
 

  المعماري التصميم في للتميزالطالبية  )الوبنيت البيئت دراسبث وهركز العورانيت الدراسبث دار( جبئزة

 

 (2011)  ىيدبئضح اىشاثؼخ اىذٗسح

 

 هقدهت

     اىشاثؼخ اىذٗسح ػِ (CSBE) اىَجْٞخ اىجٞئخ دساعبد ٍٗشمض (O & A) ٗششمبؤٌٕ اىؼَشاّٞخ اىذساعبد داس مو ٍِ رؼيِ

 رٖذف اىزٜو اىَؼَبسٛ اىزصٌَٞ فٜ ىيزَٞض اىطالثٞخ اىَجْٞخ اىجٞئخ دساعبد ٍٗشمض اىؼَشاّٞخ اىذساعبد داس دبئضحى (2011) 

 .اىؼشثٜ اىؼبىٌ خبٍؼبد ىطالة اىَزَٞضح اىَؼَبسٝخ اىزخشج ٍشبسٝغ رنشٌٝ ئىٚ

 

 للجبئزة للتقدم التأهل هعبيير

 اىجيذاُ خبٍؼبد ٍِ 2011 -2010 اىذساعٜ اىؼبً خاله اىَؼَبسٝخ اىْٖذعخ فٜ اىجنبى٘سٝ٘ط دسخخ أمَي٘ا اىزِٝ ىيطالة َٝنِ

 .ىيدبئضح اىَؼَبسٝخ رخشخٌٖ ٍشبسٝغ رقذٌٝ اىؼشثٞخ اىذٗه خبٍؼخ ئىٚ رْزَٜ اىزٜ

 

 اىَبىٞخ اىقَٞخ ر٘صٝغ ٗغشٝقخ اىفبئضِٝ ػذد اىدبئضح رسنٌٞ ىدْخ ٗعزقشس .أٍشٝنٜ دٗالس10000 ىيدبئضح  اإلخَبىٞخ اىقَٞخ رجيغ

 .ٍزغبِٗٝٞ فبئضِٝ خَغخ اخزبسد قذ (2010) اىدبئضح ٍِ اىثبىثخ ىيذٗسح اىزسنٌٞ ىدْخ مبّذ .ثٌْٖٞ ىيدبئضح

 

 

  الوشبركت وهتطلببث أسس

  إال المشروع على إضافٌة تعدٌالت أي إجراء له ٌجوز وال ىيَغبثقخ رخشخٔ ٍششٗع األخٞشح اىغْخ غبىت ٝقذً

 .اىزقذٌٝ ٍزطيجبد ىَطبثقخ اىي٘زبد رْغٞق إلػبدح

 

 : اىزقذٌٝ ٍزطيجبد

 ّ٘ع ٍِ ٍيف خاله ٍِ ٗٝقذً .ميَخ 300 ػيٚ ٝضٝذ ٝضٝذ ال ىيَششٗع ٗصف PDF أوWord  ئػبدح ٗٝد٘ص 

 .اىزخشج ىَششٗع ٍغجقب   ئػذادٓ رٌ ّص اعزخذاً

 

 اىَيف:  ّ٘ع) ٗازذح ى٘زخ ػيٚ ٍقذً اىزخشج ٍششٗعJPGقٌاس اللوحة:  ؛A0 ( 841X1189ٌ؛ٍي) دقخ 

 .أقو( أMBٗ 10اىَيف:  زدٌ ؛dpi 150اىشبشخ: 

 

 .ئظبفٞخ ى٘زبد أٛ رقجو ٗىِ



 

 أخرى، فارقة عالمات أي أو جامعته اسم أو المتقدم اسم على تحتوي ال ٍَْٖب ٗازذح :اىي٘زخ ٍِ ّغخزِٞ رقذٌٝ ٝدت

 .تالٌا المبٌن للشكل وفقا جامعته واسم المتقدم اسم الثانٌة اللوحة تبٌن بٌنما

 

 على المالحظات ثؼط ثاظبفخ  - ٍطي٘ثب   ٝنِ ىٌ ٗئُ - ٝغَر اىزسنٌٞ ػَيٞخ اىَشبسمِٞ زع٘س ئٍنبّٞخ ىؼذً ّٗظشا

 .التصمٌم من معٌنة جوانب لشرح اللوحات

 

 ىيَغبثقخ اىزقذٌٝ غيت 

 اىَ٘قغ ٍِ اىزقذٌٝ غيت رْضٝو َٗٝنِ. المشروع لوحة مع وتسلٌمه وتوقٌعه طلب التقدٌم بتعبئة مشارك كل ٌقوم

: التالً الرابط باتباع ٗرىل اىَجْٞخ اىجٞئخ دساعبد ىَشمض االىنزشّٜٗ

csbe_2011award_submission_form.doc-http://www.csbe.org/awards/omrania. 

