbol) overlooking
Amman .The goal of the museum is for visitors to connect
Amman with cinema, also a cinema hall with a cafe and a shop
is added for visitors who are interested in watching those films
with an outdoor performance and amphitheater to connect the
building with urban fabric area .

مركز ذاكرة فلسطين
Palestine remembrance center
الطالبة:أريج العزة
فوز الطالبة فضة قطارنة باشراف الدكتورة فاطمة النمري بتصويت أعضاء
المجتمع في الدورة الخامسة و العشرين 2017 /من المسابقة العالمية
)World Architecture (WA

وصف المشروع
التاااريخ يباادأ ماان هنااا  ...المشااروع تجساايد و محاكاااة لواقااع القضااية الفلسااطينية
و ما مرت به من انتكاسات على مدى  69عام.
الحاضااار ال يلغاااي الماضاااي مطلقااااً ،هاااي ذاكااارة و ساااتبقى خالااادة و تالزمناااا و
أجيالناااا ركااام كااال ضاااغوطات و تاااأثيرات الشاااتات ،حتاااى تحقياااق حاااق العاااودة.
مركااااز ذاكاااارة فلسااااطين هاااا و عبااااارة عاااان متحااااف و مركااااز ،يعاااارض المتحااااف
المسااايرة النضاااالية للشاااعب الفلساااطيني أثنااااء االحاااتالل ،بافضاااافة كلاااى مركاااز
للحااارف الفلساااطينية .الفكااارة التصاااميمة للمبناااى هاااي تحليااال للخاااط الزمناااي ألهااام
األحااااداث التااااي ماااارت بهااااا القضااااية و كااااان لهااااا دور مفصاااالي فااااي مجرياتهااااا،
باألضااااافة كلااااى التعبياااار عاااان ا لمشاااااعر و الصااااراعات النفسااااية التااااي خلفتهااااا
وراءها.
Project Description
A remembrance center, a kind of Nakba Museum, a center that
would focus exclusively on the Palestinian struggle against Israel.
The Project aims to be an innovative venue for creating and
communicating research, knowledge and new thinking about
showcasing Palestinian society, art, history and culture. The project
aims to contribute a vibrant Palestinian culture in the Arab world and
international presence, capable of strengthening the bonds
between Palestinians and those interested in their culture and
history. Focuing on promoting Palestinian culture in the Arab world
and internationally; creating the environment for free and
innovative intellectual and creative endeavor; advocating for the use
of the cultural tools for educational purposes; strengthening a sense
of unifying national identity; and fostering a culture of dialogue and
tolerance.

قرية منخفضة التكاليف لالنتاج الغذائي
الطالبة :هبة السحيمات
فوز الطالبة هبة السحيمات باشراف الدكتورة فاطمة النمري بتصويت أعضاء
المجتمع في الدورة الخامسة و العشرين  2017/من المسابقة العالمية
), World Architecture )WA
و فوزها أيضا بالمرحلة األولى في مسابقة مشاريع تخرج هندسة العمارة في
نقابة المهندسين عام  2017من ضمن  16مشروعا ً.
مسابقة مشاريع تخرج هندسة العمارة في نقابة المهندسين
(WA) World Architecture

Project Description

وصف المشروع

The main purpose of the design is to improve the farming &  من خالل التركيز على نقاط، المالحة-يعالج المشااروع الفقر في منطقة دير عال
farmers culture in order to decrease the poverty in one of
.القوة الموجودة محليا مع التوجهات العالمية
Jordan poverty pockets.

The design was based on how the farmers related to their lands
and how they work with love with their lands, architecture &
agriculture were integrated with each other in a way that gave
us a new experience about the agricultural life.
Functionally the project has a big cycle ( food production line ),
over all it has five main zones; food processing, food packaging,
market, restaurant, and project base services zone, they all
relate to each other. The project has two main users; farmers,
and non-farmers, it aims to create a life for both users as
producers (as farmers) and consumers (as non-farmers).
We will be able to see farmers working on their lands at the
same moment we will be able to see people eating food
produced form the farmers crops, that is how it improved the
agricultural culture. It is a low cost project, mud is the building
material combined with local cane and stone.

 حيث يقترح المشااااروع االحتفال بالثقافة. للسااااياحة البديلة و التنمية من االساااافل
 بدمج الساااااياحة الزراعية مع التنمية المحلية من خالل قرية،الزراعية و القروية
 تهدف الى اعطاء السااااكان المحليين مكانا لتعزيز الدخل- او نواة قرية-صااااغيرة
 يتكون المشاااروع من.ورفع مساااتوى المعيشاااة من خالل حلقات االنتاج الغذائي
مجموعة من الفضااااءات الخارجية المساااتوحاة من جماليات عمارة القرى و التي
تقدم كل منها احد مراحل التصنيع الغذائي باسلوب شفاف يشجع السكان المحليين
.على االنخراط ويقدم فكرة جديدة في دمج االنتاج الغذائي مع االستهالك الغذائي
يسااااااتخدم المشااااااروع افكار االسااااااتدامة و مباد العمارة الخضااااااراء مما يميز
.الطروحات الجمالية ويساهم بربطها مع المكان

