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The publishing of this book was generously 
sponsored by the Iraqi Business Council in Jordan, a 
sponsor of Tamayouz Excellence Award since 2012.

The Rifat Chadirji Prize, is the newest prize to be 
established as part of the Tamayouz Excellence Award 
program of championing and celebrating the best of 
architecture worldwide.  Tamayouz Excellence Award, 
an independent initiative with no political affiliation 
sponosred by internationally recognised cultural and 
academic institutions, dedicated to supporting aspi-
rational and transformative projects tackling local 

and global challenges.
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"I think Tamayouz Excellence Award will be one of the pillars for the advancement of architecture in our world."  
RIFAT CHADIRJI
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Not since World War II have we witnessed such heavy and 
extensive war destruction as we now see in cities of the 
Middle East.  The situation is forcing governments, inter-
national organisations, practitioners and academics to re-
consider basic questions to do with reconstruction, herit-
age and identity as realised through the built environment. 
As part of the Tamayouz International Competition, the 
Rifat Chadirji Prize, awarded for developing a new hous-
ing prototype for Mosul, makes a significant contribution 
in creatively addressing future prospects for the city. As 
a whole, the Chadirji entries have attempted to tackle a 
wide spectrum of possibilities from the traditional to the 
speculative and from the infrastructural to the details of 
everyday life. As much as the jury is delighted with the 
winning entries, it is worth studying all of the finalists for 
the variety of conditions they reflect,   and the different 
possibilities they suggest. 

Work at Cambridge University’s  Centre for Urban Con-
flicts Research shows that design proposals must be well 
rooted within wider studies that take into account social 
and cultural conditions as well as political and economic 
realities. The end of war does not usually mean the end 
of conflict, and unfortunately the latter often becomes en-
demic within cities. Our research indicates that it is helpful 
to be aware of this problem at an early stage and to address 
it openly. The conflict situations manifest in various ways, 
but inevitably they are played out in city spaces through 
contested territories. Architecture does not stand alone, 
yet it plays a major and often unarticulated role in the re-
construction of cities. It is essential to include it as a dy-
namic factor within decision-making processes.  

Professor Wendy Pullan
Director, Centre for Urban Conflicts Research
University of Cambridge
Rifat Chadirji Prize 2017 - Judging Panel

War means agony and pain, families not complete, count-
less lives were gone and neighbors without friends.
It will come the day when Iraq will build a memorial to 
honor everyone this war has touched, a Memorial to re-
mind the generations to come of what this country had 
gone through. 
I believe such memorial must recognize to some extent 
the beautiful people whom generously, good-heartedly 
and voluntarily offered their time, personal resources and 
effort to help rebuilding the livelihood of Iraq war victims.
Sitting on  Rifat Chadirji Prize judging panel, Tamayouz 
team of inspiring individuals, coming from all over the 
world, taught me a life lesson;  Never to turn my back on 
people in need of help, even if I don't know them and they 
are thousands of miles away.  For not knowing "them" is 
not a valid reason for not helping them.

Ali Naji 
CEO - Najmat Al-Sharq
Rifat Chadirji Prize 2017 - Judging Panel

Foreword

Under the umbrella of Tamayouz Award, this prize aims to 
shed light on how to rebuild the destroyed parts of Mosul 
City, architecturally, socially and environmentally; while 
maintaining the cultural and historical characteristics of 
this ancient city. 

This professional practice, which goes beyond the regional 
dimension, has been honoured by the Rifat Chadirji Prize 
since its inception in the hope of refining the upcoming 
generations' understanding of urbanization, as a witness 
to human civilization.

Moving from the regional level to the international level 
makes the dialogue around the understanding of ancient 
cultures vital to turn these study areas into focal points, 
where creative contributions gather, cross all borders and 
obstacles between nations.

The jury’s selection offers an indication of the importance 
of the urban treatment of an ancient city, having a grand 
historic and social past; where this covers the study of the 
varied urban strata across epochs. This starts by studying 
old neighbourhoods with their limited density to learn 
and develop climatic and environmental treatments.  
Other studies cover popular neighbourhoods with their 
high densities rich in individual expressions- a topic that 
is of the utmost importance in the development of cities of 
our region.

The lessons learned from the award-winning projects form 
an open book for researchers, students and professionals 
alike on how to treat time in an argumentative storytelling 
sequence- Unspecific to one region, rather sending an in-
ternational message.  

Dr Rasem Badran
Dar Al- Omran
Rifat Chadirji Prize 2017 - Judging Panel
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While I was honoured to be selected by Tamayouz to join 
the jury for this competition, I didn’t expect this vast num-
ber of entries (223 submissions) coming from all over the 
world. Young architects, students, architectural firms and 
others participants which reflects the excellent reputation 
Tamayouz Award is enjoying. The conjunction of renon-
wed iraqi architect, Rifat Chadirji, gave an extra value for 
this award. 
It is just natural not to receive any ready solutions to this 
complex issue of building houses for the returning hun-
dreds of thousands of Mosul residents. And it was not the 
intention of the prize to obtain immediate, realistic and 
practical solutions. And this is, of course, acceptable be-
cause the main purpose of this competition is to brain 
storm an get attention and obtain creative thoughts in or 
out of the box. And this was achieved and in a very short 
time indeed.
Although some of the designs were “revolutionary” with 
a lot of imagination, some other entries contain a lot of 
reality and is good enough as a base for submission to the 
housing authorities in Iraq to learn from and adopt spe-
cially those dealing with the design of new units and how 
to incorporate them with a fresh yet traditional urban fab-
ric. 
At the jury (Coventry, October 2017), when we discussed 
and analyzed the design submissions, we didn’t expect 
to find that most of the winning submissions came from 
non-Iraqi architects who did not have an earlier knowl-
edge of Mosul. this discovery happened after opening the 
envelopes contains the competitors’ names and it was both 
amusing and charming.  
I am very happy to see how Tamayouz was able, and in a 
short time, to reach a global spread and enjoy the trust and 
respect of many professional organizations, universities, 
architects. all this happened in just a few years by tireless 
efforts of the organizers. 

Mohamed Al Assam – Architect, chairman, Dewan Ar-
chitects
IRAQ– United Arab Emirates – GCC. 

Based on the vision of IBC Jordan to support competen-
cies and scientific talents, and its belief in the need to en-
courage such talents and motivate them to carry on with 
their creativity, being one of the founders of Corporate 
Social Responsibility of the United Nation Global Com-
pact - Iraq, to support civil local societies, since the estab-
lishment of Tamayouz Excellence Award (2012), the Iraqi 
Business Council was a supporter and a sponsor.  
Tamayouz Excellence Award has proved since its launch 
to be a pioneering experience in of transforming societies 
through the support of private sector.  

Tamayouz made univresities and private sector realize that 
finding effective solutions does not only happen top down  
, but through sincere human sense and individual initia-
tive of the private sector.  

This approach is evident in all categories of the award this 
year; among which The Rifat Chadirji Prize with it theme 
of “Rebuilding Iraq’s Liberated Areas:  Mosul’s Hosuing”, 
which evidently shows that the humanitarian objective of 
Tamayouz award is ‘architecture for changing society’.

Saad Naji
IBC’s  Vice President and Secretary General
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THE CHALLENGE
  
Mosul city suffers from a chronic housing shortage.  The 
deficit in housing units in Nineveh is estimated to have 
reached 172,000 units in mid-2016, with a 53,000 units’ 
deficit in Mosul alone. The major contributing factors to 
this shortage can be defined as  1) the scarcity of tracts 
of land for new housing projects; 2) the failure to update 
the city’s 1973 master plan and create formal urban expan-
sion zones for housing development (Un-Habitat, 2016).
Only three housing complexes were built in Al-Yarmuk, 
Al-Arabi, and Al-Karama neighbourhoods in the 1980s. The 
Al-Hadbaa project near Tal Al-Ruman is the only recent pub-
lic residential project (although only partially completed). 
New housing provision was limited to the pri-
vate sector. The housing demands of poorer mem-
bers of society  were mainly met in the old city of 
Mosul where existing buildings became cramped with fam-
ilies living in shared accommodation (Un-Habitat, 2016).
After 2003, informal settlements became a hous-
ing solution and a lucrative business, causing addi-
tional pressure on public utility networks and servic-
es. Before the fall of Mosul, there were no national 
policies in place to regularise informal settlements.
An estimated 900,000 internally displaced re-
turned / will be returning to their homes follow-
ing the liberation of the city, many of those re-
turnees will find nothing but complete desolation.

THE RESPONSE
Participants were asked to design a prototype for af-
fordable housing for the post-Daesh Mosul, which 
can be easily replicated with the objective of increas-
ing the capacity of housing in the city and provid-
ing a practical and inspiring solution for returnees.  

INTRODUCTION

Tamayouz launched the Rifat Chadirji Prize as part of its 
program of championing and celebrating the best of ar-
chitecture worldwide.  The prize is named after Dr. Rifat 
Chadirji, the great Iraqi Architect whose influence and im-
portance are far beyond built work.
The Rifat Chadirji Prize is a thematic open international 
prize which focuses on proposing designs and responding 
to local challenges in Iraq.  This prize aims to introduce 
Iraq and its challenges to the world, invite architects and 
designers worldwide to submit their ideas and to establish 
an uncompromising open source of ideas tackling social 
issues in Iraq through design. 
This year’s competition theme is “Rebuilding the Liberat-
ed Areas: Mosul’s Housing” to introduce to theworld the 
scale of thecrisis facing communities in Iraq and to present 
innovative ideas and practical solutions that can be used 
as primary studies by the governmental organisations re-
sponsible for the reconstruction of the liberated areas.

