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Tamayouz Excellence Award program is championing 
and celebrating the best of architecture worldwide. 
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initiative with no political affiliation sponsored 
by internationally recognised cultural and  
academic institutions, dedicated to supporting 
aspirational and transformative projects tackling 

local and global challenges.



Talents will flourish in this global movement and  
the Tamayouz Award will further link Iraq’s architects with  

this international community.
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A Word from 
Tamayouz Excellence Award

A Word from Dewan Architects  
and Engineers

As the new addition to the already flourishing “Bouquet” 
of Tamayouz Awards, the launching of Dewan Award 
School in the Iraqi Marshes, was heartwarming by the  
level of worldwide attention and participation.

The international participation in the competition, was 
amazing and reflected the global awareness for this part of 
the world. And despite the multiple Iraqi participants, the 
winner’s palette was so diverse, reflecting the architectural 
sensitivity to this unique environment.

Young architects who are foreign to Iraqi conditions, were 
able to respond and contribute with innovative ideas, to 
the local needs of the population in this region.

The competition site was part of the ancient Mesopotamian 
wetlands that undergone systematic and natural draining 
in the recent decades, which resulted in the displacement 
and migration of its native inhabitants to the nearby cities 
of Basra, Amara and Al Nasiriyah.

This inspired us to select the subject of a school to fulfill 
the need for schools and encourage the return of people of 
the Marshes to their home lands.

The proposed plot (15,000 m2) was donated by one of 
the residents to be used for a primary school serving the 
nearby villages, where the nearest school is no less than  
3 km away.

The shortlisting process for the top qualified entries, was 
pleasurable, but challenging too, and included multi- 
layered selections.

After the first screening process, carried out collectively 
by a group of Dewan Senior Management, Architects and  
Designers, some 64 entries were selected out of 137 entries. 

Another thorough Scoring Process, according to selected 
criteria such as Functionality / Adherence to program, Ar-
chitectural & Cultural Contextuality, Research & Concept, 
Aesthetics, Innovation, Constructability, Sustainability & 
Environmental awareness, Future Expansion, Building 
Materials, Social Program. 

The Top 20 Qualified Entries were chosen and sent for the 
final jury in Coventry for the selection of the Top Winners. 
Some of the entries were “Innovative” with a vast imagina-
tion, some other entries were quite realistic and buildable, 
with a fresh yet traditional building techniques. 

Young architects, students, architectural firms and other 
participants, reflects the excellent reputation Tamayouz 
Award have created in the recent years, with global out-
reach, trust and respect of many professional organiza-
tions, universities, architects, within a record timeframe, 
due to relentless pursuit of the organizers. 

Mohamed Al Assam
Chairman, Dewan Architects + Engineers

The newest partnership between Tamayouz and Dewan 
aims to shed light on how to rebuild Iraq architecturally, 
socially and environmentally.

The Dewan Award is the newest prize to join the Tama-
youz Excellence Awards programme that champions and 
celebrates the best of architecture in Iraq and around the 
world. Its 2018 theme is: “School in the Iraqi Marshes”.

The award is named after Dewan Architects + Engineers, 
one of the world’s most established and leading archi-
tecture firms, particularly to emerge from the Middle 
East. The Dewan Award is an international award that 
seeks to recognise design proposals that respond to local  
challenges in Iraq. The first year witnessed the participation 
of 137 design studios, individuals and universities from  
37 countries.

Partnering with one of the most established firms in 
the Middle East helps enrich the region’s architectural  
community. The backbone of the award is its comprehen-
sive corporate social responsibility programme, which 
aims to empower younger generations while also respond-
ing to local challenges – something Tamayouz Excellence 
Award excels at.

Now, our work starts, trying to work together with our 
partners, realize this competition and building the school.

Ahmed Salah Al-Mallak
Founding Director - Tamayouz Excellence Award,

Architect and Academic at Coventry University
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137 Entries 
From 37 Countries
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Everyone would like to know the secret to make the  
winning design for a competition.  As a matter of fact, as 
a student and as an architect we would all like to know the 
keys to make the best architecture and ensure it will please 
and remain in the memory of others. 

Misleaded architecture pays excessive and sterile attention 
to the form.  New shapes that add no further value provide 
quickly expiring SURPRISE, just as jokes do. Well oriented 
architecture centers its attention on the person that will 
later live in the constructed space, not as an architecture 
magazine consumer, or as a onetime visitor, but as an  
inhabitant would do. 

True beauty does not inspire SURPRISE but WONDER.  
A reaction that is capable of realizing the deep value of 
the observed and experienced. No matter how many times 
we encounter the space the same multi layered feeling 
comes back again and again like observing a sunset over 
the ocean from a mountain top. 

Good architecture places the inhabitant as the main goal of 
satisfaction, and not only for a first glimpse, but to live and 
enjoy the space no matter how many times this happens.   
The right question to be answered by a design is not:  
“How can I SURPRISE the observer by doing the  
undone?”, but rather: “How can I provide a useful, durable 
and WONDER-full space worth inhabiting?

Felipe Samarán Saló 
Aademic Director of the UFV  

Architecture School in Madrid

The intellectual opportunity I had joining the Tamayouz 
Excellence Award–Dewan Award for Architecture 2018 
it has been extraordinary. The theme and the site were 
ambitious and relevant, interweaving social issues like 
education and access to knowledge with environmental 
emergencies, like water management and desertification. 

Both themes are what I deal with every day in my profes-
sion and teaching. Young generations believe that through 
architecture and landscape design, we, as architects or 
future professionals, can make the difference with intelli-
gence, dedication and study. 

It’s not by chance that at least 70% of final projects I have 
been tutoring at the Politecnico di Milano are about land-
scape and schools as instruments for change and evolution 
of cities and societies. As an architect, with our practice 
AOUMM, we worked on a project in Lebanon that trans-
formed a pavilion of the Milan Expo 2015 in a school for 
refugees in the Jarahieh informal camp. This project has 
been, and still is, one of the mile stones of our understanding 
of what architecture needs to be and look like.

Evaluating the entries of the Dewan Award, in the harsh  
environment of the Iraqi marshes, I was deeply touched by 
the energy that every single project emanated. Formalism 
and iconicity were gone, while participants invested their 
time and emotions into providing spaces that could become 
triggers for social change for the children, but also for the 
local community.

The ability of putting aside self-representation and to  
focus on needs and the understanding ofan environment 
it’s what differentiatesan Architecturefrom a by-product of 
our visually bulimic times.

Matteo Umberto Poli, 
Politecnico di Milano

I have had the opportunity and the immense privilege of 
being part of the jury panel for the Tamayouz Excellence 
Awards for the last 5 years. I have been a witness of the 
evolution of a competition that goes beyond any other to 
transcend its initial aim. 

As an unforgettable journey I have enjoyed first of the 
striking ideas coming out from a new generation of young 
Iraqi architects eager to be listened to. Daring forms shout-
ing to the world from an ancient land trying to overcome 
a difficult reality but looking inspiration for their rich past 
and traditions. 

Then the Award became international and I was there to 
discover that our world still has future. Social issues, urban 
awareness and sustainability starting to be the subject of a 
number of projects arriving from as diverse and faraway 
places as India, Jordan or Argentina. 

But always, behind the main aim of the designers, the idea 
of changing their community. This year the Dewan Award 
was proposing to the architectural community to build a 
school in the Iraqi Marshes. 

A real challenge that was requiring a thorough under-
standing of the placeand the program. 