Through The Light
Blind and visually impaired edutainment center
الطالبة :أماني صالح
فوز الطالبة أماني صالح باشراف الدكتور ياسر أبو هاشم بتصويت أعضاء
المجتمع في الدورة السادسة والعشرين  2017 /من المسابقة العالمية
(WA) World Architecture

وصف المشروع
حسب منظمة الصحة العالمية هناك  285000000شخص يعانون من ضعف
البصر (العمى  +ضعف البصر) في جميع أنحاء العالم .حيث تجاوز عدد
األشخاص ذوي افعاقة البصرية في األردن
 24,000شخص و هم في تزايد مستمرو هم يعانون من االهمال الذي يؤدي بهم
الى :الجهل و البطالة و الضعف الجسدي و الخوف والمشاكل النفسية و مشاكل في
النطق و السلوك العدواني...
الرؤية :
خلق بيئة بسيطة وآمنة ويمكن التنبؤ بها ومنظمة بشكل جيد بحيث تكون مناسبة
لضعاف البصر من خالل التصميم المناسب القائم على الدراسات العلمية لحاجات
المكفوفين وضعاف البصر.هذا المكان يحتوي على جميع العناصر المعمارية التي
تساعد المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والتعرف على المساحات المختلفة
بمفردهم مثل:
 .1الحديقة الحسية (النباتات العطرة)
 .2صوت المياه
 .3صدى الصوت (شكل االسقف و ارتفاعاتها)
.4
.5
.6
.7
.8

اللمس (انواع مواد مختلفة الملمس على الجدران و األرضيات)
تباين األلوان (لألشخاص ضعاف البصر)
الضوء (مصدر الضوء وشدته),
المسار(واضح ومنظم و خالي من الحواجز)
المجموعات الوظيفية (يتم فصل الغرف وفقا لوظائفها المشتركة في كتل
متعددة ,كل كتلة تحتوي على عنصر مكاني مختلف؛ لتسهيل افدراك).

Project Description
According to the World Health Organization there are about
285,000,000 people who suffer from visual impairment
(blindness + visual impairment) worldwide. Where the number
of persons with visual disabilities in Jordan exceeded24,000
people who are suffering from neglect, which lead to:
Unawareness, Physical weakness, Fright,
Unemployment/Poverty, Psychological problems, Aggressive
behavior, Pronunciation problems.
THE VISION Creating a simple, stable, safe, predictable and
well structured environment that is suitable for blind and
visual impairment.
This place contains all architecture elements that help the
blind and visually impaired to navigate and recognize different
spaces on their own (self-guide)such as:
1.Sensorygarden(scented plants),
2.WaterSound,
3.Sound-echo(ceiling height and shape),
4.Touch(different type of materials on walls and sand floors),
5.Colorcontrast(for visually impaired people),
6.Light(light source and intensity),
7.Path (clear, organized and barrier free),
8. Functional Groups.

Project Description
This project is separated into two parts inside, outside. Inside:
Renewable energy research and community education center
Outside: Public Park work as an outlet to the community This
project is an entrance to the power of natural Experience that
gives the users the awareness of energy and intelligent energy
by the input of students, teachers and scientists who specialize
in
energy
and
environmental
sciences.
Mankind always looks for new energy sources to cover the everincreasing energy needs of the contemporary lives that it leads,
but some energy sources are known for their limited amounts
and high costs, along with their negative effects on nature.
Solar energy is known for its consistency and renewability,
along with other natural resources, such as wind and
hydropower (water) energy. The world has become aware of
the dangers of fossil fuels and the misuse of nonrenewable
energy sources, and how they have impacted nature and our
ecosystems, which makes renewable energy the best possible
solution.
Renewable energy of all kinds, whether solar, wind,
hydropower, organic, or other “natural” resources has given
hope to the crisis that is fuel consumption and pollution, along
with the hope of creating new jobs and fields of work for
younger
generations
to
study
and
work
in.
The land steep sloped topography will be beneficial to the

مركز بيئي للطاقة المتجددة
Eco- Renewable Energy center
أمير الشناوي:الطالب

فاز مشروع تخرج الطالب أمير الشناوي باشراف الدكتورة هدير مرزة في
2017  لعامiSustain مسابقة

project , at the higher level of the project only glimpses of what
is built could be seen while the rest will be covered with the
natural ground cover letting the local flora grow and keeping
the same old views as if the land was never touched .
The lines of the building form was significantly affected by the
land topography, the solar path, the wind currents and also the
subterranean water. Visitors will experience the different
energy sources separately through the building, at the
beginning of the journey the visitor feels the ground energy ,by
changing the function and the visual experience we enter the
solar energy zone and so on. Visual connection between all the
zones is vital to emphasize on the importance of all energy
sources.