The participation of 223 firms and individuals from 42 
countries, all contributing ideas responding to the human-
itarian crisis are heart-warming.  This competition had the 
value of reflecting difficult and controversial situations but 
through a reasonably positive lens.  Although the compe-
tition finished, our work starts now to urge the responsible 
organisation to speed up the reconstruction effort.

The winner selected by the judging panel will receive the 
Rifat Chadirji Prize trophy (designed by the Dia Al-Az-
zawi a pioneer of modern Arab art and one of the most 
prominent artists in the Middle East) at the Tamayouz 
Award Ceremony in Amman – Jordan, December 2017, 
where the first exhibition of the shortlisted project will be 
held.

On behalf of the Tamayouz Excellence Award Team I 
would like to thank the judging panel of the Rifat Chadirji 
Prize, represented by the Arab Architect Dr. Rasem Bad-
ran, Iraqi Architect Mr. Mohamed Al-Assam, Professor 
Wendy Pullan, Engineer Ali Naji and Ms. Angela Brady 
OBE for their role and contribution in the success of the 
first year of the award, and I would like to thank the spon-
sors of Tamayouz Excellence Award for their continuous 
support that allowed us to grow and constantly develop 
the award.

We present this book as an opensource of ideas hoping it 
would one day contribute to ideas responding to humani-
tarian crises which we face on a daily basis and a reminder 
of our social and humanitarian responsibilities towards 
refugees and internally displaced. 

Ahmed Al-Mallak
Architect and Academic at Coventry University
Founding Director of Tamayouz Excellence Award
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Angela Brady OBE
Brady Mallalieu Archi-
tects -  London

Past President of the RIBA, 
Director of an award 
winning practice Brady 
Mallalieu Architects.  
Angela is a Design Cham-
pion and TV Broadcaster.

The Rifat Chadirji Judging Panel

المعمارية انجيال برايدي
برايدي ماالليو للعمارة

المتحدة المملكة   - لندن 

الرئيسة السابقة للمعهد الملكي 
البريطانيين  للمعماريين 
المعماري  المكتب  ومؤسسة 
باإلسكان  المتخصص 
لندن. في  الليو  ما  برايدي 

الدكتور راسم بدران
دار العمران 

االردنية المملكة   - عّمان 

ومعمار  العمران  دار  مؤسس 
استشاري  و  مدن  ومخطط 
الجوائز  من  العديد  على  حاز 
منها  والعالمية  المحلية 
1995 للعمارة  خان  اآلغا  جائزة 

المعمار محمد االعسم
ديوان لالستشارات الهندسية

دبي - اإلمارات العربية المتحدة

 مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة
الهندسية لالستشارات   ديوان 
الشركات أهم  إحدى  دبي   في 
االوسط الشرق  في  المعمارية 

المهندس علي ناجي
نجمة الشرق لالسكان 

االردنية المملكة   - عّمان 

الشرق  لنجمة  التنفيذي  الرئيس 
العقاري،  التطوير  و  لالسكان 
بخبرة  استشاري  مهندس 
البناء   و  االنشاء  في  سنة   38
االوسط. الشرق  و  العراق  في 

البروفيسورة ويندي بوالن
جامعة كامبريدج

المتحدة  المملكة   - كامبريدج 

قسم رئيسة  بوالن   ويندي 
جامعة في  العمارة   هندسة 
مديرة و  البريطانية   كامبردج 
الصراعات ابحاث   مركز 
كامبريدج جامعة  في  الحضرية 

 لجنة تحكيم جائزة رفعة الجادرجي

Dr Rasem Badran
Dar Al-Omran 
 Amman
 
Award winning archi-
tects and Director of 
Dar Al-Omran.  Recog-
nised internationally  as 
the reference encyclope-
dia of modern Islamic 
Architecture. Won Aga 
Khan Award in 1995.

Mohamed Al-Assam
Dewan Architects + Engi-
neers -  Dubai
 
Chairman of one of the 
most well established 
practices in the Middle 
East, Dewan Architects.  
Al-Assam is considered as 
one of the most influential 
architects in the region.

Ali Naji
 Najmat Al-Sharq
 Amman

Consultant Engineer and 
the CEO of Najmat Al-
Sharq a property devel-
opment company special-
ized in Housing. Ali has 
38 years of actual con-
struction experience in 
Iraq and the Middle East.

Dr Wendy Pullan
Cambridge University  
Cambridge 

Head of Architecture De-
partment at Cambridge, 
Professor of Architectural 
and Urban Studies.  Wen-
dy’s research interests fo-
cus on “Conflict in cities”.
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Re-settlement 
First Place:  Anna Otlik
Wroclaw - Poland

The idea of the project is to let the refugees settle by their 
own in a very traditional way, and designing the house 
space by the inhabitants according to the various needs of 
different families (size, faith, culture).  The process as an 
informal settlement has a progressive character and uses 
the leftovers and recycled materials. Of course, the proper 
help of the municipality and charities is needed at the be-
ginning, their main role would be to deliver the networks, 
building materials and arrange helping centers which later 
would change its function into the necessary city and pub-
lic services.  The scheme of the construction is to start the 
helping centre in a free land or densify free spaces inside 
the city centre.  Then the refugees arrive and start to build, 
deciding by their own about the filling of the walls, occu-
pied place and functions inside the house.

Judging Panel's comment: 
The housing structure extend spontaneously in a sustain-
able, slow way and remains under constant evolution to 
provide a better future for the city of Mosul.  It considers 
the situation at all the relevant scales and stages, from in-
itial emergency housing to a full-fledged neighbourhood.
“Re-settlement” also presents the very balanced rela-
tionship between mass and voids, and voids which have 
different categories. The private voids that are private 
courtyards, and then the semi-public spines which lead 
to different dwellings or houses.  Then there’s the public 
spine. there is a modesty to it that promises buildability, 
and yet at the same time it is attractive and will appeal to 
many different Mosulians, as a place to live.  This proposal 
fits in very well with its context; it is not as though they are 
putting big tall buildings. It is a low rise dense building. It 
complements the fabric and the density of the city.

مشروع إعادة التوطين
المركز األول: أنا اوتليك

فروكالف - بولندا

أنفسهم  تلقاء  من  ليتوّطنوا  النازحين  مساعده  هي  المشروع  فكرة 
مساحة  لتصميم  للعائدين  الفرصة  تتيح  جداً  مبسطه  بطريقة 
للعائالت  المتنوعة  للحاجات  وفقاً  بأنفسهم  الداخلية  المنزل 
األبنية  بقايا  يستخدم  التصميم  الثقافة(.  المعتقدات،  )الحجم، 
للدولة  األساسي  الدور  سيكون  التدوير.  اعادة  بعمليه  االنشاء  ومواد 
البناء  ومواد  العامة  الخدمات  تزويد  هو  االعمار  اعادة  عملية  في 
مع  حيوية  مراكز  بتكوين  اإلعمار  سيبدأ  الجديدة.  الحضرية  للمراكز 
النازحون  يصل  ثم  ومن  المدينة  داخل  الخضراء  المساحات  تكثيف 
داخل  الجدران  بتقسيم  يناسبهم  ما  ويقررون  منازلهم  ببناء  ويبدؤون 
المنزل.  داخل  والوظائف  المشغولة  المساحة  حسب  السكنية  الوحدات 

مالحظات لجنة التحكيم:
وتبقى  ومستدامة  بطيئة  بطريقة  عشوائياً  اإلسكان  بنية  تتمدد 
الموصل.  لمدينة  أفضل  مستقبل  لضمان  المستمر  التطور  تحت 
واألصعدة  المراحل  جميع  في  الوضع  االعتبار  بعين  يأخذ  التصميم 
الكامل.  االسكاني  الحل  ولغاية  األولي  الطوارئ  إسكان  من 
والفضاء  الكتلة  بين  المتوازنة  العالقة  أيضاً  التوطين  إعادة  تمثل 
والتي  الخاصة  الفراغات  و  المتعددة.   المستويات  ذات  الفضاءات  او 
العامة  شبه  الممرات  ثم  ومن  المسكن  داخل  الحوش  او  الفناء  هي 
الممرات  تأتي  ثم  ومن  المختلفة.  والمنازل  المساكن  إلى  تؤدي  التي 
منهجية مستدامة.   مقاربة  إلى  ذاتها  بحد  الظالل  تؤدي  العامة حيث 
تمت إعادة التفكير في الفناء التقليدي إلنشاء نسخة محدثة من منزل 
الفناء الداخلي )الحوش( والذي يعتبر أمراً مرغوبا متناغما مع بيئة المدينة. 
هذا التصميم يعد بقابلية التوسيع في البناء وهو في الوقت ذاته جذاب 
وسيجذب العديد من الموصليين على اختالفهم كمكان للعيش فيه. 
مباٍن  إنشاء  يعتمد  وال  جداً  جيد  بشكل  المنازل  من  النمط  هذا  يتالءم 
للمدينة.  الحضري  النسيج  مع  تتكامل  منخفضة  مباٍن  هي  بل  عالية، 



09



10

Second Prize - Students team of Wroclaw 
University of Science and Technology
Mariia Chorna and Oleksandr Kostevych
Wroclaw - Poland

When new housing units are affordable, the State will be 
able to build them in a big amount. For fast construction 
and for minimising costs the project limits construction 
to building skeletons. The State builds skeleton with com-
munication and installation infrastructure. Residents 
themselves build internal and external walls. Due to the 
participation of the residences in construction, the units 
will be various.
The building shape is based on the size of the module. This 
modularity allows to form apartments loosely. It can easily 
adjust to the different size and shape of the apartment to 
the resident’s needs. The apartments’ layout depends only 
on the residents themselves. However, several plans have 
been designed. Residents can build their apartments ac-
cording to their vision or use the prototypes layout. The 
apartments plans show good housing conditions and 
comfort. It will encourage and inspire people to live in 
new blocks.