 .الٌد بخط ىَنز٘ثخا اىطيجبد رقجو ٗىِ PDF ٍيف خاله ٍِ ٗئسعبىٔ ٍطج٘ػخ ثسشٗف اىطيت رؼجئخ ٗٝدت

 

  سعَٞخ شٖبدح  

 فٜ اىجنبى٘سٝ٘ط دسخخ ٍزطيجبد خَٞغ ئّدبصٓ رثجذ سعَٞخ ٗثٞقخ ٍِ ّغخخ ػيٚ اىسص٘ه ٍشبسك مو ػيٚ

 .األخرى التقدٌم متطلبات مع اىشٖبدح ٕزٓ ئسعبه ٗٝدت 2011 -2010 اىذساعٜ اىؼبً خاله اىَؼَبسٝخ اىْٖذعخ

 

 خاله ٍِ رشعو أُ ٗٝدت. ْٕبك ىذساعزٔ اعزنَبىٔ رثجذ اىَزقذً خبٍؼخ ٍِ سعَٞخ ٗثٞقخ أٛ اىشٖبدح رنُ٘ أُ َٗٝنِ

 . PDFٍيف

http://www.csbe.org/awards/omrania-csbe_2011award_submission_form.doc
http://www.csbe.org/awards/omrania-csbe_2011award_submission_form.doc


 

 :اىزبىٜ اىؼْ٘اُ ئىٚ اإلىنزشّٜٗ اىجشٝذ ػجش  2011-8-21ٗ 2011-7-1 ثِٞ اىطيجبد مبفخ رشعو

2011awardsubmissions@csbe.org 

 

 تعلمه للمتقدم اإللكترونً بالبرٌد رسالة المبنٌة البٌئة دراسات مركز سٌرسل للجائزة تقدٌم طلب أي تسلُم وعند

 .الطلب بوصول

 

 قشاسٕب اىيدْخ رؼيِ ززٚ اىزسنٌٞ ىدْخ أػعبء ػِ ٍسد٘ثخ ػٌْٖ أخشٙ رفبصٞو ٗأٛ اىَشبسمِٞ أعَبء ٗعزجقٚ

 .اىْٖبئٜ

 

  .اإلنجلٌزٌة أو العربٌة باللغة إما السابقة البنود فً المذكورة المواد جمٌع تقدم

 

  الطلببث رفض

 ٍِٗ .ٍْبعجب   ٝشآ قذ عجت ألٛ ىيدبئضح ٝقذً ٍششٗع أٛ ٍشبسمخ سفط ثسق اىَجْٞخ اىجٞئخ دساعبد ٍشمض ٝسزفع

 اىزقذً فٜ ىيَشبسمخ عبثقب اىَسذدح اىزإٔو ٍؼبٝٞش اعزٞفبء ػذً :ٝيٜ ٍب اىَشبسمخ غيت سفط ئىٚ رإدٛ قذ اىزٜ األعجبة

 أٛ اعزٞفبء اىدبئضح؛ ػذً ّزبئح ػيٚ اىزأثٞش ثٖذف اىَسنَِٞ أٗ اىَغبثقخ ٍْظَٜ ٍغ االرصبه اىَزقذً ٍسبٗىخ ىيدبئضح؛

 .عبثقب اىَزم٘سح اىزقذٌٝ ٍزطيجبد ششٗغ ٍِ

 

  التقيين

 أعَبء ػِ اإلػالُ ٗعٞزٌ .اىفبئضِٝ ٗرسذٝذ اىطيجبد فٜ ثبىْظش أػعبء ثالثخ ٍِ ٍنّ٘خ ٍغزقيخ رسنٌٞ ىدْخ عزقً٘

 .الزق ٗقذ فٜ ٌٍْٖ ىنو اىزارٞخ ٗاىغٞشح اىؼبً ىٖزا اىيدْخ أػعبء

 