منتجع سياحي لدعم السياحة في عجلون
الطالبة :زينب خياط

وصف المشروع

ال زالت الدوافع الدينية و الروحانية من اكثر االسباب شيوعا للسفر ,األردن تمتلئ
بالكنوز و المواقع التاريخية الي تشير الى اهم االحداث في التاريخ البشري ,حيث
يمكننا اعتبار هده المناطق الجزء المنسي من األراضي المقدسة ألن قلة من الناس
يدركون اهمية هذه المناطق.
تعتبر عجلون موطنا للعديد من المواقع التاريخية الدينية /السياحية المهمة ,حيث عين
الفاتيكان موقعين في عجلون (تل مار كلياس وكنيسة سيدة الجبل) مواقع للحج
المسيحي ,تستقبل عجلون كل عام من  3000-2000سائح خالل ايام معينة من
السنة ,و نظرا الى افتقار عجلون لمواقع الخدمات السياحية و مواقع المبيت المناسبة
فأن السياح يعودون الى عمان في اليوم ذاته للمبيت .سيتم كنشاء هذا المشروع في
محاولة لتشجيع السياحة الترفيهية والدينية في المدينة واستكشاف المعالم السياحية
والتراث والمناظر الطبيعية الخالبة وموقعها الجغرافي ,و ويهدف المشروع كلى
استضافة مجموعة متنوعة من المساحات التي تشجع التأريض الروحي ضمن السياق
فوز مشروع تخرج زينب الخياط عن فئة مشاريع الطلبة باشراف الدكتورة
الحضري  ،والمساحات التي تساعد في األرتقاء الروحاني.
هدير مرزة في المسابقة العالمية ) ,World Architecture )WAفي الدورة
كما يهدف المشروع الى خدمة المحافظة بشكل عام  ،من خالل توفير مكان مناسب
التاسعة و العشرين بتصويت أعضاء فخريين من أصل عشرة مشاريع مقدمة للسياح من جميع أنحاء العالم للبقاء و المبيت في عجلون و التتمتع بجمال الطبيعة
من جميع أنحاء العالم في فئة مشاريع الطلبة ,كما فازت بجائزة الشرف في
من حولهم .أيضا  ،و لمعرفة المزيد عن المواقع األثرية بشكل عام وأماكن أخرى
مسابقة تميز العراقية.
للزيارة السياحية.
(WA) World Architecture
Tamayouz Award

Project Description
Religion and spirituality are still among the most common
motivations for travel. The entire country of Jordan is filled with
biblical treasures: historic sites marking some of the most
significant events in salvation history. In many ways, it’s the
forgotten part of the Holy Land, because few people fully
understand
its
significance.
Ajloun is home to a significant places of pilgrimage, tell mar
Elias and the lady of the mount church. The Vatican designated
Anjara as a Millennium 2000 pilgrimage site. Ajloun accept
every year 2000-3000 tourist during the Christian pilgrimage
days, This project will be set up in an attempt to encourage
leisure and religious tourism to the city and exploration of its
attractions, heritage, stunning natural scenery, Its geographic
location along with its remarkable weather and unique
biodiversity system, represented in the extensive green forest
cover and numerous water springs.
Therefore, the project will consist 3 main parts:
1- Residential Program
2- Education Program
3- Meditation Program

Irbid Cultural Mastaba
)(Exchange skills and experiences center
الطالبة :مرح الخطيب
تم ترشيح مشروع تخرج الطالبة مرح الخطيب باشراف المهندسة ياسمين
السعودي بأفضل  10مشاريع في مسابقة  iSustainلعام .2018

وصف المشروع
المشروع عبارة عن مكان يتعلم فيه الناس و يتبادلون المهارات و الخبرات و يحث
على التفاعل مع االفراد من الفئات المختلفة عن طريق جمعهم على المواضيع و
االهتمامات المشتركة بينهم ضمن االطار الثقافي للمدينة و السكان ليستفيدوا الناس
من بعضهم و لخلق فرص عمل للجميع.
المشروع عبارة عن ردة فعل تجاه المشاكل و الحساسيات التي نتجت من تفاعل
الالجئين السوريين مع السكان المحليين سواء من استغاللهم كايدي عاملة قليلة التكلفة
و ارتفاع نسبة البطالة و ترك الدراسة للعمل.
في النهاية رسالة هذا المشروع طرح ابعاد انسانية لمشكلة حاصلة حاليا بعيدا عن
استخدام رموز صعبة الفهم و بإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ الحلول و القرارات.
لذلك يهدف المشروع الى :زيادة الكفاءات و تبادل المهارات و الخبرات بين السكان
المحليين من الفئات الضعيفة و الالجئين و العكس ,انشاء معلم (رمز) كاطاللة على
اربد و أفق أراضي سوريا ,كما يهدف الى تعليم الموسيقى ،الحرف اليدوية و تعلم
اطباق التراث القديم التي تعبر عن هوية سكانه ،اداء الموسيقى في الهواء الطلق و
المدرجات التي تربط المبنى مع منطقة النسيج الحضري المحيط ,عقد جلسات توعية
حول القضايا ,و كعداد االفراد المؤهلين للحصول على عمل في الشركات القائمة او
لتأسيس اعمالهم التجارية المستدامة كمشاريع صغيرة مع برنامج االمم المتحدة
االلمائي المدعوم من االردن.

Project Description
A place that creates a social interactive space by reflecting the
culture of Irbid and celebrate it by creating a bridge that
develops integration between the residents of Irbid and the
refugees.
The main issue the project came to solve is an educational
problem, young refugees and local people who are not
educated intend to work in vocational jobs with the lack of
experience and education, the project is creating spaces that
holds training programs to teach them skills that matches their
interests to find jobs and to express their identity within these
jobs and to exchange knowledge between the two categories.
The project aims to create a landmark (symbol) overlooking
Irbid and the horizon of the territory of Syria, the goal of
teaching music, handicrafts and learning ancient heritage
dishes which expresses the identity of its inhabitant, also an
outdoor performance and amphitheater to connect the
building with urban fabric area, to Exchange of skills and
experience between Jordanians from vulnerable groups and
vice versa, Raising the standard of living. Reduce poverty and
unemployment rates.