We were confronted with excellent ideas but the best of 
them emerged from the rigorous analysis of the siteand 
the climate, the appropriateconstruction method and 
the right scale.Only by considering these three ideas the  
outcome will contribute to establish a model that can start 
overcoming years of oblivionthrougheducation.

Fernando Olba Rallo,  
Fernando Olba Architects and Urbanists
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Dr Jala Makhzoumi 
Iraq

الدكتورة جاال مخزومي 
العراق

فرناندو أولبا 
اسبانيا

محمد االعسم
اإلمارات العربية المتحدة 

Fernando Olba
Spain

Mohamed Al-Assam
UAE

Felipe Samarán Saló 
Spain

The Dewan Award Judging Panel

فيليبي ساماران سالو 
 اسبانيا

عمار خماش
 االردن

 ماتيو بولي
ايطاليا 

المعمار منهل الحبوبي
العراق

	لجنة	تحكيم	جائزة	ديوان

Ammar Khammash
Jordan

Matteo Poli 
Italy

Manhal Haboubi 
Iraq





مسابقه	تصميم	مدرسه	في	اهوار	العراق
	المركز	االول	-	ندى	كاريمزاده	و	مرجان	زاردينافي	,	احسان

كازيروني	و	اميررزا	فتح	اهلل	-	طهران	-ايران

التحدي األهم للمشروع كان االستخدام االمثل للموارد الطبيعية وكذلك 
التحكم في المناخ في هذه المنطقة.

 
في  الطقس  بيانات  على  باالعتماد  بالتصميم  قمنا  الغرض،  ولهذا 
لهذا  المناخية.  االستشارات  برنامج  من  عليها  حصلنا  التي  المنطقة 
الغرض، اوال تم وضع المبنى في اتجاه الرياح الباردة الشمالية الغربية. 
من خالل إنشاء مسار بين المساحات ورفع كتله المبنى عن األرض، تم 
توجيه الرياح إلى الفناء المركزي ومن ثم عن طريق إنشاء مسامية في 
الجدران، سيتم نقل الهواء البارد إلى الفصل الدراسي. هذا سوف يساعد 
أيضا على تهوية الفصول الدراسية بشكل طبيعي. باإلضافة إلى ذلك، 

تساعد المظلة في المسارات على تبريد الهواء.
 

المواد  استخدام  وتم  الطبيعي.  بالضوء  المساحات  معظم  ُتضاء  ثانياً، 
القصب،  الخيزران،  مثل  مواد  استخدام  بتضمين  قمنا  حيث  القماشية 

الخشب، الوحل والقش المتوفرة في منطقة االهوار.
 

توسيع  بإمكانية  للسماح  المعياري  النمطي  التصميم  استخدمنا  واخيرا 
المدرسية وتغيير استخدام المساحات مستقبال.

 
تعليق لجنة التحكيم:

 
»يستند هذا االقتراح البيئي على بحث شامل ، ويأتي كامالً مع مجموعة 
كافية من الرسومات. يتميز المشروع بمساحات داخلية مثيرة وممتازة، 
ويوفر  متزن،  بمقياس  والخارج  الداخل  بين  ناجحة  انتقال  مع عمليات 
النمو  وتوسيعه الستيعاب  بسهولة  بناؤه  يمكن  ومعيارًيا  مرًنا  تصميًما 

المستقبلي.
 

التي  األبعاد،  ثالثية  والمرئيات  للمواد  المبتكر  االستخدام  على  نثني 
يكتفي  وال  اإلنسانية  يراعي  التصميم  أن  كيف  إظهار  في  ساهمت 

بكونه حاًل طموًحا«.
 

SCHOOL IN THE IRAQI MARSHES
First Place: Neda Karimzadeh, Marjan Zaredehnavi, 
Ehsan Kazerooni and Amirreza Fathollahi 

Tehran – IRAN

The most important challenge of the project was the  
maximum use of natural resources as well as climate  
control of this area.

For this purpose, we designed the volume with regard 
to the weather data of the area which we obtained from 
the climate consultant software. First of all, the building 
was placed in the direction of the northwest cold wind. By 
creating a path between the spaces and spacing the volume  
from the ground, the wind was directed to the central 
courtyard and then by creating porosity in the walls, cool 
air will be transmitted to the classroom. This will also help 
classroom ventilation. In addition, the canopy in the paths 
helps keep the air cool.

Second of all, most spaces are lit with natural light. In 
order to use the canvas materials, we have included the use 
of materials such as bamboo, reeds, wood, mud and thatch 
that are available in this area. At the end we use modular 
design to allow for better future expansion

Judging Panel Comment: 
This environmental proposal is based on thorough  

research, and comes complete with a sufficient set of  
drawings. Featuring interesting and well-scaled inner 
spaces, with successful transitions between indoors and 
outdoors, the project offers a flexible and modular design 
that could be built easily and expanded to accommodate 
future growth. 

We commend the innovative use of materials and the 
3D visuals, which helped show how the design considers 
humanity and refrains from being a pretentious solution.
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SEED
Second Place: SNM TEAM – Mostafa Ahmed  
Elghazawy, Nader Ahdy Moro, Sameh Zayed  
Fathallah

Cairo – EGYPT

The idea behind this entry and our participation in this 
competition is that we saw potential to recreate an experience 
that once historically existed in Iraq, from the cities of “Ur” to 
the streets of Mesopotamia, the idea of “SEED” emerged as not 
only a school but a beginning of a city in the marshes and re-
habilitation of the area. We tried to apply the maze-like streets 
found in historic cities and adding a rhythm to them creating 
a somehow controlled chaotic environment that conveys the 
livelihood of a modern city with a timeless experience. 

The plot is divided mainly into three zones, the activities 
and sports area which is a semi private zone, the educational 
zone consisting of classrooms and a main educational open hall 
for better interaction between students. While the third zone 
consists of an outdoor theater and its service facilities. Most of 
the project is covered with shed structure made of bamboo and 
palm tree to provide shade and enclose spaces of activities and 
form shaded courtyards for recreational purposes. 

The placement of and distribution of the components on the 
layout was based on the relationships between different activities 
and studying the corresponding in-between distances so as to 
make sure that all related activities are within reach of each other.

Judging Panel Comment:
We enjoy the simplicity of this design, and the way the 

various components relate to each other. The project features 
beautiful shaded walkways, an intelligent use of building  
materials, and affordable construction. Together, these  
elements support the project’s strong rural character, which 
is quite responsive to the local environment.

The jury was also pleased with the design’s clear grid, earthy 
design and elegant layout.

بذره
	المركز	الثاني

مصطفى	احمد	الغزاوي
نادر	عهدي	مورو

	سامح	زايد	فتح	اهلل
	القاهره	-	مصر

رأينا  أننا  هو  المسابقة  هذه  في  والدخول  المشاركة  هذه  وراء  الفكرة 
إمكانية إعادة إنشاء تجربة كانت موجودة في العراق في الماضي، من 
مدن »أور« إلى شوارع بالد ما بين النهرين، ظهرت فكرة »بذرة« ليس 

كمدرسة فقط ولكن كبداية مدينة في األهوار وإعادة تأهيل للمنطقة.
 

