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 م 2017  كانون الثاني (1 ):ددـــــلعا  – عشر الثالثةالسنة 

 :عن مجلة علمية محكمة فصلية تصدر

 الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة العمارة 

 

 :قيمة االشتراك بما في ذلك البريد
 (أربعة اعداد)دينار عراقي (  (100,000   (:                     قيةعرامؤسسات )اشتراك سنوي  -

 (أربعة اعداد)دينار عراقي (  (40,000    (:                      للطلبة العراقيين)شتراك سنوي ا -

 (أربعة اعداد) دوالر  ( (150  (:                            خارج العراق)شتراك سنوي ا -

 دينار عراقي (  (12,000                            :       سعر المجلة للعدد الواحد   -

 دينار عراقي (          (10,000 (:أكثر من خمسة اعداد)سعر المجلة للعدد الواحد  -

 

 :تيعلى العنوان اآلالمراسالت واالشتراكات 

 ةيعمارمهندسة اللالمجلة العراقية ل

 قسم هندسة العمارة

 الجامعة التكنولوجية

 العراق –بغداد  -دـتل محم

 (35010)ب  .ص

Telefax      :7180187 

 

 :الموقع االلكتروني للمجلة العراقية للهندسة المعمارية  -     
 

http://ww.uotechnology.edu.iq/deparchitecture/iraqiArchmagazine/archmagazine2014.htm 

 

 :(الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة العمارة )البريد االلكتروني  -

@uotechnology.edu.iqaemail:dep _-E 

 
 :(رئيس تحرير المجلة)البريد االلكتروني  -    

uotechnology.edu.iq 123367@mail:-E 

 

 :(سكرتير تحرير المجلة)البريد االلكتروني  -    

uotechnology.edu.iq 90019@mail:-E 

 
 

 

 

 
 (الجامعة التكنولوجية)باسم  الصكوك ترسل 
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 رئيس التحرير
 ابراهيم جواد كاظمد  .أ

 التكنولوجية   الجامعة – ةرئيس قسم هندسة العمار 

 اعضاء هيئة التحرير
 د أبراهيم جواد كاظم ال يوسف.أ -1
 خليل ابراهيم علي. د.أ -2
 مقداد حيدر الجوادي                 د .أ -3
 صباح عبد اللطيف مشتتد .أ -4
 جالة المخزومي                                    د .أ -5
 د صبا جبار نعمة                                                        .أ -6
 د جاسم عبود الدباغ.أ -7
 سهر نجيب خروفةد .م.أ -8
 د ساهر القيسي.م.أ -9

 حمزة سلمان المعموري د.م.أ   -11
 د جاسم محمد نعمة .م   -11
 م أميرة خلف لفتة.م   -12

 

 رئيســـا
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  

 سكرتير التحرير
 مقرر 

 

 رئيس قسم هندسة العمارة/ الجامعة التكنولوجية 
 ةقسم هندسة العمار  / تكنولوجيةجامعة الال

  الهندســةكلية / كلية الرافدين 
 المملكة المتحدة/ جامعة ولفرهامبتون/  استاذ العمارة

 لبنان/ استاذ وباحث معمار متقاعد
 قسم الهندسة المعمارية / كلية الهندسة / بغدادجامعة 

 عميد الكلية/ كلية الهندسة / جامعة النهرين 
 االمارات العربية المتحدة/ استاذ العمارة جامعة عجمان 

 قسم هندسة العمارة /كلية الفارابي 
 قسم هندسة العمارة / كلية الهندسة  /ة بابل ـــــــجامع

 قسم هندسة العمارة/ الجامعة التكنولوجية 
 ةقسم هندسة العمار  / تكنولوجيةجامعة الال

 الهيئة االستشارية
        علي الحيدري د.أ  -1

 د بهجت رشاد شاهين.أ  -2
 د سناء ساطع عباس                      .أ  -3
 د علي حيدر الجميل.أ  -4
 د غادة موسى رزوقي.أ  -5
 اسعد غالب االسديد .م -6
 المهندس استبرق ابراهيم الشوك  -7
 المهندس جبار حمزة لطيف  -8

 
 االدارية والتنسيقمسؤول الشؤون 

 شهد عبد العباس:المهندسة -
 رسل هيثم محمد:المهندسة -
 حميدأحمد مهدي :المهندس -

 الماليةمسؤول الشؤون 
 غصون أحمد هاشم -

 رئيسا   
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  

 
 
 