Reconstruction of Al Qastal Village
الطالب :يزن نصرهللا

حاز مشروع تخرج الطالب يزن نصرهللا باشراف الدكتورة هدير
مرزة في مسابقة اعادة اعمارة قرى فلسطين كما تم ترشيح
المشروع بأفضل  10مشاريع في مسابقة  iSustainلعام .2017

"اننا لم نزل جميلين رغم كل سنوات الموت التي قضيناها تحت االحتالل ,
بصراحة ; جمال كهذا ولو كان رمزيا يجعل االنسان يحس بانه كان فوق
االحتالل ال تحته"

Project Description
There are more than 600 villages in Palestine destroyed by the
Zionist occupation in 1948
which is the year when the
Palestinians were expelled from their homes and lost their
homeland because of the establishment of the Jewish state –
Israel. We are dreaming of a time, when we see only victory.
We will begin to redesign the destroyed villages in order to
affirm the right of return, this is itself a victory and a challenge
to the occupation .Is to revive the beautiful spirit to the village
of Qastal in the city of peace - Jerusalem - despite everything
passed by and its people of years of death and displacement. It
is first Arab village occupied by the Zionists in 1948.

The project is based on the reconstruction of AL-Qastal in
accordance with the requirements of the age and preserve the
identity and history of the place. The design will depend on the
memory of the village residents and what has been
documented in addition to the perception of the people who
were expelled from the village.
Why this project:
1. Documenting and preserving the Palestinian landscape and
heritage with its village and town structures on the basis of their
pre-1948 situation.

وصف المشروع
 قرية في فلسطين تعرضت للتدمير بسبب االحتالل االسرائيلي عام600 أكثر من
 عام النكبة الذي شرد واستبعد فيه الفلسطينيين من بيوتهم وارضهم بسبب1948
. العدوان االسرائيلي
- فوق االحتالل هو اعادة كحياء الروح الجميلة لقرية القسطل في مدينة السالم
 فهي ال تزال جميلة،  فركم مرورها بسنوات الموت والتشريد- القدس
 بعد معركة، 1948  انها القرية العربية األولى التي احتلها الصهاينة عام.كشعبها
 يرتكز المشروع.  الذي استشهد في هذه المعركة,عنيفة قادها عبد القادر الحسيني
على كعادة بناء القسطل وفقا ً لمتطلبات العصر والمحافظة على هوية وتاريخ
 ويعتمد التصميم على ذاكرة سكان القرية وما تم توثيقه بافضافة كلى, المكان
 باالضافة الى األكاني التي كانت، ذكريات األشخاص الذين طردوا من القرية
.تحكي قصصنا
: لماذا هذا المشروع
 توثيق وحفظ التراث الفلسطيني مع الحفاظ على هيكلة القرية والمدينة.1
.1948 على أساس ما كان عليه قبل عام
 الوصول لحلول تصميمة تساعد في بناء الروابط االجتماعية بين السكان.2
األصليين وأحفادهم وعائالتهم
 مع الحفاظ على روح العمارة،  كعادة بناء المكان في السياق الحديث.3
المحلية و كعادة تصميم القرى المدمرة تأكيدا ً على حق العودة

2. The re-establishment of the physical bond between the
original inhabitants, their descendants, their families and the
Palestinian homeland.

3. Re-constructing the organic physical environment of
the place in a modern context, yet imbued with
traditional, historical and local values to produce the
special vernacular architecture, and to redesign the
destroyed villages in order to affirm the right of return.

Development of the Great Mosque Al-Nuri
الطالبة :ديمة يحيى
Campus-Mosul Old City

فوز مشروع الطالبة ديمه يحيى باشراف م .رعد
عيسوه بجائزة الشرف لمشاريع التخطيط الحضري
نقابة المهندسين  2018و بالجائزة الثانية في الدورة
السابعة لجائزة مشاريع التخرج العراقية
2018

وصف المشروع
كنه ليس مكانًا للصالة فحسب  ،بل هو جوهر النور الذي يبقي الظالم بعيدًا ،
واالختيار الصحيح للغة لجعل األمور العادية كير عادية.
الموصل هي أهم مدينة في شمال العراق وثاني أكبر عدد من السكان في
العراق بعد بغداد حيث يبلغ عدد سكانها  2.5مليون نسمة .من المعروف جيدا
في:
 .1تنوع الديانات والعرق بنسبة  ٪80من المسلمين و  ٪20من المسيحيين
والتركمان واألكراد واليزيديين والشبك.
 .2عشرات المساجد واألضرحة التاريخية التي جعلت من المدينة معلما ً دينيا ً
 .3متحف الموصل وآثاره األثرية
 .4جامعة الموصل
كنها مدينة تاريخية للغاية استولى عليها تنظيم داعش في  10يونيو  2014مما
تسبب في عزل المدينة تما ًما .أعلنت الخالفة المزعومة بدايتها من جامع
النوري الكبير .كان قصف الجامع ومئذنته الشهيرة في  21يونيو  2017بمثابة
صدمة كبيرة للعالم كله لما يحمله من قيمة تاريخية ودينية ورمزية ليس فقط
للمدينة بل للمنطقة بأكملها.
الرد األكبر على مثل هذا العمل افرهابي ليس عسكريًا  ،بل رد فعل كنساني
على هذه العقلية المظلمة التي دمرت المدينة  ،ومن هذه النقطة أريد أن يكون
مشروعي جوهر النور في هذا الظالم وخطوات األمل األولى فعادة كعمار
المدينة.