المدن  في  الموجودة  بالمتاهات  الشبيهة  الشوارع  تطبيق  حاولنا 
التاريخية وإضافة إيقاع لهم لخلق بيئة فوضوية يسيطر عليها النسق 

المتبع، والتي تنقل وتحاكي حياة مدينة حديثة بتجربة خالدة.
تنقسم قطعة األرض بشكل رئيسي إلى ثالث مناطق، األنشطة والمنطقة 
تتكون  التي  التعليمية  والمنطقة  خاصة،  شبه  منطقة  وهي  الرياضية 
لتحسين  المفتوحة  الرئيسية  التعليمية  والقاعة  الدراسية  الفصول  من 
الثالثة من مسرح خارجي  المنطقة  تتكون  بينما  الطالب.  بين  التفاعل 

ومرافق الخدمة.
 

وشجر  الخيزران  من  مصنوعة  مسقوفة  ببنية  مغطى  المشروع  معظم 
أفنية  وتشكيل  األنشطة  من  مساحات  وإرفاق  الظل  لتوفير  النخيل 

مظللة ألغراض الترفيه.
استندت عملية توزيع المكونات وتوزيعها على العالقات بين األنشطة 
المختلفة ودراسة المسافات المقابلة بينها وذلك للتأكد من أن جميع 

األنشطة ذات الصلة في متناول بعضها البعض.
 

تعليق لجنة التحكيم:
 

بها  ترتبط  التي  والطريقة  التصميم،  هذا  ببساطة  نستمتع  »نحن 
ممرات  على  المشروع  يحتوي  البعض.  بعضها  المختلفة  المكونات 
هذه  تدعم  معقول.  وبناء  البناء،  لمواد  ذكي  واستخدام  جميلة،  مظللة 
تماًما  يستجيب  والذي  للمشروع،  القوي  الريفي  الطابع  مًعا  العناصر 

للبيئة المحلية.
كما كانت لجنة التحكيم معجبة بشبكة المشروع الواضحة وتصميمها 

الترابي وتوزيعها األنيق«.
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SCHOOL IN THE MARSHES
Third Place: Noor Marji 

Amman  JORDAN

The Marshes in Iraq are a unique site of natural and  
cultural heritage. The architectural language in the area 
is simple yet distinct, this school celebrates this idea of  
simplicity and functionality, while modernizing the use 
of local materials and still speaking the same architectural  
language that is showcased all across the Marshes.

The main building elements are Rammed Earth 
Walls which are cast on site using local soil. The walls are  
stabilized through adding a small amount of cement and 
covered with reed roofs to further protect them from 
rain. The roofs made from reed columns and woven reed 
screens provide the necessary privacy while allowing  
natural daylight into the classrooms.

The modular units are arranged next to each other and 
they interlock to provide shaded spaces in between. 

The units have a split roof and an integrated air  
cooling wind catcher to take advantage of the prevailing 
North-Western winds, providing cross-ventilation and cooling 
the classrooms. The spaces are designed to create a distinction 
between the served and service spaces. 

Placing the services in thickened walls and between 
units helps create open areas that help the circulation flow 
in between, thus making navigation easier. The School  
employs local building techniques while also modernizing 
some aspects, which will help the locals refine their building 
trade and create a more sustainable community.

Judging Panel Comment:
This project has a commendable approach to building due 

to its intelligent use of construction techniques, which can be 
developed locally. The facade’s sensitive colour and material 
palette and the intimacy of the classrooms create a very warm, 
friendly and human environment. The project is environmen-
tally successful, and its layout is powerful and simple.

مدرسة	في	األهوار
	المركز	الثالث	-	نور	مرجي

	عمان	-	األردن

إن  والثقافي.  الطبيعي  للتراث  فريًدا  موقًعا  العراق  في  األهوار  تعتبر 
اللغة المعمارية في المنطقة بسيطة ولكنها مميزة، حيث تحتفل هذه 
المدرسة ببساطتها وعمليتها، في حين تقوم بتحديث استخدام المواد 

المحلية مع الحفاظ على نفس اللغة المعمارية التي نراها في األهوار.
عناصر البناء الرئيسية هي جدران التربة المدكوكة التي يتم صبها في

 
الموقع باستخدام التربة المحلية. يتم تثبيت الجدران من خالل إضافة 
كمية صغيرة من األسمنت وتغطيتها بأسقف من القصب لحمايتها من 
المطر. توفر األسقف المصنوعة من القصب وفواصل القصب المنسوجة 
الخصوصية الالزمة بينما تسمح بدخول ضوء النهار الى الغرف الصفية.
تم ترتيب الوحدات المعمارية بجانب بعضها البعض بتصميم متشابك 
مقسم  سقف  على  الوحدات  تحتوي  بينها.  مظللة  مساحات  لتوفير 
وملقف للهواء البارد لالستفادة من الرياح الشمالية الغربية السائدة، مما 

يوفر تهوية طبيعية وتبريد للغرف الصفية.
 

وعناصر  المخدومة  المساحات  بين  تمييز  المساحات إلنشاء  تم تصميم 
وبين  المسمكة  الجدران  في  الخدمات  وضع  تم  بحيث  الخدمات، 
الوحدات لخلق مناطق مفتوحة تربط بين مختلف العناصر، مما يسهل 
التنقل بينها. توظف المدرسة تقنيات البناء المحلية مع تحديثها، مما 
يساعد السكان المحليين على صقل تجارة البناء الخاصة بهم وتحفيز 

المجتمع ليكون أكثر استدامة.
 

تعليق لجنة التحكيم:
 

»يتمتع هذا المشروع بنهج جدير بالثناء بسبب استخدامه الذكي لتقنيات 
البناء، والتي يمكن تطويرها محلًيا. تخلق لوحة األلوان الحساسة والمواد 

المستخدمة للواجهة بيئة دافئة وودية للغاية في الغرف الصفية.
المشروع ناجح بيئًيا، وتصميمه قوي وبسيط«.

IMAGES 
HERE
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RIVER  REBIRTH
Honorale Mention: Niolai Mina, Lady Roxanne Mina

SINGAPORE

The new primary school sought to create a new centre that 
would encourage creativity and sharing of ideas. Hence, our pro-
posal attempts to establish not a place confined to a rigid system 
but rather a playground to foster learning and new experiences.

One of the main goals of the project was to position archi-
tecture between community regeneration and infrastructure, 
with the new primary school acting as a catalyst that weaves the 
marsh community to the educational facility; a structure that 
sustains one of the vital necessities in life, education. The design 
incorporated various sustainable design strategies to maximize 
renewable resources and mitigate its impact on the environ-
ment. Skylights line up the side of the roof for optimal natural 
light whilst preventing direct rays from the harsh sun.

The low angled roof promotes better rain water collection 
and an ideal place to utilize solar panels. e resulting concave  
interior provide effective acoustics inside all the buildings,  
especially the classrooms. e alternating position of the build-
ing’s overall layout optimizes wind speed to naturally ventilate 
the interiors of the buildings, while the water surrounding 
the building structures also takes advantage of this feature for  
passive cooling.

The school will be built completely in situ using local build-
ing materials and techniques to minimize the construction peri-
od and reduce the number of elements needing to be delivered 
to the project’s remote location. Lastly, the overall modularity of 
the building’s form means easier repair and future expansion.

Judging Panel’s Comment:
We enjoyed the modularity of this project, as it allows the 

capacity of the school to adjust according to its needs.
There were several elements that we found to have great  

impact, such as the dynamic uses of roof space and the sensitive 
scale of the project. The designer’s thorough environmental analy-
sis also helped create a comfortable micro-climate.