 المانيا/ استاذ وباحث معمار متقاعد
 قسم هندسة العمارة/ كلية الفارابي     
 ةقسم هندسة العمار  / تكنولوجيةجامعة الال

 ةهندسة العمار قسم /  كلية الهندسة /الموصلجامعة 
 قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة / جامعة بغداد 

 ةقسم هندسة العمار  /كلية الهندسة  / بصرةجامعة ال
 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان/  استشاريمهندس 

 مدير عام المركز الوطني لالستشارات الهندسية/ مهندس استشاري
 

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

 .ةالعمار

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

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

التخصصية العربية العالمية على أن ال يكون قد مضى على انعقاد المؤتمر أكثر من عام وأن ال يزيد المقال عن 

 .كلمة( 1000)

 :يشترط في البحوث التي تنشر في المجلة مايأتي -3

 .الى المجلة  مها الى جهة نشر اخرى ويتعهد الباحث بذلك عند تقديم بحثهتنشر البحوث التي لم يتم نشرها او تقدي 3-1

مااليقل عن  تخضع البحوث الى التحكيم من قبل محكمين متميزين علمياً وتقبل البحوث للنشر بعد حصولها على 3-2

 .وترفض البحوث التي التحصل على هذا التقييم( قيم)مرتبة 

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

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

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

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

 .خالصة باللغة العربية ،تقوم هيئة التحرير بكتابة الخالصة العربية

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

 .الخ...والجداولوالصور 

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

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

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

موافقة 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

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

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

 -:من الباحثين وهي كالتالي (مسؤول الشؤون المالية) األجور التي تستلمها المجلة  .د

 قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية خارجالف دينار عراقي عن كل بحث للباحثين من هم ( 111) -

 الف دينار عراقي عن كل بحث للباحثين من هم بمرتبة استاذ داخل قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية( 111) -

 التكنولوجيةداخل قسم هندسة العمارة في الجامعة مساعد الف دينار عراقي عن كل بحث للباحثين من هم بمرتبة استاذ ( 75) -

 الف دينار عراقي عن كل بحث للباحثين من هم بمرتبة مدرس و مدرس مساعد داخل قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية( 61) -

 

 

 

 

 

 

 

 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

وخالفا لذلك  الخ..صفحة ،بما في ذلك الجداول والمواد التوضيحية والمصادر 14اليزيد حجم البحث المقدم عن  .2

 .يترتب على الباحث رسوم مالية أضافية

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

 :وبالتفاصيل التالية حية،خالصة بلغة عالمية 

مع أضافة خاصية ( Times New Roman) ونوع الخط( 14)يكتب عنوان البحث باللغة االنكليزية بحجم-أ

(Bold.) 

مع ( Times New Roman)ونوع الخط ( 11)يكتب أسم الباحث وااليميل ومكان العمل باللغة االنكليزية بحجم-ب

 .Bold))أضافة خاصية 

 (.Bold) مع أضافة خاصية ( Simplified Arabic)ونوع الخط ( 14)بي بحجميكتب االسم بالعر-ج

مع أضافة خاصية  ) Simplified Arabic )ٍونوع الخط ( 11)أسم الباحث وااليميل ومكان العمل بحجم -د

(Bold.) 

 .يوضع الملخص الذي يكتب باللغة االنكليزية قبل الملخص الذي يكتب باللغة العربية -ه

 :تعتمد مجلة العراقية للهندسة المعمارية الضوابط االتية:بعاد الورق الطباعة وا .4

 Top 1.78/bottom1.78/left 2.49/Right 2.49ــــــــ (Margins)يجب ان يكون -أ

 (At:0.85)(Multiple)ـــــــline spacingـــــParagraph-ب

،عنوان البحث (العربي أو غير العربي)ويوضح في راس الملخص  ،كلمة( 300)عن  لخصاليزيد عدد كلمات الم .5

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

 .تربط بين األسم ومكان العمل

وبحجم  جيدة األعداد تكون واضحة الخ يجب ان..الجداول والمواد التوضيحية،من أشكال وصور ورسوم بيانية .6

 .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 في  .7

 .متن البحث وتقدم بأوراق منفصلة 

  Standard International Units, SI Unitsت القياس الخاصة بالنظام الدولي فقطيستعمل دائماً وحدا .8

 .التستخدم اختصارات في عنوان البحث اوفي الملخص عدا االختصارات الخاصة بوحدات القياس .9