Project Description
It is not only a place to pray, it is the core of light that keeps
darkness at bay, and the correct selection of language to
make ordinary extraordinary.
Mosul is Northern Iraq’s most important city, and the
second largest population in Iraq after Baghdad with 2.5
million residents. It is well known in
1. Its variety in religions and ethnics with 80% muslims,
20% Christians, Turkmens, Kurds, Yazidis, Shabakis.
2. The tens of historical mosques and shrines which made
the city a religious landmark
3. Mosul museum and its ancient artifacts
4. Mosul University
It is a city so historical that was seized by ISIL on June 10th
2014 causing the city to be at total isolation. The alleged
caliphate declared its commence from The Great Mosque
of Al-Nuri. Bombing the mosque and its famous minaret on
the 21st of June 2017 was a great shock to the entire world
for the historical, religious and symbolic value it holds not
only the city, but the whole region.The biggest response to
such a terrorist act is not military, but humanistic response
to this dark mindset that destroyed the city, and from this
point I want my project to be the core of light in this
darkness and the first steps of hope to reconstruct the
whole city.

AL-TAFILA ECHO; Interpretation And Visitors
Center
الطالب :غيث عوض

فوز الطالب غيث عوض (بتصويت أفراد المجتمع) باشراف
الدكتورة هدير مرزة في الدورة الثامنة والعشرين 2018 /
في فئة مشاريع الطلبة من المسابقة العالمية
)World Architecture (WA

وصف المشروع
المشروع عبارة عن مركز للزوار يستخدم تفسير التاريخ والثقافة كطريقة
فنشاء مكان يعكس دعوات الناس كمساحة معمارية حيث يمكن للسياح
والسكان المحليين التفاعل في القيام بأنشطة ثقافية مثل الزراعة وصنع
المنتجات والتعلم  ،وهذه الوظائف هي تم اختياره لمساعدة الزائرين على فهم
المكان أكثر قبل الذهاب وزيارة الموقع التاريخي  ،ويقع المشروع في جنوب
األردن في مدينة تسمى "الطفيلة"  ،ويأتي المشروع استجابة لواحد من أهم
احتياجات الطفيلة المحافظة وكحدى القضايا التي أبرزها المجتمع المحلي من
خالل دعواتهم وهي افعالن عن المعالم التاريخية للطفيلة وتحديدها في لوحة
السياحة الوطنية.
استنادًا كلى البيان السابق  ،سيستجيب المشروع لدعوات الناس من خالل كنشاء
تفسير للتاريخ يروي قصة المكان من خالل جدوله الزمني كمساحة عرض
حتى يلتقي بـ "الطفيلة اليوم" وهي الجزء الثقافي من المشروع.
أهداف المشروع:
 .1تحديد الخط الزمني التاريخي للمكان
 .2كبراز المعالم التاريخية لكل حضارة
 .3جذب السياح وتشجيع السياحة
 .4كنتاج منتجات سلعية لتحقيق مكاسب مالية للمشروع
 .5خلق منطقة مجتمعية تستجيب لالحتياجات الثقافية للسكان المحليين

Project Description
The project is a visitors center that uses interpretation of history
and culture as a method to create a place that reflects people
calls as an architectural space where tourists and locals can
interact in doing cultural activities such as farming, products
making and learning, these functions are selected to help the
visitors understand the place more before going and visiting the
historical site. The project is located in southern Jordan in a city
called "Al-Tafila".The project is a response to one of the most
important needs of Al-tafila province and one of the issues the
local community highlighted through their calls which is
Advertising of the historical landmarks of tafila and identifying it
on
the
national
tourism
board.
Based on the previous statement the project is going to respond
to people calls by creating an interpretation of history to tell the
story of the place through its timeline as an exhibition space till
it meets with "tafila today" which is the cultural part of the
project.
Project
aims
and
goals:
1- Identifying the historical time line of the place.
2- Highlighting the historical landmark of each civilization 3Attracting tourists and encouraging tourism 4- Production of
goods products to gain a financial benefit for the project 5creating a community area to response to the cultural needs of
the
locals.