اعاده	احياء	النهر
مرتبة	شرفية

نيكوالي	مينا	و	السيده	روكسان	مينا	-	سنغافوره

تسعى المدرسة االبتدائية الجديدة إلنشاء مركز جديد من شأنه تشجيع 
اإلبداع وتبادل األفكار. ومن هنا، يحاول اقتراحنا إنشاء مكان ال يقتصر 
على نظام جامد، بل هو عبارة عن ملعب لتعزيز التعلم وخبرات جديدة.
كان أحد األهداف الرئيسية للمشروع هو وضع الهندسة المعمارية بين 
االبتدائية  المدرسة  تعمل  حيث  التحتية،  والبنية  المجتمعي  التجديد 
الجديدة كمحفز ينسج مجتمع األهوار إلى المرافق التعليمية؛ بهيكل 

يحافظ على الضروريات الحيوية في الحياة والتعليم. 

من  االستفادة  التكنولوجية  والتقنيات  اإللكتروني  التصميم  أتاح  لقد 
من  الفائدة  لمضاعفة  المستدام  التصميم  استراتيجيات  من  العديد 
الموارد المتجددة والتخفيف من تأثير البناء على البيئة. تصطف نوافذ 
السقف على جانب السقف للحصول على الضوء الطبيعي األمثل بينما 

تمنع الكاسرات األشعة المباشرة من أشعة الشمس القاسية. 

تساهم السقوف ذات االرتفاع المنخفض في تحسين جمع مياه األمطار 
األماكن  تساهم  الشمسية.  األلواح  من  لالستفادة  مثالًي  مكاًن  وتكوين 
الداخلية المقعرة في توفير بيئة صوتيات فّعالة داخل جميع المباني، 

وخصوًصا في الفصول الدراسية.
 التخطيط العام للمبنى يعمل على تحسين سرعة الرياح لتهوية األجزاء 
هياكل  يحيط  الماء  أن  حين  في  طبيعي،  بشكل  للمباني  الداخلية 

المبنى أيضا االستفادة من هذه الميزة للتبريد السلبي.
سيتم بناء المدرسة في الموقع بشكل كامل باستخدام

العناصر  وتقليل عدد  البناء  لتقليل فترة  المحلية  البناء  وتقنيات  مواد 
التي تحتاج إلى نقلها إلى موقع المشروع البعيد. وأخيًرا، فإن النموذج 

اإلجمالي لشكل المبنى يوفر سهولة التغيير والتوسع المستقبلي.

تعليق لجنة التحكيم

المدرسة  لقدرة  يسمح  أنه  حيث  المشروع،  هذا  بنمطية  استمتعنا  »لقد 
على التكيف وفًقا الحتياجاتها.

مثل  كبير،  تأثير  ذات  أنها  وجدنا  التي  العناصر  من  عدد  هناك  كان 
للمشروع.  الحساس  والحجم  السقف  لمساحة  الديناميكية  االستخدامات 
كما ساعد التحليل البيئي الشامل للمصمم في خلق مناخ مريح صغير«.
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DISCLOSED HERITAGE
Honourale Mention: Mohamed Hassan Elgendy,  
Pietro Paolo Speziale

Verona  ITALY

The project is designed to establish a connection with the 
past tradition of the community and to be context-sensitive. 
Thewater connection and the integration of the traditional way 
of living in this place mixed with the traditional material from 
the area had a crucial role in the design process. This area once 
rich with water and life, now devoid of its most peculiar conno-
tations, it is important to reconnect the relationship of daily life 
with water and bring this connection to the present day without 
neglecting tradition. The design makes the school a pivot point 
between land and water with introducing a small harbour that 
could help the villages around to reach this place through the 
complex system of marshes waterways. The site results devided 
in two areas and allows the community to develop rhythmically 
their activities and daily rituals. The identity of the construction 
finds the fundamentals in the culture of the place. Following 
the previous building technics the school has a direct interac-
tion with the water during the different seasons and including 
the spring floods. The position and the surroundings of the area 
generate two grids which have been decisive for the final shape 
of the building, which is composed of two intersecting volumes. 
A volume follows the north direction of the area and contains 
the classrooms to protect students from the sun and increase 
comfort in the study spaces. The largest volume is instead ori-
entes according to the landscape and the elements that surround 
the area, in particular the relationship land-water. 

 Judging Panel Comments:
A strength of this project is its innovative treatment of the 

harbour, which creates a beautiful waterfront and highlights 
the project’s sensitivity to the marshlands. We commend the 
gathering of the school’s functions into two components, which 
leaves a comforting void space. We appreciate the integration of 
the wetlands and waterbodies into this project’s proposal, as it  
promotes interaction between the school and the environment.

الكشف	عن	االرث	الحضاري
	مرتبة	شرفية

بيترو	بابلو	سبيزالي	و	محمد	حسن	الجندي	-	فيرونا-	ايطاليا

 
للمجتمع  السابقة  التقاليد  مع  اتصال  إلقامة  المشروع  تصميم  تم 
التقليدية في  العيش  وتكامل طريقة  كان التصال  السياق.  ولتحسس 
المنطقة دور حاسم في  التقليدية من  المواد  المختلط مع  المكان  هذا 
بالمياه  غنية  يوم  ذات  كانت  التي  المنطقة  هذه  التصميم.  عملية 
والحياة، واآلن خالية من دالالتها المميزه تحتاج الى إعادة ربط عالقة 
دون  الحاضر  يومنا  إلى  االتصال  هذا  وإيصال  بالماء  اليومية  الحياة 

إهمال التقاليد.
 

يجعل التصميم المدرسة نقطة محورية بين األرض والمياه مع إدخال 
ميناء صغير يمكن أن يساعد القرى المجاورة للوصول إلى هذا المكان 
من خالل نظام للممرات المائية في األهوار. تنقسم نتائج الموقع إلى 
بشكل  اليومية  وطقوسه  أنشطته  بتطوير  للمجتمع  وتسمح  منطقتين 
إيقاعي. هوية البناء تجد أساسيات ثقافة المكان. أسهل طريقة للوصول 

إلى المدرسة هي استخدام القارب التقليدي )المشحوف(
مما يمكن للمدرسة ان تكون نقطة التقاء للقرى والمدن المجاورة.

للشكل  حاسمتين  كانتا  شبكتين  يولدان  المنطقة  وضواحي  موقع 
المجلد  يتبع  متقاطعين.  مجلدين  من  يتألف  الذي  للمبنى،  النهائي 
األول االتجاه الشمالي للمنطقة ويحتوي على الفصول الدراسية لحماية 
من  وبدالً  الدراسة.  مساحات  في  الراحة  وزيادة  الشمس  من  الطالب 
المحيطة  والعناصر  الطبيعية  للمناظر  وفًقا  األكبر  الحجم  يتجه  ذلك، 

بالمنطقة، وخاصة العالقة بين األرض والمياه.
 

 تعليق لجنة التحكيم:
 

واجهة  يخلق  مما  للمرفأ،  المبتكر  عالجه  هي  المشروع  هذا  قوة  »إن 
األهوار.  في  المشروع  بيئة  حساسية  على  الضوء  ويسلط  جميلة  مائية 
مناسبة  مساحة  يترك  مما  مكونين،  إلى  المدرسة  وظائف  بجمع  نشيد 

من الفراغ.
 