Judging Panel’s comment: 
The scheme shown here represents a phenomenon that 
can be seen in many dense cities, like Cairo, Damascus 
and Mosul, where such ideas have evolved. It also shows 
the cultural presentation of the inhabitants – the way they 
created their facades, informal housing in such density. 
The second, third and fourth-floor growth is accommo-
dated. However, we should avoid what is shown in this 
larger block, which fails to meet the poetry of the main 
concept idea. It is less convincing on a social interaction 
level. 
The main image portrays an excellent attempt for a de-
signer to bring the sense of informality into the city.  It has 
a kind of familiarity. It has got variety and expandabili-
ty.  It encourages self-build, but not manufacturing. It is a 
building approach, not industrial. It brings it to a personal 
level. 

المركز الثاني: فريق طالب جامعة فروكالف للعلوم والتكنولوجيا
ماريا شورنا و اوليكسندر كوستيفيتش

فروكالف - بولندا

فستكون  مقبول  بسعٍر  الجديدة  السكنية  الوحدات  كلفة  تكون  عندما 
السريع  اإلنشاء  أجل  من  كبيرة.  بكميات  بنائها  على  قادرة  الدولة 
فقط.  الهياكل  ببناء  اإلنشاء  يحدد  المشروع  فإن  الكلف  وتقليل 
السكان  يقوم  ثم  ومن  التحتية.  البنية  مع  الهيكل  ببناء  الدولة  تقوم 
القاطنين  مشاركة  عند  والخارجية.  الداخلية  الجدران  ببناء  أنفسهم 
متماثلة. تكون  لن  السكنية  الوحدات  فان  اإلنشاء  عمليات  في 

شكل البناء يعتمد على حجم الوحدة السكنية. يسمح هذا النموذج بتشكيل 
الشقق بسالسة. يمكن تعديله بسهولة حسب الحجم والشكل المختلف 
السكان  على  الشقة  مخطط  يعتمد  السكان.  الحتياجات  وفقاً  للشقة 
يمكن  بحيث  المخططات  من  العديد  تم تصميم  ذلك  ومع  أنفسهم. 
األولية  المخططات  استخدام  أو  لرؤيتهم  وفقاً  شققهم  بناء  للقاطنين 
الموضوعة في هذا المقترح. تظهر مخططات الشقق ظروف إسكان جيدة 
الجديدة. المباٍني  في  للعيش  ويلهمهم  الناس  سيشجع  مما  ومريحة 

 
مالحظات لجنة التحكيم:

رؤيتها  يمكن  عمرانية  ظاهرة  المشروع  لهذا  العام  المخطط  يمثل 
تلك  نشأت  حيث  وبغداد  ودمشق  القاهرة  مثل  كثيفة  مدن  عدة  في 
األفكار. ويظهر أيضاً التنوع الثقافي للسكان والطريقة التي أنشأوا بها 
سيمكن  والرابع  والثالث  الثاني  الطوابق  واجهاتهم. 
ومع  جديدة.  وحدات  واضافة  المبنى  توسيع  مع  استيعابها 
تفشل  والتي  كبرى  مباني  أنشاء  عن  االبتعاد  يجب  ذلك، 
االجتماعي.    التفاعل  مستوى  على  السكان  حاجات  تلبية  في 
ممتازة  محاولة  إلى  للمشروع  المقدمة  األساسية  الصورة  تشير 
فيه   التصميم  المدينة.  في  رسمية  بالال  االحساس  لتقديم  للمصمم 
ولكن  الذاتي  البناء  يشجع  إنه  وامتداد.  تنوع  وفيه  األلفة  من  نوع 
شخصي.  مستوًى  على  مقدمه  بناء  منهجية  إنها  التصنيع.  دون 
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The 5 farming bridges
Third Prize:  Vincent Callebaut Architectures
Paris - France

جسور الزراعة الخمسة
 المرتبة الثالثة - فينسنت كاليبوه للعمارة

باريس - فرنسا

The 5 Mosul bridges connecting the west and east districts 
across the Tigris River were destroyed. The concept is to 
rebuild them as inhabited bridges by building the new 
city over the old city.  The self-sufficient 5 farming bridges 
will be covered with urban farms and agricultural fields to 
guarantee food autonomy and thermal inertia.
Incorporating wind chimneys for natural air cooling, cold 
ceilings using the thermal energy of the river, solar water 
heaters for hot water, hydrodynamic waterfalls and hun-
dreds of photovoltaic pergolas producing electricity, each 
sustainable bridge will resemble an artificial mountain 
stacking thousands of standardised modules of 12.96m².  
The rebuilding of the 5 bridges in Mosul, such as the myth-
ical hanging gardens of Babylon, offers a vision of a pos-
itive future to restore the self-confidence of war refugees
 
Judging Panel’s comment:
“The 5 farming bridges” signifies itself by approaching a 
neglected zone in most cities – above the river.  In most 
cities, the above river concept is more industrial; this one 
humanises the inhuman by creating a liveable bridge, 
which has been seen in the history of cities like Florence. 
The judges selected this because of the level of imagina-
tion and yet, very realistically developed spaces. There is 
a sense of cultural background, and designers hint at it in 
the views, shaded spaces, construction, material.  This pro-
posal directed to two of Mosul's most immediate needs: 
housing and the reconsideration of its bridges, and yet at 
the same time uses the historical precedent of an inhabit-
ed bridge and yet speaks to the future in its morphology 
and construction.  Forget about the drones and consider 
the project as something that can be built conventionally. 
The drones are amusing; however, we can see commercial 
viability in this.  The mountains are inspired by the zig-
gurat, and the design is inspired by the muqarnas, which 
provokes the imagination.

والشرقية  الغربية  األحياء  تربط  التي  الخمسة  الموصل  جسور  تعرضت 
الجسور  تلك  بناء  إعادة  هو  هنا  المقترح  للتدمير.  دجلة  نهر  عبر 
فالهدف  األخرى.  مدينة  كل  تعلو  حيث  مأهولة  احياء  شكل  على 
إعادة  وليس  أطرافها،  وحتى  قلبها  من  للحياة  المدينة  إعادة  هو 
الزراعية. األراضي  التعدي على  التأكد من عدم  بنائها من جديد، مع 

وسوف تكون المنازل النموذجية فى صورة تجميع وحدتان، أو خمس أو 
10 وحدات، مما يشكل مساكن بمساحة 25 و50 و 120 م2 على التوالى. 
حيث  من  المختلفة  المتطلبات  البناء  فى  النمط  هذا  يلبى  وسوف 
التى ستستقبلها  العراقية  العائلة  لحجم  وفقاً  ذلك  و  السكانية  السعة 
الوحدة. ُتشكل المجموعات الواسعة المكدسة والمنازل النموذجية أحياًء 
حقيقية  قرية  ستمثل  السنوات،  مدار  وعلى  ظالل.  من  وجهات  ذات 
الوجهات  تذكرنا  دجلة.  نهر  ضفاف  على  مستدامة  و  مكتظة  خضراء 
األخرى. تلو  الواحدة  المتدرجة  بتوالى شرفاتها  الزقورات  بنمط منطقة 

مالحظات لجنة التحكيم:
إدراك  التصميمية  المتطلبات  تحتاج  األحيان  بعض  في 
الحاضر. من  أكثر  المستقبل  تمثل  تصورية  احتمالية 

مهملة  منطقة  من  باالقتراب  نفسها  الخمسة  الزراعة  جسور  تميز 
مفهوم  يعتبر  المدن؛  معظم  في  النهر.  فوق  المدن  معظم  في 
المشروع  هذا  ولكن  فقط.   تحتية  كبنى  والجسور  النهر  فوق 
والذي  مسكون  حيوي  جسر  خلق  خالل  من  الجمود  يحيي 
فلورنسا.      مثل  الكبرى  المدن  بعض  تاريخ  في  مالحظته  تمت 
قيامه  و  العالي  التخيل  مستوى  بسبب  المشروع  هذا  الحكام  اختار 
بالخلفية  إحساس  هناك  واقعي.  بشكل  المساحات  بتطوير 
واإلنشاء  والمساحات  المناظر  في  إليه  المصممون  وأشار  الثقافية 
للموصل:  حاجتين  أهم  لتلبية  موجه  العرض  هذا  إن  والمواد. 
استخدام  ذاته  الوقت  وفي  جسورها  اعتبار  وإعادة  اإلسكان  وهما 
وتكوينه.  إنشائه  في  المستقبل  ومحاكاة  للجسور  السابق  التاريخ 
جانبا  االبعاد  ثالثية  الطباعة  فكره  نضع  ان  يمكن 
تقليدي.  بشكل  بناؤه  يمكن  شيء  بمثابة  المشروع  ونعتبر 
الخيال. يحفز  الذي  التصميم  المقرنصات  الهمت  لقد 
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The big Mosulian family
Honourable Mention:  Ali Nashwan and Fatima 
Ehsan
Mosul - Iraq

After analysing the current social situation in the city of 
Mosul, four main categories found affected mostly, and 
they are:  The now homeless families, orphaned homeless 
children, elderly homeless couples and without a family 
and young homeless couples without a family.
Our proposal puts all these groups living under the roof 
as a family complementing each other, the main concern 
now is social, and the future generations in Mosul must 
be raised like other children living in normal conditions.