KANZ Downtown Upcycling Center
الطالبة :سارة أبو السعود

ترشح مشروع الطالبة سارة أبو السعود باشراف الدكتورة
هدير مرزة للقائمة القصيرة لجائزة Isustain Award
لعام 2018

وصف المشروع
-رومي"

حيث يوجد الخراب  ،يوجد أمل في الكنز".
ما قد يعتبره شخص ما عديم القيمة يمكن أن يكون ذا قيمة عالية أو يقدره
.شخص آخر
على سبيل المثال .بعض الناس يمرون دائ ًما في قمامة الناس  ،ويبحثون عن
أشياء قديمة وأثرية.
المشروع عبارة عن مركز لركوب الدراجات الهوائية يتكون من:
 -1مقهى حيث يمكن للزوار تبادل مجموعات النفايات الخفيفة
مع وجباتهم والمشروبات الخفيفة.
 -2المعارض المؤقتة (الجدران المعاد تدويرها مع كوات حيث
تعرض القطع الفنية) .هذه الجدران التي يتم اختراقها
بوظائف أخرى لتذكير المستخدمين بالغرض الرئيسي من
المشروع.
 -3معرض دائم.
 -4ورش عمل عامة حيث يمكن للناس كنتاج قطعهم الفنية
وعرضها.
 -5صالة متعددة االكراض.
 -6افدارة.
 -7المدرجات والمسارح والساحات الداخلية.
 -8مناطق فنون الشارع والجرافيتي.
 -9خدمات (تخزين  ،دورات مياه  ،مواقف سيارات  ..الخ).
ما هو كعادة التدوير؟
كعادة التدوير هي أخذ عنصر لم يعد مطلوبًا أو أراد وكعطائه دورة حياة
جديدة كشيء كبداعي بجودة أعلى.

Project Description
“Where there is ruin, there is hope for a treasure.” -Rumi
What one person may consider worthless could be highly
prized or valued by someone else.
Eg. some people always going through people's garbage,
looking for old and antique stuff.
The project is an up-cycling center that consists of:
1- A cafe where visitors can exchange their light waste
collections with their light meals and drinks.
2- Temporary exhibitions (upcycled walls with niches where art
pieces are displayed). These walls that are penetrated with
other functions in order to remind users of the main purpose of
the project.
3- Permanent exhibition.
4- Public workshops where people can produce their art pieces
and display them.
5- Multipurpose hall.
6- Administration.
7- Terraces, Theaters, and interior plaza.
8- Street-Art and graffiti zones.
9- Services (Storage, Toilets, Parking..etc).
What is upcycling?
Upcycling is taking an item that is no longer needed
or wanted and giving it new life cycle as something
creative of higher quality.

Hikaya Beach
الطالب :عبدهللا الدريني

فوز الطالب عبدهللا الدريني (بتصويت أفراد المجتمع)
باشراف الدكتورة هدير مرزة في الدورة الثامنة والعشرين
 2018 /في فئة مشاريع الطلبة من المسابقة العالمية
)World Architecture (WA

وصف المشروع
مشروع عام تفاعلي  ،يتقاطع مع الزائرين مع السكان المحليين  ،جاء
مشروع شاطئ حكاية لخلق هذا التفاعل والتبادل الثقافي لسحب الزحف
االقتصادي نحو السويمة (قرية مهملة على شاطئ البحر الميت  ،األردن ،
يبلغ عدد سكانها  8000نسمة)
سيؤدي هذا التطور االقتصادي كلى زيادة التفاعل االجتماعي بين
المجموعتين المستهدفتين  ،وهي المشكلة التي تقف ضد تطوير السويمة ،
والتي ستؤدي كلى تنمية حضرية من جميع الجهات  ،مما سيؤدي كلى كسر
الحدود بين مدينة السويمة القديمة والمدينة المكلفة والواسعة .الفنادق بجانب
.الشاطئ
كانت فكرة المشروع هي ربط الجانبين بطريق البحر الميت السريع  ،لربط
جوانب السويمة المنفصلة بنفق تجاري يجلب نور األمل للقرية مرة أخرى
(نفق النور) " ،وباستخدام أسلوب معماري قائم على على الحرف اليدوية
الناس  ،والتي سميت فيما بعد بـ هندسة النسيج
يتكون المشروع من مركز كومونيتي ونفق تجاري وأكاديمية تدريب الخدمة
ومطعمين ونزل ثالث نجوم وأماكن عامة وحمام سباحة.

Project Description
As an interactive public project, that intersect visitors with
locals, Hikaya Beach project came to create this interaction
and cultural exchange to pull the economic crawl towards
Swemeh (an 8,000 population indigent and neglected
village on the Dead Sea Beach, Jordan).
This economic development will increase social interaction
between the two target groups, which is the problem that
stands against Swemeh's development, and that will lead
to an Urban development of all sides, which will break
boundaries between the Old city of Swemeh and the
Expensive and Extensive hotels side of the beach.
The project idea was to connect the two sides with the
Dead Sea highway, to connect the separated sides of
Swemeh with a commercial tunnel that will bring light of
hope to the village again (The Tunnel of Light)", and using
an Architectural style based on people crafts, later called
with "The Architecture of Weaving".
The project consists of a Cummunity Center, a Commercial
tunnel, a Service Trainign Academy, Two restaurants, a
Three stars hostel and public places and pool.

