
 معماران معاصر خايرمیاوه

  Hashim Sarkis هاشم سرکیس

 

در عبل رٍدآیلٌذ  ٍی فبرؽ التحصیل هذرعِ طزاحی. هی ببشذ  لبٌبىدر بیزٍت  1964ّبشن عزکیظ هتَلذ 

قبل اس تبعیظ دفتز . دریبفت کزد  1995هی ببشذ ٍ ّوچٌیي دکتزای خَد را اس داًشگبُ ّبرٍارد در عبل  1987

 هًَئَشخصی خَد بزای شزکت ّبی طزاحی گًَبگًَی فؼبلیت کزدُ اعت کِ اس جولِ هی تَاى بِ پزٍصُ رافبئل 

غیزاًتفبػی کِ در بْبَد کیفیت یک عبسهبى  کِ (Plan B)ٍی ّوچٌیي هذیز بزًبهِ ّبی . در بیزٍت ًبم بزد 

در حبل حبضز ٍی ػضَ ّیبت ػلوی داًشکذُ طزاحی . هحیط عبختِ شذُ در لبٌبى ٍ خبٍرهیبًِ هی ببشذ 

، عزکیظ در داًشکذُ تحصیالت تکویلی داًشگبُ  1995اس عبل . تحصیالت تکویلی داًشگبُ ّبرٍارد اعت 

لیِ ّبی طزاحی ٍ ّوچٌیي دٍرُ ّبی تبریخ ٍ تئَری هؼوبری را آهَسػ بَدُ اعت ، کِ اٍ در آت( GSD)ّبرٍارد 

در سهیٌِ هؼوبری هٌظز ٍ شْز عبسی در ( Aga khan)ٍی بؼٌَاى اٍلیي اعتبد آقبخبى  2002در عبل . هی دّذ 

در . هی ببشذ  GSDٍی ّوچٌیي هذیز ٍ ّذایتگز بزًبهِ آقبخبى در . هٌصَة گزدیذ  GSDجَاهغ هغلوبى در 

ٍ ّوکبر پضٍّشی در دپبرتوبى هطبلؼبت شْزی ٍ بزًبهِ  MITدپبرتوبى هؼوبری ٍی هذرط داًشگبُ  گذشتِ

ًیش تذریظ هی کزدُ اعت ٍ بؼٌَاى عخٌزاى RISD  ٍ ییل  ٍی در آتلیِ ّبی داًشگبُ. ُ بَد ریشی ّوبى داًشگب

 . در داًشگبُ آهزیکبیی بیزٍت ٍ بزًبهِ ّبی کالًشْز در ببرعلًَبی اعپبًیب بَدُ اعت 

 :ٍی ًَیغٌذُ چٌذیي کتبة ٍ هقبلِ اعت کِ اس جولِ آى ّب هی تَاى بِ هَارد سیز اشبرُ ًوَد 

 Lebanon in the pictures and plans of constatinos doxiadis – 

 –  Josep livis sert : the architect of urban design      -هَلف ّوکبر             

 Case : le courbusiers venice hospital-    

  Projecting beirot-   

 .ٍ عخٌزاًی ّبیی در عزاعز جْبى داشتِ اعت  ٍُی داٍر چٌذیي هغببقِ بیي الوللی بَد

 

 

 



 :دفتر طراحی 

 Hashimتبعیظ کزدُ بب ًبم  1998بیزٍت لبٌبى در عبل  ,ٍی دفتز طزاحی خَد را در کوبزیج ، هبعب چَعت 

Sarkis Studio) ) ُدر سهیٌِ هؼوبری ، هؼوبری هٌظز ٍ طزاحی شْزی در هقیبط ّبی هختلف فؼبلیت ًوَد ٍ

پزٍصُ ّبی ٍ اس . احی هبلوبى طزح ّبیی اس قبیل طزاحی فضبی عبش ، طزح ّبی عبسهبًی ، هغکًَی ٍ طز. اعت 

ٍی چٌذیي جبیشُ هؼتبز بیي الوللی دریبفت . ایبلت هتحذُ تب خبٍرهیبًِ ٍ اس بغتز رٍعتبیی تب شْزی تٌَع دارًذ 

، هجلِ  21قزى  (Phaidon)فیذٍى کزدُ ٍ کبرّبی ٍی در کتبة ّب ٍ هجالت هؼتبز چَى اطلظ 

metropolis  ،Architectural Record  ، ......ًتشز شذُ اًذ م. 

  .را بزای پزٍصُ هغکي هبّیگیزاى در ػببعیِ لبٌبى دریبفت ًوَد  BSAی جبیشُ طزاحی ٍ تزفد 2008 در عبل

 :پريژه ها 

 مسکه ماهیگیران -

 لبنان –عباسیه : مکان

 2008-1998:سال

 ( fish  فایل)دانلود کامل توضیحات 

 

 

 

 

 

  



  Daily Mosque competitionمسابقه مسجد

 قطر-ديحه: مکان 

 2010:سال 

 (mosque  فایل)دانلود کامل توضیحات 

 

 

  Byblos Town Hall -تاالر شهر

 لبىان-Byblos:مکان

 2011:سال

 hall  فایل)دانلود کامل توضیحات 

 


