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ARAB ARCHITECTS AWARDS 2018  

 2018مهرجان جوائز المعماريين العرب 

 

A.A.A - باألرقام 

 

وع   32 ن عربلمعمار معماري  مشر ي  ةمنفذ يي 
 . العالمالدول العربية وحول فن

 

 نهائية: تحكيم لجنة أعضاء    11

 أعضاء لجنة تحكيم رئيسية.  8 -
ن   3 -  من : اإلتحاد الدولي للمعماريي 

ن  UIAأعضاء منتدبي 
ن العرب               FAEإتحاد المهندسي 
ن  المتوسط حوضإتحاد              UMAR  للمعماريي 

 

ي  مؤسسة   60
ن ضمن فعاليات معرض والتطوير العقاري العمارة ومواد البناء  قطاعتعمل فن  . متمي  

 

. آ   10 ن ن والطالب المهتمي   الف زائر متوقع من المهندسي 
 

 معمارية.  جوائز      9
 

ي لبنان طالب مساعد من كافة كليات العمارة    70
 .((Arch-Assistantأيام  ثالثةعىل مدى فن

 

ونية. مواقع و  ومقروئة مسموعة مؤسسة إعالمية مرئية,   25  إلكير
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ة من    كليات العمارة . مشاركة مجموعة كبير
 

 .A.A.A -الفكرة والهدف

 
ي  مهرجان  . 2010بعد العام ة جز جوائز العمارة ألفضل المشاري    ع المعمارية المن لتوزي    ع معماري عرب 

عىل مدى ثالثة أيام و  نو مرشحال عربالمن خالل مسابقة يعرض فيها المعماريون  اختيارها يتم 
ي  مشاريعهممتتالية 

ليتم اختيار المشاري    ع األفضل حسب  ،أمام لجنة تحكيم العالمحول المنفذة فن
ي مجال الهندسة  القطاعاتمجموعة متنوعة من  تحتضنمنصة تفاعل  ضمن ،كل فئة

العاملة فن
 المعمارية والبناء. 

 
ن س ن اللبنانيي  ن العرب ينظم إتحاد المهندسي  ين األول أكتوبر  25/26/27بتاري    خ  وهيئة المعماريي   تشر

وت  2018 ي بي 
ن المعمار جوائز "مهرجان فن ي  المشاري    ع من مختارةال لمجموعةل "عربال يي 

 نفذت التر
ي  معمار  32  ل، العالمحول  :  هميتم إختيار  عرب   للتالي

ٌ
 وفقا

 
ح كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم الرئيسية ال -  العالمحول  ةمنفذ اري    عمش ثمانية  ،تسعةيقير

وع عن كل فئة 2010بعد العام  فيصبح مجموع المشاري    ع المرشحة من قبل  ،وذلك بمعدل مشر
  72هذه اللجنة 

 
وعا  . مشر

ي ستتنافس خالل فعاليات المهرجان 32المشاري    ع ال  تختار لجنة التحكيم الرئيسيةس -
من  التر

مفتوحة للمشاركة الدعوة الالمقدمة بناًء عىل  المرشحة مسبقا، ومن تلك 72ال  مجموع المشاري    ع
ي للمهرجان، وذلك بمعدل أربعة مشاري    ع للمرحلة النهائية عن كل فئةمن خالل الموقع 

وبن  . اإللكير
 

ي  فعاليات المهرجان تستمر 
وت  SEASIDEمركز المعارض  فن ي بي 

 من الساعة ،أيامعىل مدى ثالثة فن
 ضو عر  ،يقدم المعماريون المرشحون للجوائز سحيث  ,مساء 06:00  الساعةحتر صباحا و  10:00

 
 ا

يالنهائية أمام لجنة التحكيم  لكل مشارك( ة تقريبا قيدق ون) لمدة عشر  مشاريعهمل ن من والحاضن
ي الجسم المعماري األكاديمي و 

 للمعايي  المتبعة اللجنةتختارهذه سو  ،المهتن
 
ي نهاية اليوم  وفقا

فن
يصار بعدها إل و التصنيف المسبق، حسب الفئة و  التسعة ئز واجال عىل ةالحائز  عي    ر االمش ،الثالث

ي  مساء اليوم الثالث الجوائز  توزي    ع حفلإعالن النتائج ضمن 
ين األول أكتوبر  27 فن  . 2018 تشر

 
ن المعمار جوائز "مهرجان  يمتاز  ي  مختلفة أبعاد  بمحاكات عدة "عربال يي 

 منها:  واحد وقت  فن
 

1.   
 : البعد المهن 

 
ن النتاج إبراز دور و  وإنشاء مساحة تفاعل فيما بينهم لتسليط الضوء عىل  ،عربالمعماريي 
 أعمالهم. 