هذا  اقتراح  في  المائية  والوحدات  الرطبة  األراضي  تكامل  نقدر  إننا 
المشروع، حيث إنه يعزز التفاعل بين المدرسة والبيئة«.
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A SCHOOL, WATER TREATMENT 
PLANT, MARSHES
Honourale Mention: Eva Architects – Alan Wang, 
Cen Li, Nicole Wu, Xin Wang, Isaac Fung

Shanghai  CHINA

The design is a combination of education institution and 
water treatment plant. It aims to solve current issues: lack of  
water, backward education conditions and diminishing lands. 
In this manner, students are provided with sufficient drink-
ing water and picturesque landscape while they are enjoying 
modern education facilities.

Classrooms are dynamic and static like vehicles while 
transporting students and faculty to school. Classrooms 
can berth the land during class while they can also travel to 
adjacent towns as mobile community schools during vaca-
tions. The school layout shows respect to traditional Marsh 
Arab settlements and their flowing river. Public outdoor 
space forms when architectual programs come together like 
floating boats.

Water treatment plant is under the school due to safe-
ty requirements of water purification. Student can take the  
purified drinking water home by boat (classroom).

The restoration of wetlands is crucial to the general  
development of this area. Wetlands help to restore water 
and soil that will help to flourish local agriculture. With 
the developments of agriculture, the site will no longer be  
abandoned. We believe that the people will reunion at this 
area to pursue a better living place.

Judging Panel Comment:
We commend this project for its successful use of water 

purification and for its consideration of the local economy by  
potentially offering a source of income for the community. We 
also find the simple design of the individual buildings to be  
visually beautiful.

مشروع	تنقيه	مياه	في	االهوار
مرتبة	شرفية

ايفا	معماريون	:	فريق	التصميم
االن	وانغ	,	سين	لي	,	نيكول	-وو	.	شن	وانغ	,	و	ايساك	فنغ

 
المياه.  لمعالجة  ومحطة  تعليمية  مؤسسة  من  مزيج  هو  التصميم 
التعليم  وظروف  المياه،  نقص  الحالية:  القضايا  حل  إلى  ويهدف 
الطالب  تزويد  يتم  الطريقة،  بهذه  المتناقصة.  واألراضي  المتخلفة، 
يتمتعون  بينما  الخالبة  الطبيعية  والمناظر  الشرب  مياه  بما يكفي من 

بمرافق التعليم الحديثة.
 

المركبات أثناء  الدراسية تتنوع ما بين ديناميكية وثابتة مثل  الفصول 
للفصول  يمكن  المدرسة.  إلى  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  نقل 
الدراسية أن ترسو على األرض خالل الفصل الدراسي، في حين يمكنهم 
أثناء  متنقلة  مجتمعية  كمدارس  المجاورة  المدن  إلى  السفر  أيًضا 
العربية  األهوار  مستوطنات  احترام  المدرسة  تخطيط  يظهر  اإلجازات. 
التقليدية ونهرها المتدفق. تشكل الفضاء الخارجي العام عندما تجمع 

الوحدات المعمارية مثل القوارب العائمة.
 

السالمة  المدرسة بسبب متطلبات  المياه صممت تحت  محطة معالجة 
لتنقية المياه. يمكن للطالب أخذ مياه الشرب النقية عن طريق القوارب 

)الفصل(.
 

استعادة األراضي الرطبة أمر بالغ األهمية للتنمية العامة للموارد المائية 
في هذا المجال. تساعد األراضي الرطبة في استعادة المياه والتربة التي 
يتم  لن  الزراعة،  تطورات  مع  المحلية.  الزراعة  ازدهار  على  ستساعد 
التخلي عن الموقع. نعتقد أن الناس سوف يجتمعون في هذه المنطقة 

لمواصلة العيش في مكانهم بطريقة أفضل.
 

تعليق لجنة التحكيم:
 

»نثني على هذا المشروع لنجاحه في استخدام تنقية المياه والنظر في 
االقتصاد المحلي من خالل تقديم مصدر دخل للمجتمع. كما نجد ان 

التصميم البسيط للمباني الفردية اعطاها جماال بصرًيا مبتكرا«.
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REBIRTH OF ENTLIGHTENMENT
Honorale Mention: Osama Rahahleh

Amman  JORDAN

The concept revolves around the duality of systematic- 
education and non-systematic education, to achieve a  
balance between self-learning and also guided-learning. 
Along the years, many experiments were carried out and 
through trial and error, most studies reached a similar  
conclusion; both types of education are needed.

The design aspires to achieve the balance, and stitching the 
students’ daily curriculum with after-school actives, and many 
other activities that they can do by themselves. Playing isn’t 
completely separated from the learning experience, physical 
health has a direct relationship to creativity, and mental health. 
So engaging and attracting the students to playing is constant 
through-out the entire project, courtyards are also important 
for a sense of safety and visual connection.

The material was very crucial, the project blends in the 
context and yet still manages to stand out. Reeds are perfect 
material for building, it’s high in silica which makes it water 
resistant, and not suitable for insect growth. Also, it provides 
good thermal and acoustic insulation. The material also serves 
as a constant reminder to students to stick to their roots, and 
be proud of where they come from. Be proud of their heritage, 
and architectural history.

Aligning the entire project towards the prevailing wind was 
also important to keep the classes well-ventilated, which goes 
hand in hand with the tradition of aligning houses towards 
mecca in the Iraqi Marshlands.

Judging Panel Comment:
A distinguishing trait of this project was its consideration 

of the various modes of transportation used by the inhabitants 
of the area, which includes boats and cars, and accommodates 
them through its design. The project also features a successful 
combination of materials, great layout and a solid balance  
between open and closed spaces. There is a real sense of  
hierarchy of the spaces.

نهضة	االستنارة
	مرتبة	شرفية
	اسامة	رحاحلة
	عمان	-	االردن

الفكرة تتمحور حول ازدواجية مبادئ التعليم، من حيث انظمة التعليم 
بين  توازن  لتحقيق  يهدف  التصميم  التقليدية.  وغير  التقليدية 
الذي ال بد منه  التقليدي  الذاتي الحديث والتعليم  التعليم  النظامين، 

ايضا حسب أحدث الدراسات المختصة بأساليب التعليم المتنوعة.

بين  ما  اليومية،  الطالب  نشاطات  وسلسلة  لدمج  يسعى  التصميم 
النشاطات المدرسية والنشاطات الالمنهجية من خالل ترتيب الفراغات 
لجميع  ومحفز  واضح  اليومية بشكل  الطالب  وربطها بخط مسار حركة 

الحواس واالدراك.

جميع  في  تحكم  وعامل  االهمية  غاية  في  كانت  المستخدمة  المواد 
القرارات التصميمية. المواد المحلية التقليدية من القصب ذو خصائص 
مثالية للبناء، تناسب مناخ المنطقة ووضعها البيئي الحالي، باإلضافة 
لسهولة بنائها من قبل اهالي المنطقة. تم استخدامها كعامل بنياني 
الطبيعية  االنارة  من  كافي  قدر  بإدخال  تسمح  واحد،  بآن  وجمالي 

باإلضافة لتهوية الفراغات بنجاح.

تعليق لجنة التحكيم:

التي  المختلفة  الطرق  اخذ  انه  كانت  المشروع  هذا  مّيزت  التي  الّسمة 
قوارب،  ام  سيارات  كان  ان  االعتبار،  بعين  المنطقة  سكان  بها  يتنقل 

ودمجها كجزء ال يتجزأ من التصميم.

