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 رئيس التحرير

 ابراهيم جواد كاظم د. أ

 التكنولوجية   الجامعة – ةرئيس قسم هندسة العمار 

 اعضاء هيئة التحرير
 خليل ابراهيم علي. د.أ -1
 مقداد حيدر الجوادي                 د .أ -2
 صباح عبد اللطيف مشتتد .أ -3
 جالة المخزومي                                    د .أ -4
 د صبا جبار نعمة                                                        .أ -5
 د غادة موسى رزوقي.أ -6
 جاسم عبود الدباغ. د.أ -7
 د حمزة سلمان المعموري.م.أ -8
 م أميرة خلف لفتة.م -9
 

 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  

 مقرر وسكرتير التحرير
 

 ةقسم هندسة العمار  / تكنولوجيةجامعة الال
 ةقسم هندسة العمار  / تكنولوجيةجامعة الال

 المملكة المتحدة/ جامعة ولفرهامبتون/  استاذ العمارة
 لبنان/ استاذ وباحث معمار متقاعد

 قسم الهندسة المعمارية / كلية الهندسة / بغدادجامعة 
 قسم الهندسة المعمارية / كلية الهندسة / بغدادجامعة 

 عميد الكلية/ كلية الهندسة / جامعة النهرين
 قسم الهندسة المعمارية/ كلية الهندسة  /ة بابل ـــــــجامع

 ةقسم هندسة العمار  / تكنولوجيةجامعة الال

 االستشاريةالهيئة 
        علي الحيدري. د.أ  -11
 طالبحميد الطالب .أ  -11
 د بهجت رشاد شاهين.أ  -12
 د سناء ساطع عباس                      .أ  -13
 اسعد غالب االسديد .م  -14
 د علي حيدر الجميل.م.أ  -15
  ابراهيم جواد كاظمد.م.أ  -16
 المهندس استبرق ابراهيم الشوك  -17
 المهندس جبار حمزة لطيف  -18

 
 مسؤول الشؤون المالية 

 م اميرة خلف لفته.م
 مسؤول الشؤون االدارية والتنسيق 

 المهندس احمد عبد جلوب
 

 رئيسا   
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  

 
 
 

 المانيا/ استاذ وباحث معمار متقاعد
 ةقسم هندسة العمار  / كلية الهندسة / بغدادجامعة 
 ةعمار هندسة القسم  / كلية الهندسة / بغدادجامعة 

 ةقسم هندسة العمار  / تكنولوجيةجامعة الال
 ةقسم هندسة العمار  /كلية الهندسة  / بصرةجامعة ال

 ةهندسة العمار قسم /  كلية الهندسة /الموصلجامعة 
 ةقسم هندسة العمار  / الجامعة التكنولوجية

 واالسكانالوكيل االقدم لوزارة االعمار /  استشاريمهندس 
 مدير عام المركز الوطني لالستشارات الهندسية/ مهندس استشاري

 

 هيئة تحرير المجلة
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 .ةقسم هندسة العمار –رها الجامعة التكنولوجية ة ، مجلة علمية محكمة، فصلية، تصديعمارمهندسة اللالمجلة العراقية ل -1

مجال اختصاصها ويجوز ان تنشر ترجمة لبحوث علمية عالمية، أو نقداً ألحد تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية في  -2

المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي او خارجه او عدداً محدوداً من التقارير عن الندوات والمؤتمرات التخصصية 

 .كلمة( 1000)زيد المقال عن العربية العالمية على أن ال يكون قد مضى على انعقاد المؤتمر أكثر من عام وأن ال ي

 :يشترط في البحوث التي تنشر في المجلة مايأتي -3

 .الى المجلة  تنشر البحوث التي لم يتم نشرها او تقديمها الى جهة نشر اخرى ويتعهد الباحث بذلك عند تقديم بحثه 3-1

( قيم)مااليقل عن مرتبة  بعد حصولها علىتخضع البحوث الى التحكيم من قبل محكمين متميزين علمياً وتقبل البحوث للنشر  3-2

 .وترفض البحوث التي التحصل على هذا التقييم

 .التقبل البحوث التي شارك بها أكثر من ثالثة باحثين  3-3

 .ان يرتبط موضوع البحث بحقل العمارة بصورة مباشرة  3-4

العربية   المقدم باللغة  اللغتين بعد تقييمها على ان يشتملتصدر المقاالت باللغتين العربية واإلنكليزية وتقبل البحوث بهاتين  3-5

تقديم خالصة باللغة إمكانية الباحث الغير عربي كلمة باللغة اإلنكليزية والعكس،في حالة عدم  (300)على خالصة التتجاوز 