Judging Panel’s comment: 
It is a brave attempt at creating something new and differ-
ent to Mosul traditional architecture. 
The jury was impressed at the attempt to consider the Mo-
sulian family regarding the various groups in society and 
the problems they face. The social aspect was very strong 
in this entry. “The big Mosulian family” is a particularly 
strong social vision for a more integrated future. 

العائلة الموصلية الكبيرة
مرتبة شرفية: علي نشوان وفاطمة إحسان

الموصل - العراق

بعد تحليل الوضع االجتماعي الحالي لمدينة الموصل نجد هناك أربعة 
فئات رئيسية متأثرة وهي  العائالت المشردة  واألطفال األيتام المشردين 
وكبار السن المشردين وبال عائلة واألزواج الشباب المشردين دون عائلة.

واحد  سقف  تحت  لتعيش  الفئات  تلك  جمع  المشروع  يقدم 
مشكلتهم  أن  حيث  البعض  بعضها  وتكمل  واحدة  كعائلة 
يجب  القادمة  الموصلية  األجيال  وأن  اجتماعية  األساسية 
عادية. بظروف  يعيشون  الذين  األطفال  باقي  مثل  تربيتها 

مالحظات لجنة التحكيم:
ومختلف  جديد  شيء  لخلق  شجاعة  محاولة  إنها 
التقليدية. المعمارية  الموصل  هندسة  عن 

لقد كانت لجنة التحكيم متأثرة بمحاولة أخذ العائالت الموصلية بعين 
والمشاكل  المجتمع  في  المتعددة  بالمجموعات  يتعلق  فيما  االعتبار 
التي يواجهونها. لقد كان الجانب االجتماعي قوياً في هذه المشاركة. 
لمستقبل  قوية  اجتماعية  رؤية  الكبيرة  الموصلية  العائلة  تعتبر 
الموصل. تواجهه  اجتماعية  بمشكلة  التعريف  وتحاول  اندماجاً  أكثر 
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Over Ruins
Honourable Mention:  Grid
Mina Saadatfard Ali Arzaghi, Parham Ostovar 
and Zahra Haghi
Shiraz - Iran

The current ground of Mosul is filled with ruins of pre-
war Mosul, remnants of different eras of city’s existence, 
forming a noman’s land-layer in the city. The project is 
proposed to be situated in a northern part of the Mosul’s 
old city that experienced major destructions during the 
war. The main concept of the project was to create an 
in-between urban space in this zone by lifting up the base 
level of the housing prototypes. The Ground level of the 
neighbourhood is lifted up, and an open, dynamic and 
cool urban market is created underneath for the citizens 
that could retrieve their local businesses, provide a safe, 
healthy and sustainable urban experience, and improve 
people’s sense of belonging.
The housing units initially designed in three original sim-
ple but functional typologies that are concordant with 
structure frames, different compositions and arrange-
ments of these typologies produce bigger and collective 
typologies for diverse living conditions. Through a careful 
arrangement of different typologies, different and varied 
neighbourhood spaces designed.

Judging Panel’s comment:
The choice of site and planning with the medina on the 
ground floor is a good solution for social interaction. Its 
mixed-use encourages social interaction, which is com-
mon among traditional Arabic cities’ layouts. It recalls 
basic integration and mixed-use in Middle Eastern cities. 
It is building the market over the ruins, which allows some 
of the ruins to remain, so there is the incorporation of 
memory into everyday life which makes a powerful idea 
that brings trauma into the city rather than attempting 
to banish it. However, the jury would have liked to see a 
more detailed realisation of this idea.

فوق الركام
 مرتبة شرفية: مينا ساداتفارد علي أزرغي، بارهام اوستوفر

وزهرة هاغي
شيراز - ايران

المتعددة  العصور  بقايا  صورة  ليكمل  بالموصل  مدينة  الحطام  يمأل 
اقتراح  تم  لقد  المدينة.  في  حياة  بال  أرضاً  ليخلق  المدينة  لوجود 
والتي  القديمة  الموصل  مدينة  من  الشمالي  الجزء  ليالئم  المشروع 
للمشروع  األساسي  المفهوم  الحرب.  خالل  األساسي  التدمير  واجهت 
خالل  من  المنطقة  هذه  في  وسطية  حضرية  مساحة  إنشاء  هو 
مستوى  رفع  يتم  المتكرر.  السكني  للنموذج  القاعدة  مستوى  رفع 
تحتها  وحضري  وحيوي  مفتوح  سوق  إنشاء  ويتم  للحي  األرضية 
وتزويدهم  المحلية  أعمالهم  استعادة  يمكنهم  والذين  للسكان 
باالنتماء.  الناس  إحساس  وتحسين  ومستدامة  وآمنة  صحية  بتجربة 

مالحظات لجنة التحكيم:
الطابق  على  المدينة  وجود  مع  والتخطيط  الموقع  اختيار  إن 
االستخدام  إن  االجتماعي.  للتفاعل  جيداً  حالً  يعتبر  األرضي 
مشتركاً  يعتبر  والذي  االجتماعي  التفاعل  على  يشجع  المختلط 
الدمج  يستعيد  إنه  التقليدية.  العربية  المدينة  مخططات  بين 
أوسطية. الشرق  المدن  في  المختلط  واالستخدام  األساسي 

وبالتالي  المكان  بإبقاء  يسمح  والذي  الحطام  على  السوق  بناء 
تدمج  قوية  فكرة  يوفر  مما  اليومية  الحياة  في  الذاكرة  دمج 
ذلك  ومع  تفاديها.  محاولة  من  بدالً  المدينة  في  الصدمة 
الفكرة. لهذه  تفصيالً  أكثر  تصميم  رؤية  التحكيم  لجنة  بود 
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Generative Design Principles for Reconstruct-
ing Mosul Fabric
Honourable Mention:  Mostafa Alani 
Atlanta - United States

The civilians who have fled death in Mosul require im-
mediate support. With a consideration of limited resourc-
es, this proposed design divides the process of rebuilding 
houses in Mosul into two phases. In phase one (the Seeds), 
the aim is to meet the immediate needs of the people. The 
Seeds will be the primary components for new city hous-
ing. This phase is designed to satisfy the core basic needs 
of the affected civilians. In phase two (the Metamorpho-
sis), the aim is to reestablish the city fabric, avoid popu-
lating regions with replicated houses, by allowing the res-
idents of the Seeds to make informed decisions about the 
final output, at both the spatial organization level and the 
facade design level.  Three unit sizes were proposed to ac-
commodate various family sizes: 
1. Unit area of 120m2 for families with 2-4 members
2. Unit area of 160m2 for families with 4-6 members 
3. Unit area of 200m2 for families with 6-8 members

THE SEEDS:
Affordability and speed of construction are prioritized in 
this phase. The goal is to add the cost of constructing a 
new refuge camp or the maintenance of existing ones to 
the cost of planting the seeds. The floor plans on the right 
show three variations for land sizes of 120 square meters, 
160 square meters, and 200 square meters.

Judging Panel’s comment:
The idea of seed and metamorphosis is good for flexibil-
ity and offers a broader sense of the longevity of the city.  
There is conflict in how the designer sized the open quar-
ters. Much thought has gone into how it can be made and 
the methodology.  There’s concern for the economics and 
building technology, and the jury was pleased to see this. 
It is a good proposal for change over time, allowing for 
the personalisation of housing after the initial emergen-
cy stages.  However, it does not allow for much variety. 

