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      2016 - 4 - 1 بيروت:

 زها حديد تنعىاألميركية 

 

 ميامي، في فجأة تتوفي التي حديد، زها المبدعة المعمارية بيروت في األميركية الجامعة نعت

 . والستين امسةالخ يناهز عمر عن فلوريدا
 

 في األميركية الجامعة حرم في يّدش   الذي المدهش المبنى صّممت فّذة معمارية حديد وزها

 العام في المبنى دّشن وقد. الدولية والشؤون العامة للسياسات فارس عصام معهد ليضم بيروت

 عدة مع تصاميمهاالذي تتميز به  المستقبلي  بعبالطا يتميّز وهو. حديد زها بحضور 2014

 مرافق يدالجد المبنى وفريو. الطبيعي المنظور مع لتتآلف عشوائية تبدو هندسية محاور

 فييناوالصح العلماء بنشاط تنبض حديثة فكرية لمؤسسة محددةال الوظائف تستوعب

 والبحث التعليم لهم ييّسر والذين المعهد عمل عليهم يقوم الذين السياسات وصناع والدبلوماسيين

 .والتعاون واالجتماع

 

 فضلو الدكتور بيروت في األميركية الجامعة رئيس صّرح حديد السيدة وفاة نبأ تلقي وفور

 ولكل ألسرتها التعازي أحر عن أعرب أن وأود حديد زها وفاة بخبر ف جعنا لقد" :خوري

 في التأثير عالمية عربية المرأة ساطع مثال زها إن. كلها الجامعة أسرة عن نيابة منها، المقربين

 والجامعة. العالم في المواقع أشهر بعض في تبرز تصاميمها. الرجال فيه برز ما عادة مجال

 ". حديد زها تصميم من هو الجامعي حرمها يةأبن أحد أن مغتبطةل بيروت في األميركية

 

 1968 العامين في بيروت في األميركية الجامعة في الرياضياتمادة  حديد زها درست قدلو

 .المعمارية الهندسة لدراسة لندن إلى تسافر أن قبل 1969و

 

كما  2006 العام في بيروت في األميركية الجامعة من الفخرية الدكتوراه حديد زها نالت وقد

 في الحداثة قمةالمعروفة ب تصاميمهاحصلت على جوائز وتقدير من مؤسسات عالمية أخرى ل

 بريتزكر بجائزة تفوز العالم في امرأة أول. زها حديد هي العالم في المعمارية الهندسة فن

 وهي أول امرأة ت  منح الميدالية الذهبية للعمارة التي يمنحها المعهد الملكي العريقة الهندسية

 .نيويورك في غوغنهايم معرضللعمارة في بريطانيا عام 2016 وقد ع  رضت أعمالها في 

 



*** 
 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 130تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالبة.طالب و 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

 لجامعة األميركية في بيروت:مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الل

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

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

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 
 

mailto:information@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon
http://twitter.com/AUB_Lebanon