 .العربية ،تقوم هيئة التحرير بكتابة الخالصة العربية

ذلك األشكال والصور  ت البحث بما فيبصورة شاملة لكل محتويا A4صفحة قياس  15التتجاوز عدد صفحات البحث عن  3-6

 .الخ...والجداول

بأجراء التعديالت وبعد تحديد مالحظاتهم ،يقوم الباحث يكون تقديم البحث بأربع نسخ ،وترسل ثالث نسخ إلى المحكمين  3-7

 (.CD)قرص مدمج وتقديم البحث مطبوعاً وفق ضوابط الطبع المقررة في المجلة وعلى

تنتقل حقوق طبع البحث ونشرة الى المجلة عند أخطار صاحب البحث بقبولة للنشر على أن يقدم صاحب البحث موافقة  -4

كتابية بذلك وتغطى حقوق الطبع والنشر إنتاج وتوزيع البحث وإعادة طبعه واستنساخة والترجمة وقواعد المعلومات 

 .األلكترونية 

 :يتم تمويل المجلة من  -5

 .األرصاد السنوي المخصص من قبل مجلس الوزارء  . أ

 .الهبات والتبرعات من دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واألفراد  . ب

 .والهيئات واألفراد وعائد بيع المجلة أشتراكات الكليات واألقسام العلمية   .ج

 :األجور التي تستلمها المجلة من الباحثين وهي كالتالي  .د

 

 .عراقعن كل بحث للباحثين من داخل الألف دينار ( 50)  -

 .عراقعن كل بحث للباحثين من خارج اليورو ( 50)  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيعمارمال هندسةلل العراقية المجلة
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 :تعليمات النشر         
 A4 (29.7×21 .)يقدم األصل مطبوعاً طباعة الكترونية على وجه واحد من ورق قياس .1

 .الخ..صفحة ،بما في ذلك الجداول والمواد التوضيحية والمصادر 15اليزيد حجم البحث المقدم عن  .2

قائمة المراجع ،االستنتاجات،المناقشة،النتائج، مقدمة،منهج البحث ،خالصة، يجب ان يتضمن البحث عنوان البحث .3

 .،خالصة بلغة عالمية حية

،عنوان البحث (العربي العربي أو غير)ويوضح في راس الملخص  ،كلمة( 300)اليزيد عدد كلمات الماخص عن  .4

المناسبة (أوالنجوم)،مع وضع االرقام (عن مكان العمل والمراسلة ان كان مختلفاً )مكان العمل ، أسماء الباحثين

 .،التي تربط بين األسم ومكان العمل

وبحجم  جيدة األعداد الخ يجب ان تكون واضحة..من أشكال وصور ورسوم بيانية،الجداول والمواد التوضيحية .5

 .مناسب لمساحة الطبع بصفحة المجلة،مع تقديم األصول الخاصة بالصور واألشكال

ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في البحث وتزود بعناوين ويشار الى كل منها بالتسلسل نفسه  .6

 .في متن البحث وتقدم بأوراق منفصلة 

  Standard International Units, SI Unitsفقطيستعمل دائماً وحدات القياس الخاصة بالنظام الدولي  .7

 .التستخدم اختصارات في عنوان البحث اوفي الملخص عدا االختصارات الخاصة بوحدات القياس .8

 :الموجودة في ،تستخدم اختصارات عناوين الدوريات المتفق عليها عالمياً  .9

The world list of ScientificPeriodicals,Lewis&Co. London.. 

 .سواء لوحدات القياس اولغيرها من االختصارات الشائعة ننةتستخدم االختصارات المق .11

 .الذي سيظهر به لها رقم المجلد المحدد التي تحت النشرويمكن قبول المراجع المقبولة  التقبل المراجع غير المنشورة .11

 فية أسم المؤلف بسنة  سواء في النص او قائمة المراجع أسلوب هارفارد الذي يربط  يستخدم في كتابة المراجع .12

 .CBE Style Manual Committee,1983حسب  النشر

 ] [وضع بين قوسين مربعيني رقم الصفحة النهائية رقم المصدر في القائمةحسب  المصادر ورقم الصفحة الى يشار .13

وتكون المراجع العربية اوال  حسب أسماء المؤلفين وسنوات النشر أبجدياً  ترتيباً   ترتب المراجع في قائمة المراجع .14

 .ثم تليها االجنبية

 .بداية ونهاية البحثوأرقام صفحات  بالنسبة للمراجع المأخودة من الدوريات فيجب ان يحدد رقم المجلد ورقم العدد .15