T R A D I T I O N A L S E M I B A S I C P h a s e O n e P h a s e T w o

قواعد التصميم التوليدية العادة بناء نسيج الموصل
مرتبة شرفية: مصطفى العاني

اطالطنا - الواليات المتحدة

إن معاناة المدنيين الذين فروا من الموت في الموصل كانت بال شك 
المصادر  باعتبار  الفوري.  الدعم  إلى  الناس  أولئك  يحتاج  مرعباً.  أمراً 
منازل  إعمار  إعادة  عملية  يقسم  المقترح  التصميم  فأن  محدودة 
الهدف  يكون  )البذور(  األولى  المرحلة  في  مرحلتين.  إلى  الموصل 
األساسية  المكونات  البذور هي  للناس. ستكون  الفورية  الحاجات  تلبية 
إلسكان المدينة الجديدة. وقد تم تصميم هذه المرحلة لتلبية الحاجات 
يكون  )التحول(  الثانية  المرحلة  في  المتأثرين.  للمواطنين  األساسية 
بمنازل  المناطق  تأهيل  وتجنب  المدينة  نسيج  إنشاء  إعادة  الهدف 
المخرجات  بشأن  قرارات  باتخاذ  للمقيمين  السماح  خالل  من  متكررة 
الواجهة. تصميم  ومستوى  المساحي  التنظيم  مستوى  على  النهائية 

مساحات الوحدات السكنية الثالثة المقترحة هي
1.  وحدة سكنية مساحة 120م2 للعائالت  التي تتكون من 2-4 افراد

2.  وحدة مساحة 160م2 للعائالت التي تتكون من 4-6 افراد
3.  وحدة مساحة 200م2 للعائالت التي تتكون من 6-8 افراد

مالحظات لجنة التحكيم:
إن فكرة البذور والتحول جيدة ومرنة وهي تقدم إحساساً أوسع لتعمير 
المدينة. هناك نزاع بشأن كيفية مالءمة المصمم لحجم األحياء المفتوحة. 
والمنهجية  التصنيع  إلى كيفية  التفكير ذهب  الكثير من  الواضح  من 
لرؤية  مسرورة  اللجنة  وكانت  البناء  وتكنولوجيا  االقتصادية  والكلفة 
ذلك.  إنه عرض جيد للتغيير على مر الوقت ويسمح بتشخيص المنازل 
بعد مراحل الطوارئ األولية ومع ذلك فإنه ال يسمح بالكثير من التنوع.
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A City Without Fences
Honourable Mention:  Tay Othman
San Francisco, CA USA

This project is a land reuse project of Al Kindy Military 
Fabrication Facility, a step ahead towards demilitarisation 
of the city, as a unique site with obsolete land use situated 
on the east bank of Mosul. The concept is based on re-
moving physical barriers from neighbourhoods to provide 
safety and privacy through grade separation, controlled 
sight lines, and a balance between visual privacy and nat-
ural surveillance.
The Design process aims towards providing a mixed-used 
project with low-rise high-density housing units arranged 
as planned urban developments (PUDs) with shared pub-
lic spaces and amenities, this project will help to provide 
quickly installed modular residential units on a brown-
field and potentially contaminated site while promoting 
connectivity to the adjacent residential districts and rec-
reational sites.

Judging Panel’s comment: 
The project is very strong conceptually in breaking down 
the barriers of the city. It strikes many of the right notes 
including the integration of public space, reuse of materi-
als, regional and local cooperation, and the possible reuse 
of the al kindy site, this selection of the Al Kindy mili-
tary fabrication facility as the site makes a strong anti-war 
statement.  The actual planning, in the end, is probably 
more regimented than it needs be. 

مدينة بال أسوار
مرتبة شرفية: طي عثمان

سان فرانسيسكو - الواليات المتحدة

إن هذا المشروع هو مشروع إعادة استخدام أرض منشأة الكندي العسكرية 
المدينة  من  السالح  نزع  في  لألمام  خطوة  وهو  الكندي(  )معسكر 
الضفة  على  الموجودة  المهجورة  األرض  استخدام  دون  فريد  كموقع 
المادية  الحواجز  إزالة  على  مبني  المفهوم  إن  الموصل.  من  الشرقية 
والخطوط  الدرجات  فصل  عبر  والخصوصية  األمان  لزيادة  األحياء  من 
الطبيعية.   والمراقبة  البصرية  الخصوصية  بين  ما  والتوازن  البصرية 
مع  مختلط  باستخدام  مشروع  بناء  إلى  التصميم  عملية  تهدف 
تجمعات  منظمة  االرتفاع،  منخفضة  الكثافة  عالية  سكنية  وحدات 
هذا  يساعد  حيث  مشتركة،  عامة  مساحات  مع  مخططة  حضرية، 
المشروع على تزويد وحدات سكنية نموذجية تركب في موقع العمل. 

مالحظات لجنة التحكيم:
داخل  الحواجز  أزاله  في  جداً  قوي  مفهوم  بمثابة  المشروع  هذا  يعتبر 
ذلك  في  بما  الصحيحة  المالحظات  من  العديد  يتناول  إنه  المدينة. 
اإلقليمي  والتعاون  المواد  استخدام  وإعادة  العامة  المساحات  تكامل 
أن  حيث  معسكرالكندي  مواقع  جميع  استخدام  وإعادة  والمحلي 
لمكافحة  قوية  إشارة  يجعله  كموقع  العسكرية  الكندي  منشأة  اختيار 
مما يجب.  أكثر صرامة  كان  النهاية  المقترح في  المخطط  إن  الحرب. 
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TIE (Transport - Interact - Expand)
Honourable Mention - Triplicity Architects
Marwa Al-Dibouni, Noor Makiya and Sally Jamal
Stuttgart - Germany

Extracted from the meaning of Mosul itself, TIE is a strate-
gic plan - aims to create a framework - that will empower the 
housing community to be resilient and independent.  TIE 
shall not obliterate the destructed layer of the city. Instead, 
TIE will create new patterns from the existing layer in which 
the city can learn from its past follies to build its future. 
TIE Strategy:
Transport:  Transportation is crucial in providing easy ac-
cess for families to opportunities to help them overcome 
poverty. The Transport layer* is generated underground 
within the tunnels that ISIS built. The T layer won’t only 
Transport people, but also create a new smart grid of in-
frastructure. 
Interact:  This layer shall Interact with the remnants lay-
er of war on the building and social level. I morphology 
will introduce mixed spaces for people to Interact socially, 
spaces that promote conscience, tolerance and dialog.
Expand: To provide an efficient housing projects, it’s nec-
essary to create a smart-developing system that is willing to 
Expand without overcrowding. A system that enables the 
residence to Expand through phasing while their financial 
situation improves. Mostly aggregated above ground.

Judging Panel’s Comment:                                   
This project causes us to remember that verticality in the 
city is critical, the designers tried to break the verticality 
with a clustered approach, which reminds us of the old 
cities.  However, verticality must always be in tandem with 
horizontality. It is as if part of the city becomes an eleva-
tion. So the elevation looks like the plan. It is an organic 
project that has a high level of homogeneity evidence of 
which can be seen in its elevation.
However, the tunnels are questionable. The proposal for 
the tunnels underneath the city is interesting as a concept 
yet it would require much more investigation. 

School

Urban Park / Playground

مشروع وصل
مرتبة شرفية - تربليسيتي للهندسي

سالي جمال، مروى الدبوني و نور مكية
شتوتغارت - ألمانيا

الخطة  هو   TIE فإن  ذاتها،  الموصل  معنى  من  باالستخالص 
على  سيعمل  عمل  إطار  خلق  إلى  تهدف  والتي  االستراتيجية 
 TIE يعمل  ال  ومستقالً.  مرناً  ليكون  اإلسكان  مجتمع  تمكين 
بخلق  سيقوم  بل  فحسب  المدينة  من  المدمرة  الطبقة  إزالة  على 
يمكن  التي  )األنفاق(  الموجودة  التحتية  الطبقة  من  جديدة  منصات 
مستقبلها.  لبناء  السابقة  اخطاءها  من  التعلم  خاللها  من  للمدينة 

استراتيجية »وصل«:

إلى  العوائل  وصول  لتسهيل  األهمية  في  بالغ  أمر  النقل  نقل: 
النقل  طبقة  إنشاء  يتم  الفقر.  على  التغلب  في  لمساعدتها  الفرص 
فقط  ليست  النقل  طبقة  فإن  داعش.  بنيها  التي  األنفاق  بأستخدام 
التحتية. البنية  من  جديدة  ذكية  شبكة  إنشاء  أيضا  ولكن  الناس،  نقل 

الحرب  بقايا  طبقة  مع  التفاعل  الطبقة  هذه  على  يجب  تفاعل: 
مختلطة  فضائات  إدخال  و  االجتماعي.  والمستوى  المبنى  على 
والحوار. التسامح  تعزز  التي  الفضائات  و  اجتماعيا  للتفاعل 

فمن  السكان،  حاجات  تلبية  على  قادر  اإلسكان  لتوفر  تّوسع: 
باالكتظاظ.  التسبب  دون  للتوسع  قابل  ذكي  نظام  خلق  الضروري 
أوضاعهم  تحسن  عند  مراحل  في  التوسع  للمقيم  يتيح  نظام 
األرض. سطح  فوق  مجمع  الطبقة  هذه  من  األكبر  الجزء  المالية. 