 :الموجودة في ،تستخدم اختصارات عناوين الدوريات المتفق عليها عالمياً  .11

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

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

الذي سيظهر  لها رقم المجلد المحدد التي تحت النشرويمكن قبول المراجع المقبولة  التقبل المراجع غير المنشورة .12

 .به

 فية أسم المؤلف بسنة  سواء في النص او قائمة المراجع أسلوب هارفارد الذي يربط  يستخدم في كتابة المراجع .13

 .CBE Style Manual Committee,1983حسب  النشر

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

 .ثم تليها االجنبية

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

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

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

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

 .قبل المجلة بالقبول النهائي للبحث بعد ذلك

 :التنضيد .18

تحته   ث عربي  ويخطإذا كان البح 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    -

 :اليالترقيم يكون كالت -
1            

1-1 

1-1-1 

2-1-1 

2-1 

2 

تكون تسمية الملفات المخزونة على القرص المرسل باسم الباحث والمشارك، وإذا كان هنالك اكثر من ملف فترقم  .19

 .....(،3،2،1)باألرقام 
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 رقم الصفحة العنوان

      6 الملف المعماري  

 

      8-7  (د أبراهيم جواد كاظم ال يوسف.أ) العراقية للهندسة المعمارية  المجلةكلمة رئيس تحرير   

 محمية الطيور في االهوارمشروع 
 هيلين صباح جوقي: الطالبة                 5102-5102مشروع التخرج للعام الدراسي 

9- 11 

 م2116ملخصات رسائل الماجستير لسنة  

 هندسة العمارةقسم  -الجامعة التكنولوجية 
11-15 

 م2116ملخصات رسائل الدكتوراه  لسنة 

 قسم هندسة العمارة –الجامعة التكنولوجية 

 قسم هندسة العمارة -جامعـــــة بغـــــــداد  

11-11 

 11 البحوث العلمية  

المعاصرة اإلصول التأريخية لمجتمع المعرفة في العمارة    د أبراهيم جواد كاظم..أ 

 سمير عليبالل  :ثحابلا
22-31  

 رضا الساكنين في البيئة السكنية 
  سناء ساطع عباس. د.أ

 صبا صالح  شالل. الباحثة
33-52 

 باسم حسن هاشم الماجدي.د.م.أ اإلقناع النقدي في العمارة 

 احمد عبد جلوب الحسني. الباحث 
53-32 

   أثر الحراك االجتماعي في تشوه واجهات الدور السكنية 
 (السكنية في كربالء المقدسة كحاله دراسيةالدور ) 

 حسن العتابي فرجمهدي صالح . د. م

 علي عدنان علوان الحلي: الباحث
33-13 

     االيجابي في الفضاء الداخلي البنية  اإللهاءالتشتت السلبي و  
 المكاتب االدارية

 د شمائل محمد وجيه ابراهيم الدباغ.م

 الخزعليلينا كفاح كاظم : الباحثة
14-113 

عناصر الفضاء الداخلي على كفــاءة األداء في اجنحة  اثر 
 اقامة المرضى 

 
 121-114 م سعد محسن حمود .م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات
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                                :تحريرالكلمة رئيس 

 (رؤى في مدرسة هندسة العمارة نحو توعية للنهوض بواقع العملية التعليمية)
 

اعضاء الهيئة التدريسية في قراءة ارتقاء نحو المستقبل ان المتحقق من الجهود الحالية المبذولة في القسم ، هي امكانات 
في بناء رؤية متكاملة   ، تشهد الكثير من التغيرات التي تحكم واقع العملية التعليمية وعالقاتها المستقبلية مع الطموح الذي 

اتهم في بلدان يرغب به الجميع ، خصوصا وان القسم على اعتاب دخول نخبة من التدريسيين ممن سوف يكملون دراس
متقدمة ، وسعينا من تدريسيين و اداريين في بناء تصور يتمكن من استيعاب ما يقرب من سبعة عشر دكتورا في 

 .اختصاصات مختلفه ، قسمت على ثالث وحدات
ضافة ان الجهود المبذولة من رئاسة القسم على استمرار العمل وبوتيرة عالية في تحقيق اعلى استثمار لفضاءات القسم و ا

الحلقات التكنولوجية المهمة من مختبرات وورش تكفل نجاح العمل التعليمي وتحقيق مواصفة متقدمة لخريج هندسه العمارة 
الذي ( وهو طالب المرحلة الخامسة) فقد اتجه القسم ساعيا الى استكمال بناء رؤيته في طرح مفهوم الطالب المتدرب. 