 .تحدد أرقام الصفحات المستخدمة كمرجع  رسائل علمية بالنسبة للمراجع المأخوذة من كتب أو .16

يقدم البحث الى المجلة عند قبولة للنشر وبعد إجراء التصليحات اوالتغييرات التي يقترحها المقيمون بنسخة  .17

ويبلغ  CD) )مطبوعة على ورق أبيض منضدة وفق معايير النشر في المجلة وعلى قرص مرن اوقرص مضغوط 

 .لنهائي للبحث بعد ذلكقبل المجلة بالقبول ا الباحث من

 :التنضيد .18

تحته   إذا كان البحث عربي  ويخط 14وبحجم  bold  /Simplified Arabicيكتب العنوان في وسط الصفحة بخط    -

Times new roman/bold  إذا كان باللغة اإلنكليزية ، ويكتب أسم الباحث الكامل والمرتبة العلمية 

 (.المنفرد في الوسط ،والمشترك على الجانبين) 12والعنوان ونوع الخط نفسه وبحجم      

 وتكتب   12يكتب النص على شكل عمود واحد ويستخدم الخط نفسة المذكور في الفقرة السابقة ولكن بحجم  -

 .وينطبق ذلك على البحوث باللغتين العربية واإلنكليزية boldالفقرات بالخط نفسه ولكن عناوين -

 (. 2.5األعلى واألسفل واليمين واليسار )هوامش الصفحات    -

 :الترقيم يكون كالتالي -

1            

1-1 

1-1-1 

2-1-1 

2-1 

2 

سم الباحث والمشارك، وإذا كان هنالك اكثر من ملف فترقم اتكون تسمية الملفات المخزونة على القرص المرسل ب .19

 .....(،3،2،1)باألرقام 
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 6 الملف المعماري

 

 مشروع 
  :الطالب                         ٤١٠٢ -٤١٠٢لعام الدراسي ل مشروع التخرج -

7- 8 

 9 البحوث العلمية

 أثر معالجة الترطيب لمالقف الهواء في تحسين البيئة 

 الحرارية الداخلية للمباني

 مقداد حيدر الجوادي. د.ا
 درويشعلي فرحان : الباحث

11- 18      

توظيف معالجات التصميم البيئية في مراحل العملية التصميمية 

 الجافة   -في المناطق الحارة

 يونس محمود محمد سليم. د.م.أ
 م سرى زكريا يحيى محمود.م

34 -19  

 تأثير الجدران المزدوجة على البيئة الداخلية الحرارية للمبنى
 في مدينة بغداد 

 مقداد حيدر الجوادي. د.ا
 فاطمة جمعة عيدان :الباحثة 

51- 35  

إسـتراتيجية محاكاة الطُـُرز المعمارية التراثية لتحقيق االستدامة 

 البيئية طراز الفناء الوسطي نموذجاً 

 د عباس علي حمزة.م.أ
 قيس عبد الحسين عباس. د.م

80 -52 

 شارع الرشيد -التأريخيةالتكامل البصري لمراكز المدن 
 د عبد الحسين عبد علي العسكري.م

 الباحثة اثير عمران حياوي
-81117 

 أثر المواقع المقدسة في خصوصية المدينة

 مدينة النجف االشرف حالة دراسية

 خنساء غازي رشيد د .م
 سارة منذر عبد الحمزة :الباحثة

127-108 

السكنية في مواقع الحقول المعالجات البيئية الحرارية للمباني 

 النفطية

 ديونس محمود محمد سليم.م.أ
 هدير شالل عكار:الباحثة   

147- 128 

 المعايير األساسية لتطوير برامج التعليم المعماري

 انموذجاً ( الجامعه التكنولوجيه -قسم الهندسة المعمارية)

 د مصطفى كامل كاظم.م
165 -148  

 في التصميم المعماري مؤشرات أنماط التفكير االبداعي

 وأشكال المؤاصلة لدى المصمم اتجاهها

 د سهى حسن الدهوي.م.أ
 جاسم محمد نعمةد .م

186 -166 

 والشكل الحضري النقل المستدام 
 د سناء ساطع عباس.أ

 يحيى تايه عمران: الباحث
206 -187  

 د سهى حسن الدهوي.م.أ المالءمة التعبيرية في النتاج المعماري المعاصر
 بنار عبد الحميد محمد علي:الباحث

 -207226    

صورة العمارة في مدينة بغداد خالل فترة الحكم المملوكي تبعا 

 لطروحات الرحالة األجانب
  227-251 فهمي د بريزات قاسم حسين.م

 

 

 

 

 المحتويات
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