مالحظات لجنة التحكيم:
إن هذا المشروع يجعلنا نتذكر أن عمودية المدينة أمر هام حيث حاول 
بالمدن  تذكرنا  مركبة  منهجية  خالل  من  العمودية  كسر  المصممون 
القديمة. ومع ذلك فإن العمودية يجب أن تكون دائماً جنباً إلى جنب 
قد  االفقية   المدينة   ان جزء من  لو  كما  التصميم يظهر  األفقية.  مع 
أصبح عمودياً. الواجهات تبدو كالمساقط االفقية و هو مشروع عضوي 
الواجهات. خالل  من  يظهر  الذي  و  التناغم  من  مرتفع  مستوى  ذو 

تحت  األنفاق  اقتراح  إن  التساؤل؛  قيد  األنفاق  فإن  ذلك  ومع 
أكثر. تحقيق  يتطلب  كمفهوم  لالهتمام  مثيراً  يعتبر  المدينة 
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Becoming Home
Hon. Mention:  Weston Williamson + Partners
Philip Turner, Andrew Weston and Chris Wil-
liamson
London - United Kingdom

We cannot fully understand the current situation Mosul. 
We cannot impose a singular, inflexible housing solution 
that is expensive and difficult to implement; this may not 
respond to what people need and how they live. Mosul 
needs a prototype that focuses on the act of housing peo-
ple, rather than a product. Responding to the long term 
housing crisis in the city, and the immediate post-occu-
pation condition, this proposal suggests a predominantly 
autonomous, self-build housing process. Opportunities 
for choice and adaptation over time are incorporated, in-
graining sustainability through a sense of ownership
 
Judging Panel’s comment:
The gabion walls with reuse of rubble materials is a good 
idea.  The designer paid attention to the process of build-
ing with small details of construction and the use of tradi-
tional materials. There’s a good level of detail to the con-
struction process and sanitary. However, there is space for 
vertical development.  It shows Low technology with high 
impact with regards to the sanitation. 

ليصبح بيت
مرتبة شرفية - ويستون ويليامسون ومشاركوه

فيليب تيرنر، أندرو ويستون وكريس ويليامسون
 لندن  - المملكة المتحدة

يمكننا عرض  وال  للموصل  الحالي  الوضع  بالكامل  ندرك  أن  يمكننا  ال 
حل سكني واحد مرن غالي الثمن وصعب التنفيذ حيث أن هذا ال يلبي 
أولي  نموذج  إلى  الموصل  تحتاج  عيشهم.  وكيفية  الناس  يحتاجه  ما 
إلى  باالستجابة  ذاته.  بحد  المنتج  من  بدالً  الشعب  إسكان  على  يركز 
أزمة اإلسكان طويلة المدى وحالة ما بعد االحتالل؛ يقترح هذا العرض 
مدمجة  والتكيف  االختيار  فرص  إن  البناء.  ذاتية  مستقلة  بناء  عملية 
بالملكية.  األحساس  بسبب  االستدامة  تغرس  والتي  الوقت  مر  على 

مالحظات لجنة التحكيم: 
إن الجدران المفرغة مع إعادة استخدام مواد الحطام لملئها تعتبر فكرة 
جيدة. لقد ركز المصمم على عملية البناء بالتفاصيل الصغيرة لإلنشاء 
واستخدام المواد التقليدية. هناك مستوًى جيد من التفاصيل في عملية 
اإلنشاء والصرف الصحي ومع ذلك فإن هناك مساحة للتطور العمودي. 
التصميم يظهر تكنولوجيا بتأثير جيد فيما يتعلق بالصرف الصحي.  
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Rainwater harvesting tanks are proposed to form pavilions that act as focal 
points within neighbourhoods, creating space for education, consultation 
and social gatherings.

LOW SKILL, FAST, SELF-BUILD CONSTRUCTION TECHNIQUES

Heavy Grade Rubble: Cassette based infill walls
Fine Grade Rubble: Filled sand bags for stacked, domed and vaulted 
structures

Using existing local agriculture skills, different scales of public and 
semi-private courtyards could be used for subsistence agriculture, re-
ponding to issues of food scarcity. The edges of public spaces can be 
used for public and retail uses.
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People's Habitat
Honourable Mention:  Marek Rytych Architects
Marek Rytych, Natalia Ciaston and Tomasz 
Hryciuk
Warsaw - Poland

In our project, we are facing a number of challenges. First 
of all, there are technical problems such as water short-
ages, hot temperatures and need for fast and affordable 
construction methods. At the same time, it is important 
for us, to design a city, with a good atmosphere in which 
people want to live. 
We decided to adjust our design to local conditions and 
traditions as much as possible. The project is not located 
at any specific site, however, it can be easily adapted to ex-
isting grid of perpendicular streets in the residential areas 
of Mosul.  
 In our housing modules, we use solutions typical of Arab 
architecture such as patios, narrow, shaded streets and 
salsabils to face the climate challenges as well as the habits 
of the future residents. The modules are based on the 4x4m 
grid which makes it possible to assemble them in vari-
ous combinations. We also designed the giant, pre-cast-
ed wall-pots filled with soil that will cool the houses and 
streets and provide private, elevated gardens to all houses.
 
Judging Panel’s comment:
The personalisation of this project right down to the im-
age of the person returning with their family pleased the 
jury.  It addresses the construction, sustainability, density, 
axis and balances solid and void.

سكن الشعب
مرتبة شرفية - ماريك رايتيج للعمارة

 مارك رايتيج، ناتاليا سياستون و توماس هريسوك 
وارشو - بولندا

شحة  منها   التحديات  من  عدد  نواجه  المقترح  تصميمنا  في 
واطيء  السكان  الملحة   الحاجة  و  الحرارة   درجات  ارتفاع  و  المياة 
نصمم  ان  الضروري  من  الوقت  بنفس  و  التنفيذ  سريع  و  التكلفة 
فيها. العيش  على  الناس  تشجع  صحية   بيئة  ذات  مدينة 

المعمارية  للهندسة  مثالية  حلوالً  استخدمنا  السكنية  النماذج  في   
والشناشيل  المظللة  الضيقة  والشوارع  الباحات  مثل  العربية 
للعائدين. موطن  إيجاد  إلى  باإلضافة  المناخية  التغيرات  لمواجهة 

يجعل  والذي  4×4م  قياسية  وحدة  على  مبنية  النماذج  إن 
أيضاً  صممنا  لقد  تركيبات.  عدة  في  تجميعها  الممكن  من 
تبريد  على  وستعمل  بالتربة  تمأل  الصب  مسبقة  جدارية  أواٍن 
المنازل. لجميع  مرتفعة  خاصة  حدائق  وتزويد  والشوارع  المنازل 

مالحظات لجنة التحكيم:
مع  العائد  الشخص  بتمثيل  المشروع  هذا  تشخيص  إن 
اإلنشاء  قضايا  يعالج  إنه  التحكيم.  لجنة  أرضى  قد  عائلته 
والفراغات. البناء  بين  ما  ويوازن  والمحور  والكثافة  واالستدامة 
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المقدمة

برنامج  من  كجزء  للعمارة  الجادرجي  رفعة  جائزة  تمّيز  أطلقت 
ذات  العالمية  العمارة  في  ما  بأفضل  سنوياً  يحتفي  الذي  جوائزها 
العالمية. و  المحلية  للتحديات  تستجيب  التي  و  االيجابي  التأثير 

الجادرجي  رفعة  الدكتور  العراقي  المعمار   بأسم  استحدثت  الجائزة 
وفكرياُ.   معمارياً  والعربي  العراقي  الثقافي  المشهد  بإثراء  أسهم  الذي 

معمارية  أفكار  بمسابقة  للفائز  سنوياً  ستقدم  الجادرجي  رفعة  جائزة 
مسابقة  وهي  العراقي،  المجتمع  تواجه  التي  للتحديات  تستجيب 
العراقيين  الممارسين  والمعماريين  العمارة  لطلبة  معمارية  افكار  
التي  بالمشاكل  التعريف  إلى  الجائزة  هذه  تهدف  العراقيين.   وغير 
تستخدم  سوف  وحلول  افكار  لتقديم  و  العراقي  المجتمع  تواجه 
االحتفاء  أجل  ومن  المحلية،  التحديات  هذه  بحل  للمساهمة  كمراجع 
والمعماري. الفكري  ومنجزه  الجادرجي  رفعة  الكبير  بالمعمار  سنوياً 

المحررة  المناطق  اعمار  “اعادة  هو  العام  لهذا  المسابقة  موضوع   
الموضوع  هذا  اختيار  من  الهدف  و  الموصل”  في  االسكان   -
تواجه  التي  الحالية  االنسانية  الكارثة  بحجم  العالم  تعريف  هو 
مبتكرة  حلول  و  ريادية  افكار  لتقديم  و  العراق  في  النازحين 
االعمار. اعادة  عن  للمسئولين  يقدم  اولياً  اساساً  تكون  الن  تصلح 

األزمة  نداء  تلبي  بأفكار  بلد   42 من  وفرد  شركة   223 مشاركة  إن 
مساهمة  المسابقة  لهذه  كان  لقد  ساراً.  أمراً  يعتبر  اإلنسانية 
رؤية  خالل  من  ولكن  الصعبة  األوضاع  على  الضوء  تسليط  في 
دورنا  أن  إال  المسابقة  انتهاء  من  بالرغم  منطقية.   و  متفائلة 
اإلعمار.   إعادة  بوتيرة  للتسريع  المسؤولين  حث  في  اآلن  يبدأ 

جوائز  سيتسلمون  التحكيم  لجنة  اختارتهم  الذين  الفائزين 
تمّيز  جائزة  من  مقدمة  امريكي  دوالر  االف  عشرة  بقيمة  مالية 
تميز  جائزة  احتفالية  في  الجادرجي  رفعة  جائزة  تمثال  و 
سيتم  حيث   2017 األول  كانون  في  األردن،   - عمان  في  السنوية 
النهائية. للقائمة  المتأهلة  للمشاريع  األول  المعرض  انعقاد 