ناجح  تصميم  البناء،  مواد  من  ناجح  مزيج  يتضمن  ايضاً  المشروع 
حّس  يوجد  انه  باإلضافة  والمفتوحة،  المغلقة  المعمارية  للفراغات 

حقيقي لتسلسل ووظيفة الفراغات.
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Observation Tower Multipurpose Spaces Self-study Spaces
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Judging Panel Comment:
We commend this project’s layout and its use of open-

air classrooms, which was a unique quality of this proposal.  
We also appreciated the designers’ analytical approach and 
presented analysis.

SCHOOL IN THE MARCHES
Honourale Mention: Irahim Nart, Omer Varol

Istanul – TURKEY

اسطنبول	-	تركيا
ابراهيم	نارت	وعمر	فارول

تعليق لجنه التحكيم:

في  الدراسية  للفصول  واستخدامه  المشروع  هذا  تصميم  على  »نثني 
التصميمي.  المقترح  لهذا  فريدة  خاصيه  كانت  والتي  الطلق،  الهواء 

كما نقدر النهج التحليلي للمصممين واسلوب تقديمهم للمقترح.«.
قوارب،  ام  سيارات  كان  ان  االعتبار،  بعين  المنطقة  سكان  بها  يتنقل 

ودمجها كجزء ال يتجزأ من التصميم.

ناجح  تصميم  البناء،  مواد  من  ناجح  مزيج  يتضمن  ايضاً  المشروع 
حّس  يوجد  انه  باإلضافة  والمفتوحة،  المغلقة  المعمارية  للفراغات 

حقيقي لتسلسل ووظيفة الفراغات«.
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THE NEVERLAND!
Honourale Mention: Benaa Foundation, Ahmed 
Adulhaeem, Aya Nasr, Adel Rahman El Hiatmy, 
Nedaa H. Mahou 

Cairo  EGYPT

Based on our research, the historical marsh area was known 
for its unique ecological wetland in which the marsh population 
was deeply rooted. Due to the desiccation of the marches and 
destruction of the ecosystem, A disconnect happened between 
the people and the ecosystem. To “bring back Eden” we built our 
main idea on three main aspects:

1 – Merging Community
The proposal suggests integrating the community via the 

central plaza that connects the sports island and cultural island.

2 – Edutainment Fabric
The urban fabric alongside the open spaces is designed to 

serve a better educational experience. Via hierarchy of outdoor 
and indoor units’ children will use their sensational perception 
to the max.

3 – Waterfront (LET IT FLOOD. LET IT GROW)
Historically, the marches have been known for their  

fluctuating water levels. The project embraces this natural 
phenomenon by inviting the water to enter. The interaction 
between the children and the water at different levels expands 
their understanding of their ecosystem and reconnect with 
their environment.

عالم	آخر!
مرتبة	شرفية

	مؤسسة	ِبناء):	أحمد	عبُد	الحكيم،	أية	اهلل	نصر،	عبد	الرحمن)	:
الهياتمي،	ِنداء	هاني	محبوب

	القاِهرة-	مصر
THE NEVERLAND!

DA1-218

Bringing Back I raq 's Famed Marshes to l i fe!

للعراق  القديمة  األهوار  تميزت  المنطقة،  تاريخ  في  بحثنا  إلي  استناداً 
الفيضانات  بحلول  المياه  منسوب  اختالف  الُمميزة.  بجغرافيتها 
الموسمية شّكل البيئة المحيطة الطبيعية للمكان والمتأصلة في جذور 
الموروث الثقافي ألهلها. نظراً لجفاف هذه المجاري المائية وما ترتب 
مقترح  اعتمد  الماضية،  العقود  خالل  البيئي  النظام  تدمير  من  علّيه 
الفريق التصميمي على محاولة إحياء هذا النظام البيئي الدقيق وربط 

سكانه المحليين به من خالل ثالث محاور أساسية: 

1-دمج المجتمع المحلي
متاحة  لتكون  المدرسة  عناصر  بعض  تحويل  إمكانية  يطرح  الُمقترح 
لالستخدام المجتمعي. تشكل الخدمات المشتركة بين أطفال المدرسة 
مركزية  ساحة  خالل  من  المحلي  المجتمع  لدمج  نواة  األهوار  وسكان 

تشمل المنطقة الُمخصصة للرياضة والمرافق الثقافية.

2-النسيج التعليمي الترفيهي
العامة  الفراغات  من  تخلخالت  على  للمدرسة  الحضري  النسيج  ُصمم 
المخصصة  العامة  المساحات  تباين  أفضل.  تعليمية  تجربة  لتوفير 
وظائفها  مساحاتها،  في  والتدرج  والمغلقة  المفتوحة  بين  لألطفال 
وطرق التفاعل معها سيوفر بيئة مبنية أكثر ثراًء و سيحفز خيال الطفل 

بالتالي إلي أكبر مداً.

3-الواجهة المقابلة لخط المياه » ينغمر لُيزهر
على الصعيد التاريخي، ُعرفت أهوار العراق بتذبذب مستويات المياه. 
اختالف مستويات المياه هي ما سمحت على مدار مئات األعوام بازدهار 
هذا النظام البيئي المتكامل. يحتضن المقترح هذه الظاهرة وال يقاوم 
تدّخل تدفق المياه ألرض المشروع. التفاعل بين األطفال والمياه علي 
مختلف المستويات يوسع من إدراكهم لهذا التوازن اإليكولوجي ويعيد 

االتصال بينهم وبين ببيئتهم القديمة.
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MSTER PLAN- 1:  250

EAST ELEVATION 1:250

SOUTH ELEVATION 1:250

SECTION A.A 1:250

SECTION B.B 1:250

THE NEVERLAND!
DA1-218

Bringing Back I raq 's Famed Marshes to l i fe!
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The Blossoms of Eden reincarnate the primitive yet  
contemporary architectural methods of the context. 

The Blossoms focus to translate the archaeology of the 
context using structural efficiency through repetition to  
spatial flexibility and utilization. The built entities along 
with the landscape create a scenery that blends into the 
surroundings but yet exposes the structural effort that has 
been made. 

The proposal respects the historic and social value of 
the local architecture and encapsulates the environmental 
significance of the built elements by using the same biocli-
matic strategies used by the vernacular architecture. The 
shape and geometry of the built elements form a sequence 
between the microclimates created and the open areas.  
The same bipolar experiences occur in the everyday life of 
the locals. The relationship between the indoor and out-
door spaces, vary between large arcades, big openings and 
almost solid surfaces that adapt to the programmatic input 
of the space.

The Blossoms of Eden focus not only on hosting the school 
program, but being the school itself. Equality, freedom, and 
willpower are some of the values that the children will be 
taught by roaming the school grounds. The focal points  
created by the built environment and the significance of the 
fountain enhance the importance of water, nature and life. A 
school built by life itself proves that education is the founda-
tion of society and children are the true blossoms of Eden.

Judging Panel Comment:
This project displays a nice botanical-inspired design, 

and a recognisable modularity. The inner spaces are also  
interesting and create a series of unique experiences.

THE BLOSSOMS OF EDEN
Honourale Mention: Offshore Studio  Paisios 
Sitini, Irene Evgeniou

Nicosia  CYPRUS

ازهار	جنه	عدن
مرتبة	شرفية

ستوديو	اوفشور	للتصميم
اعضاء	الفريق:	بايسيوس	سكيتيني	و	ايرين	ايجينيو

نيقوسيا	-	قبرص

تتجسد فكرة أزهار عدن في مزج األساليب المعمارية البدائية والمعاصرة 
للسياق.