– The Missing Era Interpretation Center
Amman Citadel
الطالب :أحمد الشرفاء

فوز الطالب أحمد الشرفاء باشراف الدكتورة هدير مرزة بجائزة
تميز لمشاريع التخرج العالمية  - 2019القائمة الطويلة
اختيار  50مشروعًا من بين  908مشاريع من  151جامعة
و  64دولة
كما فاز المشروع في مسابقة نقابة المهندسين لمشاريع
التخرج للقائمة النهائية من أفضل  15مشروع من المشاركين
من الجامعات األردنية والفلسطينية

Project Description

The Dead Sea Memorial
الطالب :عبدهللا النتشة

وصف المشروع
تكريم وكحياء ذكرى األرواح المفقودة في مأساة البحر الميت 2018-10-25
ضربت األردن يوم الخميس  25أكتوبر  2018مأساة مؤلمة  ،انتهت برحلة
كلى الزرقاء معين أحد أودية البحر الميت بمأساة  ،بعد أن تسببت األمطار
الغزيرة المفاجئة في حدوث فيضانات مفاجئة اجتاحت الوادي من المرتفعات
 ،مما أدى كلى كبعاد الزوار .بعضها حتى البحر الميت الذي انتهى بمقتل 22
صا  ،كانت معظم الوفيات من األطفال في سن -13
صا وكصابة  43شخ ً
شخ ً
.14

فوز الطالب عبدهللا النتشة باشراف الدكتورة هدير مرزة
بجائزة تميز لمشاريع التخرج العالمية  - 2019القائمة
الطويلة
اختيار  50مشروعًا من بين  908مشاريع من 151
جامعة و  64دولة باالضافة الى فوزه (بتصويت أفراد
المجتمع) الدورة  2019 / 32في فئة مشاريع الطلبة من
المسابقة العالمية
)World Architecture (WA

تكريس مكان المأساة ألرواح الشهداء الـ  22وتحويله من فضاء الضياع
والموت كلى مكان تعانق فيه ذكريات النفوس وتحفظها .مكان ينخرط فيه
الزائر عاطفيا ً في قصة الضحايا والناجين واألبطال ومن كانوا هناك وتغيروا
كلى األبد بسبب الحدث  ،من خالل كنشاء مركز تذكاري وتوعية في البحر
الميت  ،مستفيدا ً من عالمية البحر الميت  ،للمساعدة في نشر ذاكرة األرواح
المفقودة على الصعيدين العالمي والمحلي  ،وهو مكان يخدم الشفاء والتثقيف
والتوعية لمنع حدوث أي مآسي مماثلة في المستقبل  ،وكلقاء الضوء على
الطبيعة الظواهر التي تسببت في المأساة و الفيضانات الخاطفة.

Project Description
Atttribute of honor and remembrance to the lost souls of The
Dead
Sea
Tragedy
25–
10
–
2018.
On Thursday the 25th of October 2018, a painful tragedy struck
Jordan, a trip to Zarqa Ma’in one of The Dead Sea Wadis ended
in a tragedy, after sudden heavy rains sent flash floods surging
the wadi from higher ground, sweeping the visitors away,
some as far as the Dead Sea, which ended with the deaths of
22 and the injury of 43 people, most of the deaths were kids at
the
age
of
13-14.
Dedicating the site of the tragedy to the souls of the 22 martyrs
and transforming it from a space of lose and death into a place
where the memories of the souls are embraced and sheltered.
A place where the visitor becomes emotionally involved in the
story of the victims, the survivors, the heroes, those who were
there and forever changed by the event, by creating a
Memorial & An Awareness Center in The Dead Sea, benefiting
from the universality of The Dead Sea, to help spread the
memory of the lost souls on both a global and a local scale, a
place which serves to heal, educate and raise awareness over
preventing any similar tragedies from happening in the future,
shedding a light over the natural phenomena that caused the
tragedy; the Flash Floods.

RUM 360
الطالبة :فرح الصمادي

فوز مشروع الطالبة فرح الصمادي
باشراف الدكتورة ليلى البسطامي بتصويت أعضاء
الفخريين والفائزين في الدورات السابقة ( 10مشاريع) في
الدورة  2019 / 32فئة مشاريع الطلبة من المسابقة
) World Architecture (WAالعالمية

وصف المشروع
جولة تحفيزية لتعلم واكتشاف موقع عبقرية من وادي رم
المشروع عبارة عن محاولة معمارية لالحتفال بالثراء وتجميع دالالت التجربة
المعيشية لوادي رم  ،وهي بقعة جيولوجية فريدة من نوعها في الجزء الجنوبي من
األردن بسبب مناظرها الطبيعية المكونة من سلسلة من المنحدرات العالية ذات
األشكال المميزة  ،مفصولة بالسهول الصحراوية و األنواع الفريدة من الحيوانات
والنباتات.
استمرارا لمركز الزوار الحالي الموجود عند
من المفترض أن يكون المشروع
ً
مدخل منطقة المحمية بوادي رم.
يعتمد اقتراح التصميم على فكرة الطبقات ذات المظهر الطبيعي و ّاقل تدخل
انساني .المشروع مكون من ثالث طبقات فوق بعضها البعض تمتد بسالسة عند
الحافة المستمرة للجرف الذي يعتمد عليه مركز الزوار لتوفير فرصة للقيام بجولة
مثيرة ال تنسى لالكتشاف والتعلم والمتعة .تهدف كل طبقة من هذه الطبقات كلى
توفير نوع معين من الخبر .جانب آخر من المشروع هو خلق مساحة آمنة للمراقبة
 ،وكعطاء الزائرين فرصة للتكيف بشكل كامل الكتشاف الكرة السماوية في
الصحراء .تكمن أهمية المشروع في طبيعته البشرية والتعليمية والتصالحية
والمستدامة .يستمتع الزوار  ،سواء كانوا سيا ًحا أو محليين  ،بتجربة مشاهدة
عناصر المناظر الطبيعية في وادي رم أثناء التعرف عليهم  ،كلى جانب استعادة
صحتهم وقوتهم كتكوين لضغط الحياة اليومية في المدن الكبرى.
Project Description
A TOUR OF STIMULATION TO LEARN AND DISCOVER THE
GENIUS LOCI OF WADI RUM