العزاوي  ضياء  العراقي  التشكيلي  الفنان  ان  بالذكر  الجدير  من  و 
الشرق  في  الفنانين  ابرز  احد  و  الحديث  العربي  الفن  رواد  احد 
الذي  للعمارة  الجادرجي  رفعة  جائزة  تمثال  مصمم  هو  االوسط 
واللوانه. استخدمها  التي  وللمواد  الجادرجي  العمال  تجريدا  يمثل 
تصميم بتكفله  تميز  لجهود  العزاوي  ضياء  بدعم  جدا  سعداء  ونحن 

تمثال الجائزة و انتاجه لألعوام الخمسة و العشرين القادمة وهذا يعكس 
االحترام المتبادل و العالقة القوية التي ربطت الفن بالعمارة في العراق 
الحالية. لعمارتنا  تعيدها  ان  تميز  تحاول  والتي  الماضي  القرن  في 

رفعة  جائزة  تحكيم  لجنة  اشكر  ان  تمّيز  جائزة  فريق  عن  بالنيابة  اود 
المعمار  و  بدران  راسم  الدكتور  العربي  بالمعمار  المتمثلة  الجادرجي 
علي  المهندس  و  بوالن  ويندي  البروفيسورة  و  االعسم  محمد  العراقي 
ناجي و  السيدة انجيال برايدي   لدورهم المهم في انجاح جائزة رفعة 
الجادرجي في عامها االول،  كما اشكر  المؤسسات الراعية لجائزة تمّيز 
الفرصة  لنا  يتيح  مما   تمّيز  جائزة  دعم  و  اسناد  في  المهم    لدورها 
العراقي.  المعماري  الشباب  بدعم  االسهام  و  سنوياً   الجائزة  لتطوير 

ايجاد  في  تسهم  قد  اساسية   اولية  كدراسة  الكتاب  هذا  نقدم  نحن 
و  يومي  بشكل  نواجهها  التي  االنسانية  للكوارث  تستجيب  افكار 
كتذكير بمسئوليتنا االنسانية و االجتماعية تجاه النازحين و المهاجرين.

احمد صالح الماّلك
معماري و اكاديمي في جامعة كوفنتري البريطانية

مؤسس جائزة تمّيز

التحدي
النقص العام للوحدات السكنية في الموصل

حيث  السكنية  الوحدات  في  حاد  نقص  من  نينوى  محافظة  تعاني 
 ،2016 عام  منتصف  في  سكنية  وحدة   172000 يقارب  ما  العجز  بلغ 
الموصل وحدها، ويعود سبب ذلك إلى: منها 53000 وحدة سكنية في 
الجديدة. اإلسكان  لمشاريع  الالزمة  األراضي  شحة   .1
1973 عام  منذ  للمدينة  العام  المخطط  تطوير  عدم   .2

أحياء  وهي  الماضي  القرن  من  الثمانينات  أحياء خالل  ثالث  إنشاء  تم 
تل  قرب  الحدباء  مشروع  أن  حين  في  والكرامة.  والعربي  اليرموك 
جزئي. وبشكل  إنشاؤه  تم  الذي  الوحيد  السكني  المشروع  هو  الرمان 

 االمتدادات السكانية انحصرت بالقطاع الخاص دون العام ومتطلبات 
في  توفيرها  تم  المجتمع  من  والمتوسطة  الفقيرة  للطبقة  السكن 
أصبحت  القائمة  المباني  حيث  الموصل،  في  القديمة  المدينة 
.)2016 المتحدة  )األمم  المساكن  بتلك  تتشارك  التي  بالعوائل  تضيق 

اإلسكان  لمشكلة  الحل  هو  العشوائي  السكن  أصبح   ،2003 عام  بعد 
على  متزايدا  ضغطا  مسببا  العقار  مافيات  قبل  من  تربح  مصدر  و 
لم  الموصل،  سقوط  قبل  وحتى  التحتية.  والبنية  العامة  الخدمات 
العشوائي. السكن  ظاهرة  من  للحد  وطنية  سياسات  هناك  تكن 

الحالي  العدد  أن  لالجئين  الدولية  والمنظمة  المتحدة  األمم  حذرت 
 900.000 من  أكثر  الموصل  في  والنازحين  داخليا  للمهجرين 
غير  للنازحين  الرسمية  المخيمات  بعض  إنشاء  من  بالرغم  نسمة. 
محدودة  النازحين  من  جديدة  أعداد  استيعاب  على  قدرتها  أن 
البعيد. المدى  على  اإلسكان  مشكلة  لحل  مصممة   غير  و 

االستجابة
طلبنا من المشاركين إيجاد حلول إبداعية ألزمة اإلسكان القادمة لمدينة 
خالل  من  للمدينة  والنازحين  المهجرين  السكان  عودة  حال  الموصل 
بسهولة  للتكرار  قابلة  الكلفة  واطئة  نمطية  سكنية  وحدات  تصميم 
وتقدم حلول عملية وملهمة لحل مشكلة التوسع السكاني في المدينة.

السكنية.  الوحدات  عدد  أو  للمساحات  أدنى  حد  تحديد  يتم  لم 
لتغيير  الكافية  بالمرونة  التصميمي  المقترح  يتسم  ان  يجب  كما 
العامة.  ومتطلباتهم  الساكنة  العوائل  حجم  مع  يتالءم  بما  المساحة 
و كان على المقترح التصميمي أن يتضمن مخططات تفصيلية للوحدات 
النمطية والفكرة الرئيسية لتجميع هذه الوحدات ضمن مجاميع سكنية 
وطريقة  الوحدات  هذه  عدد  الختيار  للمشاركين  الخيار  ويترك  أكبر 
تجميعها والموقع المناسب لها على أن يكون ضمن مدينة الموصل.
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اتوقع هذا  اكن  لم  التحكيم  لجنة  الى  باألنضمام  عندما شرفتني تميز 
العدد الكبير من المشاركات )223 مشاركة( بمسابقة اسكان العائدين الى 
مدينة الموصل بعد تحريرها من قبضة األرهاب.  والمفاجىء ايضا هو 
هذا العدد الكبير من المشاركين من مختلف انحاء العالم. حيث شارك 
في المسابقة معماريون شباب وطالب عمارة ومكاتب استشارية وآخرين 
مما يدل على السمعة الممتازة التي تتمتع بها جائزة تميز وخاصة مع 
الموصل. اسكان  بجائزة  الجادرجي  رفعة  الكبير  المعماري  اسم  اقتران 

واقعية  و  جاهزة  حلوال”  يقدم  لم  المشاركين  من  اي  أن  الطبيعي  من 
من  األلوف  مئات  اسكان  اعادة  وجوب  وهي  الكبيرة  المعضلة  لهذه 
التي  المناطق  الى  وخاصة  قصيرة  بفترة  و  العائدين  الموصل  اهل 
هدف  يكن  ولم  التحرير.  حرب  اثناء  جزئي  او  كامل  بشكل  دمرت 
وممكنة  وواقعية  عملية  حلول  على  الحصول  بالتاكيد  الجائزة 
الرئيسي  الغرض  ألن  تماما,   مقبول  شيء  وهذا  فورا”.  التطبيق 
الموضوع  هذا  الى  األنظار  وجلب  األفكار  اثارة  هو  الجائزة  من 
الفكر. ألثراء  الصندوق  وخارج  خالقة  افكار  على  والحصول  المهم 

للغاية.  القصير  المسابقة  وقت  في  نجاح  بكل  ذلك  تحقيق  تم  وقد   
المقدمة  التصاميم  بعض  أن  مع  و  أعاله  ماذكرته  الى  أضافة  و 
فيها  أخري  تصاميم  فأن  واسع,  خيال  على  تدل  “ثورية”  كانت 
عن  المسئولين  الى  يقدم  أولي  كأساس  فعال  تصلح  و  الواقعية  من  
)وهي  األفكار  تلك  وخاصة  منها  األستفادة  و  للتعلم  األعمار  أعادة 
المستحدثة  السكنية  الوحدات  بين  تربط  التي  المفضل(  موضوعي 
التكوين. حديث  تقليدي  شبه  او  تقليدي  حضري  نسيج  مع 

العشرين  التصاميم  وتحليل  بمناقشة  التحكيم  لجنة  في  قمنا  وعندما 
تكون  ان  نتوقع  نكن  لم  فاننا  القصيرة  القائمة  ضمن  األفضل 
وغير  عراقيين  غير  معماريين  من  هي  الفائزة  المشاركات  معظم 
المشكلة.  بتفاصيل  او  بالموصل  مسبقا”  ألصحابها  والعلم  عرب 
ان  بعد  ذلك  اكتشاف  اللجنة  ألعضاء  وممتعا”  لطيفا”  كان  وقد 
المشاركة. التصاميم  اسماء  واعالن  المشتركين  مضاريف  فتح  تم 

الى  الوصول  تميز من  استطاعت جائزة  لمشاهدة كيف  انا مسرور جدا 
المهنية  المنظمات  من  الكثير  واحترام  ثقة  على  والحصول  العالمية 
والجامعات والمعماريين حول العالم . لقد  حدث كل ذلك في وقت قصير 
اليتعدى عدة سنوات وبجهود التعرف الكلل من قبل منظمي الجائزة.

محمـــد األعســــم  -   معمار , مؤسس و رئيس مكتب ديوان 
العمارة ) ديـــوان ( .

العراق - األمارات - دول الخليج . 