 
الكفاءة  باستخدام  السياق  في  اآلثار  علم  لترجمة  البراعم  هذه  وتركز 
تخلق  المكاني.  واالستغالل  المرونة  إلى  التكرار  خالل  من  الهيكلية 
ينسجم  الطبيعية مشهًدا  المناظر  إلى جنب مع  المبنية جنباً  الكيانات 

مع البيئة المحيطة، وكذلك تؤكد الشكل الهيكلي الذي تم إنجازه.
 

المعمارية  للهندسة  واالجتماعية  التاريخية  القيمة  المقترح  هذا  يحترم 
نفس  باستخدام  المبنية  للعناصر  البيئية  األهمية  ويلخص  المحلية، 
االستراتيجيات البيولوجية المناخية المستخدمة في الهندسة المعمارية 
المحلية. تصميم وهندسة العناصر المبنية تشكل تسلساًل بين المناخات 
تحاكي  الفضاءات  المفتوحة.  والمناطق  إنشاؤها  تم  التي  الدقيقة 
المحليين.  للسكان  اليومية  الحياة  في  تحدث  التي  التجارب  أقطاب 
المشروع يتنوع في استخدام العالقات المختلفة بين المساحات الداخلية 
والخارجية بين األروقة الكبيرة والفتحات الكبيرة واألسطح الصلبة التي 

تتكيف مع المدخالت البرمجية للفضاء.
 

ال تركز أزهار عدن فقط على استضافة البرنامج المدرسي، بل على أساس 
فكرة المدرسة نفسها. المساواة، الحرية، واإلرادة هي بعض القيم التي 
نقاط  المدرسة.  أراضي  في  التجوال  خالل  من  لألطفال  تعليمها  سيتم 
النافورة تعزز  وأهمية  المبنية  البيئة  بواسطة  إنشاؤها  تم  التي  االتصال 
أن  الحياة  بنتها  التي  المدرسة  تؤكد  والحياة.  والطبيعة  الماء  أهمية 

التعليم هو أساس المجتمع وأن األطفال هم أزهار عدن الحقيقية
 

تعليق لجنة التحكيم:
 

والطبيعة،  النباتات  من  مستوحى  تصميًما  المشروع  هذا  »يعرض 
وتصميما بشكل نمطي مميز. كما أن المساحات الداخلية مثيرة لالهتمام 

أيًضا وتخلق سلسلة من التجارب الفريدة«.
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الواقع،  في  بالمسابقة.  الفائز  التصميم  إنشاء  سر  معرفة  الجميع  يريد 
نحن جميًعا - سواء طالب أو معماريين - نريد معرفة مفتاح صنع أفضل 

تصميم معماري، وضمان أنه سُيسِعد اآلخرين ويبقى في ذاكرتهم. 

إن العمارة الُمضَلَلة توجه انتباه مبالغ فيه للشكل، واألشكال الجديدة 
بالشكل  مبدئية  مفاجأة  مجرد  بل  جديدة،  قيمة  أي  تضيف  ال  التي 
على  انتباهها  فُتركز  الُموّجهة  العمارة  أما  تزول.  ما  سرعان  الجديد 
على  وليس  المبنية،  المساحة  هذه  في  الحًقا  سيعيش  الذي  الشخص 
قارئ مجالت العمارة أو الزائر الذي يرى المبنى لمرة واحدة، وإنما على 

َمن سيقيمون فيه. 

 إن الجمال الحقيقي ال »ُيفاجئ« من يراه، وإنما يثير »إعجابه وانبهاره«، 
كلما  ويجربه  يراه  لما  العميقة  القيمة  إدراك  على  قادر  فعل  رد  ويثير 
رأى المكان، حتى ولو رآه مرارًا وتكرارًا، سيشعر دائًما بنفس الشعور ويرى 
في  الشمس  غروب  يشاهد  وكأنما  دائًما  المساحة  في  جديدة  طبقات 

المحيط من فوق قمة جبل. 

إن العمارة الجيدة هي التي تعتبر رضا المقيمين في المكان وارتياحهم 
النابع  الرضا  وإنما  األولى،  النظرة  من  الرضا  فقط  وليس  أساسًيا،  هدًفا 
السؤال  إن  الوقت.  طال  مهما  به  واالستمتاع  المكان  في  المعيشة  من 
ليس: »كيف يجب  عليه  اإلجابة  التصميم  الذي يجب على  الحقيقي 
أن أفاجئ المشاهد بفعل شيء لم يفعله أحد؟«، وإنما »كيف يمكنني 
التحمل ومثيرة لإلعجاب تستحق اإلقامة  تقديم مساحة مفيدة وقوية 

فيها؟«

فيليببه	سمران	سالو
رئيس	قسم	العمارة	في	الجامعة	المعمارية	في	مدريد

- جائزة  التي تلقيتها عند انضمامي لجائزة تميز  الفكرية  الفرصة  إن 
ديوان للعمارة 2018 كانت فرصة استثنائية. 

 
الحقيقي، ويربطون  والمعنى  بالطموح  والموقع يتسمان  الموضوع  كان 
البيئية،  قضايا اجتماعية مثل التعليم والوصول للمعرفة مع الطوارئ 

مثل إدارة المياه والتصُحر. 
 

والمشاهد  العمارة  تصميم  عبر  يومًيا  الموضوعين  كال  مع  أتعامل 
الطبيعية، ونحن - كمعماريين أو خبراء مستقلين - يمكننا إحداث فارق 
الصدفة  قبيل  من  وليس  والدراسة،  واإلخالص  الذكاء  طريق  عن  كبير 
أشرف  كنت  التي  النهائية  المشاريع  من  بالمئة  سبعين  من  أكثر  أن 
عليها في كلية الفنون التطبيقية في ميالنو كانت تدور حول المناظر 
الطبيعية والمدارس باعتبارها أدوات لتغيير وتطور المدن والمجتمعات. 

 
 لقد عمل مكتبنا للعمارة على مشروع في لبنان حّولنا في جناحنا في 
معرض ميالنو العالمي 2015 الى مدرسة لالجئين في مخيم. كان هذا 
تكون  أن  يجب  لما  فهمنا  في  الفارقة  العالمات  أحد  ومازال  المشروع 

وتبدو عليه العمارة. 
 

 عند تقييم المشاركات في جائزة ديوان، في بيئة قاسية كأهوار العراق، 
الشكلية  غابت  منهم.  مشروع  كل  من  المنبعثة  بالطاقة  بشدة  تأثرت 
واأليقونية، واستثمر المشاركون وقتهم وعواطفهم في توفير مساحات 
تحفز على التغيير االجتماعي بين األطفال، وكذلك للمجتمع المحلي. 

 
على  والتركيز  جانًبا،  الذات  تمثيل  في  الرغبة  تنحية  على  القدرة  إن 
النواتج  عن  الحقيقية  العمارة  يمّيز  ما  هي  البيئة  وفهم  االحتياجات 

الثانوية لعصرنا الشره بصرًيا.
 

ماتيو	أومبرتو	بولي
جامعة	الميالن	بوليتيكنك

	

 إن وجودي كجزء من لجنة تحكيم جوائز تميز على مدار السنوات الخمس 
الماضية كان فرصة وشرف هائل بالنسبة لي. وقد جعلني شاهدة على 
وتجاُوز  للتفوق  محاوالتها  في  أخرى  مسابقة  أي  تفوق  مسابقة  تطور 

أهدافها األولية. 