The project is an architectural attempt to celebrate the
richness and gather the significances of the lived
experience of Wadi Rum, which is a unique geological spot
of the southern part of Jordan due to its natural landscape
made of a series of high cliffs of rugged forms, separated
by desert plains, and unique spices of fauna and flora. By
helping the visitor to dwell poetically to understand how
they belong to the place, and experiencing the presence
for those who are not physically there.
The project is meant to be a continuation of the existing
visitor center located at the entrance of preserved and
bounded area of Wadi Rum known as the protected area.
The design proposal is based on the idea of layering with
least appearance and intervention with the natural
landscape so as to keep it unspoiled. Each of those layers
is intended to provide certain kind of experience.
Another aspect of the project is to create a secure space
for observation, and give the visitors opportunity to fully
adjust to discover the celestial sphere in the desert. The
importance of the project lies in its human, educational,
restorative, and sustainable nature. Visitors, whether
tourists or locals, enjoy the experience of sightseeing the
landscape elements of wadi rum while learning about
them, beside restoring their health and strength as
composition for the pressure of the daily living in big cities.

The Dead Sea Memorial
الطالب :علي السرخي

فوز الطالب علي السرخي باشراف الدكتور خالد طرزي
(بتصويت أفراد المجتمع) الدورة  2019 / 32في فئة
مشاريع الطلبة من المسابقة العالمية
)World Architecture (WA

وصف المشروع
لخلق مستوى جديد من المعيشة المستدامة في األردن من أجل المساعدة في
خلق بديل للشقق الضيقة في المدينة  ،وخلق نوعية حياة أفضل بعيدًا عن
التلوث (الهواء  ،الضوضاء  ،كلخ .)...
ً
ومركزا
يقع هذا المشروع السكني في مادبا  ،األردن  ،ويتكون من  12منزالً ،
مجتمعيًا واحدًا  ،و  16بيتًا زجاجيًا  ،وهيكل واحد لتجميع مياه األمطار وألواح
شمسية .كل ذلك مرتبط بالطرق حول المحيط والمسارات في المنتصف.
مع تأثير تغير المناخ على الشرق األوسط  ،تزداد حرارة األردن كل عام ،
وبالتالي هناك حاجة كلى منازل أكثر تكيفًا مع المناخ القاسي .في األردن ،
أصبحت أسعار األراضي في المدينة كالية عا ًما بعد عام  ،لذا فإن شراء
األراضي البعيدة عن المدينة يكون في متناول الجميع  ،ولكن بعد ذلك توجد
مشكالت خارج الشبكة مثل أنابيب المياه وخطوط الكهرباء  ،وهذا هو سبب
كون هذه المنازل ذاتية مستدامة .وستشمل أنظمة األلواح الشمسية وأنظمة
تجميع المياه ومراحيض التسميد وتبريد المياه.

Project Description
To create a new standard of sustainable living in Jordan in
order to help create an alternative to cramped
apartments in the city, and to create a better quality of
life away from pollution(air, noise, etc...).
This housing project is located in Madaba, Jordan, and
consists of 12 houses, one community center, 16 green
houses, one rainwater harvesting structure and solar
panels. It is all connected with roads around the
perimeter and paths in the middle.
As climate change effects the middle east, Jordan gets
hotter every year, thus there is a need for homes that are
more adapted to the harsh climate. In Jordan the price of
land is becoming less affordable year by year, so buying
land further away from the city is more affordable, but
then there are issues being off grid such as water pipes
and electricity lines, which is why these homes are selfsustaining. They will include solar panel systems, water
collection systems, composting toilets and water cooling.

تصميم مئذنة ضمن مسابقة بنيان
المهندس :عمر عثمان

فوز المهندس عمر طارق عثمان خريج جامعة البترا/
األردن بالمركز األول بمسابقة بنيان للهندسة المعمارية
ضمن الطراز اإلسالمي  2019الدورة األولى

وصف المشروع
يتضمن المشروع افكار وابحاث ستساعد بإعادة كعمار القرى الفلسطينية
المدمرة من خالل تطبيق مباد التخطيط الحضري والمعالجات المعمارية
التي ستؤدي لخلق رؤية لنتمكن من الالجابة على السؤال التالي كيف سيكون
.شكل القرية عند عودة الالجئين كلى وطنهم المسلوب

Rehabilitation and Rebuilding of JendasVillage in Palestine
 شهد عطية:الطالبة

Project Description
The proposed resarch is for the reconstruction of the
destroyed palestinian village by applying urban planing
ideas and architectural treatments that will lead to
creating a Vision as an answer for the following question,
How would the shape of the village be after the return of
the refugees to their homeland.

فوز مشورع الطالبة شهد عطية
Reconstruction of
the Destroyed Palestinian Villages
اعادة اعمار قرية جنداس في الرملة
 ياسر أبو هاشم بجائزة تقديرية في المسابقة.باشراف د
الدولية إلعادة اعمار القرى الفلسطينية المهدمة بدورتها
الرابعة

