
  

 المعمارية الهندسة مسابقة فيعلى تقديرأ على تحصل ( اإلبتدائيةCondit) كونديتمدرسة 

 للمدارس
 

 

. 

 Caudill)كوديل جائزةب فازتمدارس  أربع من واحدةك الخميس يوم( اإلبتدائية Condit) كونديت مدرسة تسمية تم

Award) في   للمنافسة السنوي المعرض في تكريم أعلى وهو على مستوى الوالية 7102-7102لعام  المرموقة

 .للمدارس المعمارية الهندسة

 ممتاز بشكل تهامساح من إستفادت التي "تحويلية تعليمية بيئة" بأنها حديثا بنيت التي المدرسة المسابقةمحكمي  وصف

 . التعليمية للمنطقةمعرض بمثابة  التي تستخدم و  ما  عا 011 يمتد الى الذي المدرسة تاريخ عكسيو

 أي فيو مكان كل في التعليم يجري التعاونية الخارجية الحدائق إلى الداخلية الشخصية األماكن من"تب المحكمون ك

 تعلمال ألنماط المصمم بشكل خاص للتعلم العملي التدريب انيدعم المبنى وتصميم التعليمي النموذجأن  " "وقت

القائمة  ةالتعاوني الفرص خالل من العرض ومهارات المشاكل وحل النقديالتفكيرلتطوير للطالب تسمح التي الفردية

 ".  فريقعلى ال

 االبتدائية ( Conditفي مدرسة ) هندسةال حول المعلومات من مزيدل

 تخطيطها في التميزب وتعترفوالتي يتم تجديدها  الجديدة تكساس مدارس السنوية المعمارية الهندسة مسابقةتعرض 

 .المدارسدارة ا مجالسل تكساس جمعيةو المدارس مسؤولي من تكساس جمعية برعاية المسابقةو. وتصميمها

   تأثيرالذي إستمر تكساس والية من William Wayne Caudill المعماري المهندسرحيل   بعد الجائزة تسمية تم

 .المدرسة تصميم على التقدمية ةمفاهيم

 برنامج من كجزء تجديدها أو بنائها إعادة يجري  ثانوية مدرسة 72 ذلك في بما  مدرسة 01 بين من كونديتمدرسة 

الذي  المشروع ويتميز (VLK Architects) قبل من المشروع صمم. في المنطقة التعليمية   7107 لعام السندات

 مفهوم ذو وتصميم طابقينصفوف دراسية من  مجموعة بها حيطت لتعلملكبيرة مركزية بقاعة  مليون 70.2 كلفتة مبلغ

 األنحاء.  جميع في الطبيعي الضوء ويدخل  للجلوس أرفف مع منحنية جدرانو الزاهية األلوان مع واضح

http://texasschoolarchitecture.org/?page_id=6427


 .نوعها من فريدةو رائعة كونديت" مدرسة ات في المنطقة التعليمية أءتصميم المنش رمدي  Dan Bankheadقال

 (VLK Architects) مع بشراكتنا فخورون نحن. "الواحد والعشرين القرن تصميم من ستثنائيإ ومثال رائع المبنى

  . "الذي جعل المدرسة حقيقة واقعة السندات نا فيفريق وعمل

 الذين المجتمع وممثلي والمنطقة التعليمية المدينة مع لتعاونا(  VLK Architects) مع المدير Tim Kunzثمن  لقد

 .المشروع نجاح لضمان العملية طوال معا   عملوا

 كان لقد" Kunz  وقال ،"المنطقة التعليمية في لرائعا الفريق مع عملال فرصةو للجائزة ممتنينومسرورين  نحن"

 ."بالنتيجة فخورون ونحن حقا   تعاوني جهد

  Atherton Elementary Schoolوهما: (. HISDسندات المنطقة التعليمية ) منإضافية  مدارس ثالثة هناك  

Mandarin Immersion Magnet School  وSterling Aviation High School  في زالتمي   على القد حص 

 .المسابقة من سابقة مرحلة

 TASA Midwinter )مؤتمر في لفائزينا عن األعالن وسيتم المرشحة المعمارية المشاريع جميع عرض وسيتم

Conference) (ينايركانون الثاني ) 72- 72 في أوستنمدينة  في 7102 عامل. 

 في المدارس وبناء 7107 لعام السندات برنامجل التحديثات آخر على للحصول تويتر على  Build_HISDتابع 

 .التعليمية المنطقة أنحاء جميع