 اىَزطيجبد ٍٗؼبىدخ اىؼشض، ٗظ٘ذ :ٝيٜ ٍب رزعَِ أعظ ػيٚ ثْبء اىَقذٍخ اىَشبسٝغ ثزسنٌٞ اىيدْخ ٗعزقً٘

 ىزسنٌٞ ٍخزيفخ ٍؼبٝٞش ىذٖٝب ٝنُ٘ قذ اىَخزيفخ اىدبٍؼبد أُ ٍٗغ. ٗمفبءرٔ اىزصٌَٞ ٗق٘ح ٗاإلثذاع، ىيَششٗع، اى٘ظٞفٞخ

 معاٌٌر أي إلى الرجوع دون ومٌزاته، جدارته أساس على مشروع كل بتقٌٌم ستقوم اىَسنَِٞ ٕٞئخ أُ ئال اىَشبسٝغ،

 .خارجٌة

 

 ثٌْٖٞ فَٞب اىَبىٞخ اىد٘ائض ر٘صٝغ ٗغشٝقخ اىفبئضِٝ ػذد رسذٝذ اىزسنٌٞ ىيدْخ ٗٝسق ّٖبئٞب ، اىزسنٌٞ ىدْخ قشاس ٝؼزجش

 .ٍْبعجب   رشآ ٍب زغت
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 الوشبريع وعرض الجوائز تقدين

 .ىجْبُ فٜ ثٞشٗد فٜ األٍٞشمٞخ اىدبٍؼخ فٜ عٞقبً اىد٘ائض ىز٘صٝغ زفو فٜ اىفبئضح اىَشبسٝغ ػِ اإلػالُ عٞزٌ

 .العام هذا من الحق وقت فً الحفل تارٌخ عن اإلعالن وسٌتم

 

 ثؼذ أٝبً ٗىجعؼخ اىد٘ائض ر٘صٝغ زفو خاله ىيدبئضح قذٍذ اىزٜ اىَشبسٝغ ٍِ ٍٗدَ٘ػخ اىفبئضح اىَشبسٝغ ٗعزؼشض

  .اىَجْٞخ اىجٞئخ دساعبد ىَشمض االىنزشّٜٗ اىَ٘قغ ػيٚ اىفبئضح اىَشبسٝغ ّشش عٞزٌ مزىل. رىل

 

ٝقذٍٖب  اىزٜ اىَشبسٝغ أزذ ف٘ص زبه ٗفٜ  .لبنان خارج من لفائزٌنل واإلقامة السفر نفقات بتغطٌة الجائزة وستقوم

 .المجموعة من واحد لممثل واإلقامة السفر نفقات بتغطٌة جائزةال فستقوم اىطالة، ٍِ ٍدَ٘ػخ

 

 

 االستفسبراث

           اىزبىٜ اىشقٌ ػيٚ اىَجْٞخ اىجٞئخ دساعبد ثَشمض االرصبه ٝشخٚ اىدبئضح، ػِ اعزفغبساد أٛ ٗخ٘د زبه فٜ

 أو تغٌٌرات أي نشر سٌتمٗ .award@csbe.org ئىٚ ئىنزشّٜٗ ثبىجشٝذ سعبىخ ئسعبه أ4615297ٗ )6) (962 (

  ٗػيٚ المبنٌة البٌئة دراسات مركز موقع على للجائزة المخصص الجزء فً بالجائزة ٌتعلق فٌما تطرأ قد تطورات

 ىيدبئضح اىَخصصخ Facebook اىـ صفسخ

http://www.facebook.com/Omrania.CSBE.Student.Award. 

 

 ثؼْ٘اُ رضٗٝذّب فْشخ٘ ػيٖٞب، رطشأ قذ رط٘ساد أٗ رغٞٞشاد أٛ ػِ ٍٗؼيٍ٘بد اىدبئضح أخجبس رصينٌ أُ سغجزٌ ٗئرا

 .اإلىنزشّٜٗ ثشٝذمٌ

 

 دٗساد ػِ ٍفصيخ ٍؼيٍ٘بد  http://www.csbe.org اىَجْٞخ اىجٞئخ دساعبد ٍشمض ٍ٘قغ ػيٚ رز٘فش :ٍالزظخ

 .ىيدبئضح اىيدْخ ٗرقبسٝش اىزسنٌٞ ىدْخ ألػعبء اىزارٞخ ٗاىغٞش اىفبئضح اىَشبسٝغ رىل فٜ ثَب اىغبثقخ اىثالس اىدبئضح
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