مررت في هذه السنوات الخمس برحلة ال ُتنسى، واستمتعت أوالً باألفكار 
الشباب  العراقيين  المعماريين  من  جديد  جيل  قدمها  التي  الرائعة 
الباحثين عّمن يستمع إليهم. قدموا أشكاالً جريئة تصيح بعلو صوتها 
أمام العالم من أرض قديمة تحاول التغلب على واقع صعب، ولكنها 

تستلم أفكارها من ماضيها وتقاليدها الثريين. 

عالمنا  أن  عبرها  واكتشفت  عالمًيا،  لجائزة  ذلك  بعد  الجائزة  تحّولت 
مازال لديه مستقبل، فقد أصبحت القضايا االجتماعي والوعي الحضري 
واالستدامة المواضيع األساسية في عدد من المشاركين التي ُقدمت من 
الهدف  لكن  واألرجنتين.  واألردن  الهند  مثل  وبعيدة  متنوعة  أماكن 

األساسي وراء أعمال المصممين دائًما كان فكرة تغيير مجتمعهم. 

مدرسة  بناء  العام  هذا  المعماري  المجتمع  على  ديوان  جائزة  اقترحت 
للمكان  عميق  فهم  يتطلب  حقيقي  تحدي  وهذا  العراق،  أهوار  في 
والبرنامج. َتَقّدم للجائزة أفكار ممتازة، ولكن أفضلها ظهر من التحليل 
إن  السليم.  والحجم  المناسب  البناء  وأسلوب  والمناخ،  للموقع  الصارم 
دراسة هذه األفكار الثالثة هي ما سيجعل الناتج يساهم في بناء نموذج 

يتغلب على سنوات الضياع عبر التعليم. 

فرناندو	أولبا
مكتب	فرناندو	اولبا	للعمارة	و	التخطيط
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المرموقة.  تميز  جوائز  سلسلة  في  األحدث  األصدار  هي  ديوان  جائزة   
إطالق  فإن  المثمرة،  تميز  »باقة« جوائز  إلى  إضافة جديدة  وباعتبارها 
له صدى  العراقية، كان  األهوار  : مبنى مدرسة في  جائزة ديوان 2018 

واضح تمثل في حجم االهتمام والمشاركات على مستوى العالم. 

من  العام  الوعي  المسابقة،  في  المذهلة  الدولية  المشاركة  عكست 
الرغم من نسبة  العالم. وعلى  الجزء من  الشباب لهذا  المعماريين  قبل 
الواليات  مع  دول  ثالثة  اعلى  )ضمن  العالية  العراقيين  المشاركين 

المتحدة والصين(.

الحساسية  للغاية، مما يعكس  الفائزين عالمية ومتنوعة   كانت قائمة 
المعمارية الشاملة لهذه البيئة الفريدة. وقد تمكن المعماريون الشباب، 
وبالرغم من عدم معرفتهم بالظروف العراقية المحلية، من االستجابة 
السكان  الحتياجات  المبتكرة  والحلول  االفكار  تقديم  في  والمساهمة 

المحلية في هذه المنطقة. 

االهوار  منطقة  من  جزًءا  فيعتبر  المسابقة،  مشروع  لموقع  بالنسبة 
التاريخية في بالد ما بين النهرين التي شهدت تجفيفا جائرا وكارثيا 
وبصورة منتظمة في العقود األخيرة، مما أدى إلى نزوح وهجرة سكانها 
وقد  والناصرية.  والعمارة  البصرة  مثل  القريبة  المدن  إلى  األصليين 
ألهمنا ذلك ألختيار موضوع مبنى المدرسة لتشجيع عودة أهالي األهوار 

إلى أراضيهم. 

وقد تم التبرع بقطعة األرض المقترحة )15000 متر مربع( من قبل أحد 
السكان المحليين الستخدامها كمدرسة ابتدائية تخدم القرى المجاورة، 

والتي تقع أقرب مدرسة فيها على بعد اليقل عن 3 كم. 

المشاركة، عملية  المشاريع  القصيرة ألهم  القائمة  كانت عملية إختيار 
تضمنت  حيث  الشيء،  بعض  أيًضا  شاقة  الوقت  نفس  وفي  ممتعة 
ترشيحات متعددة و بمستويات مختلفة. فبعد عملية الفحص األولى، 
والمصممين  المعماريين  المهندسين  من  مجموعة  بها  قامت  والتي 
ومدراء الصف االول في مكتب ديوان العمارة، تم اختيار 64 مشاركة من 

بين 137 مشاركة. 

الوظيفية  لمعايير مختارة مثل  وفًقا  وبعد عملية تقييم شاملة أخرى، 
والمفهوم  البحث  والثقافي،  المعماري  السياق  بالبرنامج،  االلتزام   /
التنفيذ، االستدامة  القيمة الجمالية، االبتكار، إمكانية  التصوري االولي، 
المستخدمة،  البناء  مواد  المستقبلي،  التوسع  إمكانية  البيئي،  والوعي 

برامج االندماج االجتماعي المقترحة.

التحكيم  لجنة  إلى  وإرسالها  مؤهلة،  مشاركة   20 أفضل  اختيار  تم 
النهائية في كوفنتري الختيار الفائزين األوائل. 

التحكيم  لجنة  إلى  وإرسالها  مؤهلة،  مشاركة   20 أفضل  اختيار  تم 
النهائية في كوفنتري الختيار الفائزين األوائل. 

وكانت  واسع،  خيال  مع  »مبتكرة«  حلوال  المشاركات  معظم  تضمنت 
بأجراء  مشفوعة  للتنفيذ،  وقابلة  جدا  واقعية  مشاركات  ايضا  هناك 

بحوث مهنية , مع تقنيات بناء جديدة وذات نكهة محلية تقليدية. 

المهندسون  قبل  من  المقدمة  المشاركات  ان  الى  االشارة  تجدر  ختاما، 
واضح  دليل  هي  المعمارية،  الهندسة  وشركات  والطالب  المعماريون 
على السمعة الممتازة التي أرساها في وقت قصير فريق جوائز تميـــز 
والثقة  العالمية  التوعية  في  تتمثل  األخيرة  السنوات  في  للعمــــارة 
والجامعات  المهنية  المنظمات  من  العديد  أبداها  التي  واالحترام 

والمهندسين المعماريين. 
 

محمـــــد	االعســـــم	
مؤسس	و	رئيس	مجلس	االدارة

ديوان	معماريـــون	و	مهندسون	استشاريون



Empowering young architects around the world
while responding to design challenges in Iraq.

جائزة تمكن المعماريين الشباب حول العالم
 و بنفس الوقت تقدم حلول و افكار تستجيب للتحديات التي تواجه العراق



سنوياً  يحتفل  الذي  جوائزها  ببرنامج  تمّيز  تحتفي 
االيجابي  التأثير  ذات  العالمية  العمارة  في  ما  بأفضل 
العالمية. و  المحلية  للتحديات  تستجيب  التي  و 

و  حكومية  منظمة  الية  تابعة  غير  مستقلة  مبادرة  هي  تمّيز  و 
معروفة.  ثقافية  و  معمارية  و  اكاديمية  هيئات  من  مدعومة 
دعم  اجل  من  خالصة  عراقية  بجهود  الجائزة  هذه  تأسست 
ذات  الملهمة  التصميمية  المبادرات  و  الشباب  المعماريين 
العالمية و  المحلية  للتحديات  تستجيب  التي  و  االيجابي  التأثير 
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جائزة	ديوان	المعمارية

2018
 مسابقة تصميم مدرسة في اهوار العراق

 جائزة تمّيز