 
 : البعد األكاديم   .2
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  فرصة يوفرالمهرجان
ً
 وأساتذة

 
ين من الجسم األكاديمي طالبا  معارفهم لتحديث للحاضن

 . لعلميةوا المهنية
افق ن للج سي  ن المرشحي  ي جامعات لبنان مساعدين من طالب العمارة  ،ئز واالمعماريي 

 ،فن
 والذين سيتم اختيارهم من قبل لجنة خاصة تقوم بتدريبهم عىل المهام المطلوبة منهم. 

3.  :   البعد اإلعالم 
 

والصحافة المرئية ، والعربية المحليةتغطية هذا الحدث من وسائل اإلعالم سيتم 
ونية.  والمسموعة  والمكتوبة واإللكير

ي كتاب معماري قٌيم للجوائز، المرشحة 32  توثق المشاري    ع الس
 خالل  ،فن

 
سيكون معروضا

نت   ،أيام المهرجان الثالثة  (. (………Amazon, E- Bookوبشكل دائم عىل مواقع اإلنير
 

 : البعد التفاعل   .4
 

ن  تنظيم لقاءاتمن خالل  ن المرشحي  ن المعماريي  ين بي  كات والضيوف المحاضن  والشر
 المتخصصة الراعية للحدث. 

 

A.A.A - الجوائز 

 
ي نهاية اليوم الثالث خلوتها  النهائيةتعقد لجنة التحكيم 

تقوم بعدها بإصدار النتائج و  للمهرجان، فن
 النهائية للمسابقة وتحديد الفائزين عن الفئات التالية: 

 
 سكن خاص.  .1
 مشاري    ع سكنية.  .2
ي عامة.  .3

 مبابن
 مشاري    ع تربوية, ثقافية وفنية .4
 فنادق ومنتجعات سياحية.  .5
اثية.  .6 ي الير

 تأهيل المبابن
 مراكز عمل وتجارة.  .7
 ساحات وحدائق عامة.  .8

 

وع عن كل الفئات.     وسيتم تقديم جائزة أفضل مشر

 

A.A.A - المعرض 
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ي مجال العمارة ومواد البناء والتطوير  ،ضمن إطار دعم المهرجان
كات الراعية والرائدة فن ستقوم الشر

ن مرافق أليام الحدث الثالثة ،العقاري وي    ج أحدث حيث ستق ،بالمشاركة بمعرض متمي  وم بير
ي المجاالت المعمارية. المنتجات وآخر اإل 

 بتكارات والمشاري    ع فن
ة.  ن  كما ستقوم الجامعات وكليات العمارة المشاركة بتنظيم معرض لمشاري    ع الطالب المتمي 

 
 
 

A.A.A – واإلعالم التواصل 

 
 تنظيم خطة إعالمية وإعالنية من خالل كافة وسائل اإلعالم.  -
 ،عالمي و  إقليمي  ،خطة تواصل من خالل إصدارات وتطبيقات متخصصة ذات رواج محىلي تنظيم  -

  ،بهدف اإلعالن والتعريف
ونية  (Facebook) مواقع التواصل اإلجتماعي  -عىل سبيل المثال: المواقع اإللكير

ي خاص بالمهرجان بعنوان:  -
وبن  إطالق موقع إلكير

 www.arabarchitectsawards.com 
 

ن ومشاريعهم يحتوي ن المرشحي  هم الذاتية ،عىل معلومات عن المعماريي   ،أسماء لجنة التحكيم وسي 
كات الراعية الداعمة ضمن   ،برنامج المهرجان وكيفية التسجيل كما يتضمن معلومات عن الشر

 المعرض المرافق للمهرجان. 
 

A.A.A – يا  المطعم والكافيتير

 
يا  توفر خدمة   . خالل األيام الثالثة للمهرجان حضور لمن ا يرغبلمن المطاعم والكافيتي 

 
A.A.A   اك  الدعوة المفتوحة لإلشير

 
وعالدعوة المفتوحة هي إمكانية  اك بمشر وط المسابقة وذلك من خالل  معماري اإلشير بحسب شر

ي عىل  الدخول
وبن  . الخاص بالمهرجان الموقع اإللكير

 

www.arabarchitectsawards.com 
    

http://www.arabarchitectsawards.com/
http://www.arabarchitectsawards.com/