انطالقا من رؤية مجلس االعمال العراقي في دعم الكفاءات والمواهب 
العلمية وايمانه بضرورة تشجيع تلك الكفاءات وتحفيزها على مواصلة 
للشركات  االجتماعية  للمسؤولية  المؤسسين  اوائل  من  وكونه  االبداع 
المدنية. المحلية  المجتمعات  لدعم  المتحدة  لالمم  العالمي  لالتفاق 

في   2012 عام  المعمارية  جائزة”تميز”  تأسيس  ومنذ  المجلس  شارك 
دعم ورعاية هذه الجائزة والتي اثبتت منذ اطالقها بانها تجربة رائدة 
شركات  دعم  خالل  من  االفضل  نحو  المجتمعات  تغيير  كيفية  حول 
و  وجامعات  طلبة  باشراك  و  الريادية  تميز  لمشاريع  االعمال  ورجال 
الذين  االفضل،  نحو  التغير  الى  تدعو  معمارية  استشارية  مكاتب 
عن  بل  فقط  الحكومي  االيعاز  من  يأتي  ال  الحلول  ايجاد  ان  وجدوا 
الخاص. للقطاع  الفردية  المبادرة  و  الصادق  االنساني  الحس  طريق 

هذا  اطلقت  التي  الجائزة  فئات  كل  في  واضح  التوجه  وهذا 
اعمار  حول  الجادرجي  رفعة  المعماري  جائزة  منها  و  العام 
هدف  ان  بوضوح  تظهر  والتي  العراق  في  المتضررة  المناطق 
المجتمعي. التغيير  اجل  من  المعمار  هو  االنساني  الجائزة 

سعد ناجي - نائب الرئيس و امين سر مجلس االعمال العراقي 
في االردن

عّمان - االردن
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تقدمة الكتاب

مظلة  تحت  الموصل  إعمار  إلعادة  الجادرجي  رفعة  المعمار  جائزة 
حول  الضوء  إلقاء  إلى  تسعى  إنما  للعمارة  العالمية  تميز  جائزة 
واجتماعيا  عمرانيا  الموصل،  مدينة  من  المتهدم  إعمار  إعادة  كيفية 
المدينة  لهذه  والتاريخية  الثقافية  السمات  على  الحفاظ  مع  وبيئيا. 
قدمتها  التي  اإلقليمي،  البعد  تعدت  مهنية  ممارسة  وهي  العريقة 
الناشئ  الجيل  بمفاهيم  لالرتقاء  الجادرجي،  رفعة  المعمار  جائزة 
اإلنساني. التحضر  شواهد  من  كشاهد  للعمران،  فهمه  وطريقة 

 
فهم  حول  الحوار  يجعل  العالمي  إلى  االقليمي  من  االنتقال  هذا 
تلتقي  بؤرا  الدراسة  مواقع  لجعل  حيويا  أمرا  العريقة،  الحضارات 
األمم.  بين  والحدود  الحواجز  متخطية  اإلبداعية،  المساهمات  حولها 

  
وفي انتقاء لجنة التحكيم للمشاريع الحائزة على جوائز، مؤشرا لكيفية 
المعالجة الحضرية لمدينة عريقة، في سيرتها التاريخية واالجتماعية، 
بإعادة فهم  بدءا  العصور،   المتنوع عبر  العمران  بحيث تشمل طبقات 
يرتقي  بأسلوب  المحدودة،  السكانية  الكثافة  ذات  القديمة،  األحياء 
بالمعالجات المناخية والبيئية، وأخرى تغطي األحياء الشعبية، بكثافتها 
يحتل  موضوع  وهو  متنوعة،  فردية  تعابير  من  به  تزخر  بما  السكانية، 
العربي. المشرق  وقتنا هذا من  المنطقة في  الصدارة في تطوير مدن 

 ثم طروحات أخرى تعطي صورة مستقبلية، قد تتعلق بالموصل وبغيرها من 
مدن األنهار، ، في أسلوب معالجة النسيج العمراني لمدن  األنهر وأنسنتها. 

هذه الدروس المستفادة من المشاريع الحائزة على الجوائز، تشكل كتابا 
مفتوحا للباحثين والدارسين والمهنيين في كيفية التعامل مع الزمن 
بطريقة جدلية قصصية. وال تقتصر على إقليم بعينه، ألنها رسالة عالمية. 

المعمار د. راسم بدران - لجنة تحكيم جائزة تمّيز
رئيس الهيئة االدراية لدار العمران لالستشارات الهندسية

الحرب  نهاية  منذ  للمدن  هائل  دمار  هناك  كان  ان  يسبق  لم 
األوسط.  الشرق  في  رئيسية  مدن  في  نشهد  مثلما  الثانية  العالمية 
والمهنيين  الدولية  والمنظمات  الحكومات  يدفع  الوضع  وهذا 
فعله  يجب  عما  والتساؤل  االهتمام  الى  واألكاديميين  المختصين 
البناء. اعادة  عند  الهوية  على  المحافظة  مع  األعمار  اعادة  بخصوص 

ان “جائزة رفعة الجادرجي “والتي ستمنح للفائزين في المسابقة العالمية 
التي نظمتها “تميز” و التي تهدف الى ايجاد افكار تساهم بأعادة االعمار 
االسكان في مدينة الموصل سوف يؤدي الى المساهمة في ابتكار حلول 
اسكان اهلها بصورة عامة فان  واعادة  المدينة  اعمار  مستقبلية ألعاده 
المشاركين في هذه المسابقة حاولوا التعامل مع كم كبير من اإلمكانيات 
ابتداء” من الحلول التقليدية وانتهاء” بمعالجات متطورة، حلول تتناول 
للحياة  الصغيرة  التفاصيل  الى  وصوال  عامة  بصورة  رئيسية  هياكل 
فقد  المقدمة  المشاريع  بكافة  سرورها  مع  التحكيم  لجنة  ان  اليومية. 
اهتمت بصورة خاصة بالمشاريع العشرين ضمن القائمة القصيرة بسبب 
المشاركون. اقترحها  التي  والحلول واإلمكانيات  المعالجات  التنوع في 

                                  
ان  الى  لجامعة كمبرج يدعو  التابع  الحضرية  النزاعات  ان مركز بحوث 
المقترحات التصميمية يجب ان تكون متجذرة مع الظروف االجتماعية 
والثقافية اضافة الى االعتبارات السياسية واالقتصادية. ان نهاية حرب 
ما ال تعني اعتياديا نهاية النزاع ولسوء الحظ فان النزاعات بأغلب األحوال 
تستمر بشكل او باخر ضمن المدن المنكوبة. ان بحوثنا تدل على انه من 
الضروري ان يتم حل هذه المشاكل في مراحل مبكرة وان تتم دراستها 
حال”  لوحدها  تمثل  ال  المعمارية  الحلول  ان  بشفافية.  بها  واالهتمام 
للمشكلة بل انها ستلعب دورا” رئيسيا” ضمن ادوار اخرى في مجال اعادة 
والحضرية  المعمارية  الحلول  ادراج  يجب  ولكن  المنكوبة  المدن  اعمار 
األعمار.                                                                                       اعادة  عند  القرارات  اتخاذ  عمليات  ضمن  ديناميكية  كعوامل 

بروفيسور وندي بولن - لجنة تحكيم جائزة تمّيز
 مديرة مركز بحوث النزاعات الحضرية

جامعة كمبرج

الحرب تعني العذاب واأللم، أسر تفقد احبتها، عدد ال يحصى من األرواح 
فيه  سيبني  الذي  اليوم  يأتي  سوف  أصدقاء.   دون  من  وجيران  تزهق 
العراق نصب تذكاري لتكريم كل شخص اثرت فيه هذه الحرب، نصب 
لتذكير األجيال القادمة بما مر به هذا البلد.  أعتقد أن مثل هذا النصب 
التذكاري يجب أن يعترف بشكل ما بكل األشخاص الذين تطوعوا بكل 
للمساعدة في  الشخصية  ومواردهم  بوقتهم وجهودهم  ومحبة  بسخاء 

إعادة بناء سبل العيش لضحايا هذه الحرب في العراق.

خالل مشاركتي في لجنة تحكيم جائزة رفعت الجادرجي ألعمار الموصل 
تعلمت من افراد فريق تميز الملهم والقادمين من جميع أنحاء العالم 
درس مهم: ان ال ادير ظهري لألخرين الذين يحتاجون مساعدتي، حتى 
لو كنت ال أعرفهم وكانوا على مسافة آالف األميال عني... اذ ان عدم 

معرفتي “لهم” ليس سببا مقبول لعدم مساعدتي “لهم”.

علي ناجي - لجنة تحكيم جائزة تمّيز 
مهندس مدني و المدير التنفيذي لشركة نجمة الشرق لالسكان



31

تم طباعة و نشر هذا الكتاب برعاية مجلس االعمال العراقي في 
االردن، احدى المؤسسات الراعية لجائزة تمّيز العالمية منذ 2012.

برنامج  من  كجزء  للعمارة  الجادرجي  رفعة  جائزة  تمّيز  أطلقت 
ذات  العالمية  العمارة  في  ما  بأفضل  سنوياً  يحتفي  الذي  جوائزها 
العالمية. و  المحلية  للتحديات  تستجيب  التي  و  االيجابي  التأثير 

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 



جائزة رفعة الجادرجي المعمارية 2017
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