ي تؤهله ليكون قادرا على العمل ضمن الدوائر الهندسية لمؤسسات الدولة  وملبيا يتعرض حاليا الى انواع من المعرفة الت
 .لمتطلبات سوق العمل، حيث يقوم القسم بتوجيه اهتمامات الدولة نحو استيعاب امثل لخريجي القسم

ل ما نطم  اليه أن االعمال التي يقوم بها القسم ممثال برئاسة القسم ، والرؤية التي يعمل بها حاليا ، تتحقق من خال
 :في

التركيز على الطالب ، وتوجيه البحوث نحوه ، الى الحد الذي يترفع فيه عضو هيئه التدريس عن اية مصلحة في  (1
بحوث تنجز لغرض فائدة تطبيقية عملية للقسم وليس لغرض الترقية او غيرها في التقليل من تأثير غيابعضو هيئة 

 .لبنة اساسية في اعمار ما اوجبه اهلل عليناالتدريس خارج قاعة الدرس ، و انما هي 
ان يكون عضو هيئة التدريس ، وعلى ان تكون رؤية الجميع ، دعاة الى التربية و االخالق الفاضلة من خالل  (2

توصيف عال الى الممارسة المهنية التي تعهد الى الطالب المعمار عند تخرجه ، والنزول الى ساحة العمل وهو 
 تزيله همم محمل بتطلعات تتقاطع مع هموم واقع 

 
مبذولة لتطوير القسم عبر مناهجه المطروحة برؤيه واضحه متسعة مع سوق العمل ، انها نظرة السعي نحو جهود  (3

 .الى عضو هيئه التدريس يعمل بإخالص ودون فائدة مرجوة الى ما تعارف عليه في الوسط الجامعي االن
 
دوره ليتقاطعا  ، فان لكل منهما(مجلس بحث علمي)وليس للبحوث( العالي)ان عمل المؤسسة هي لغرض التعليم  (4

 .في استكمال نجاح الخطوات البحثية وتكاملها
 

وعندما تتحقق الرؤية فان مجلس القسم مطالب بإيجاد الية يعمل بها اعضاء الهيئه التدريسية في النظر الى 
طورة البحوث النظرية المنزوية في رفوف المكتبات ، والتوجه الى البحوث المطورة و المحدثة الى برامج تعليمية مت

لتصب  قادرة على استيعاب متطلبات الواقع مقابل ما يظهر من تطورات تكنولوجية تسخر لخدمة الطالب وبالتالي 
 .لخدمة من هم هدفنا

 
ان الرغبة العالية البعيدة عن االنا التي تعرقل المسيرة وتضعف خطواتها وتنخر جسمها من خالل علماء قادرين  (5

احثين بعيدين ، كل البعد ، عن ما يدور في اروقة المؤسسات التعليمية ، فقد على االستيعاب والشمول ال الى ب
افرزت الحالة الى السعي في استكمال رؤية المطالب ازاء طلبة يرغبون بمعرفة تساعدهم على احترام وتقدير 

 .مهنتهم
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يس ، حيث يتطوع عضو هيئه تحقيق روح المبادرة في اعطاء الوقت الكافي للعمل بين الطلبة واعضاء هيئه التدر  (6

 التدريس هي للدوام في اليوم السبت ، مثال ، مقابل طلبة راغبين باالستزادة من المعرفة وبالتالي تكون جهود
الجميع نحو التطوير والبناء السليم لمؤسسة قادرة على بناء رؤية التمويل الذاتي وبالتالي قدرتها على تطوير كادرها  

برات الدول المتقدمة وجعلها محور اهتمام الجميع عن طريق ما سيتم تكليفهم بإدارة العمل وطلبتها بالتعرف على خ
 :على افكار نقل وتوطين التكنولوجية ، ان الوصول الى هذا المستوى يعني الكثير في خطوة قادرة على

 
الفروع التي عقد المجلس االعتماد على النفس وما للقسم من امكانات مادية وبشرية تعينه على االسراع بفت   . أ

 .االستشاري في القسم على فتحها
االسراع في بناء القدرات الذاتية لمراكز بحثية ، مقابل ما تم اجراءه من تهيئة البيئة المناسبة للمركز والذي  . ب

 .دهيتزامن مع جهود القسم الرامية الى النجاح والتمييز هو ما يطم  اليه الجميع في نجاح الخطوة التي تأتي بع
التعامل مع مؤسسات الدولة ، وبالذات التي تفتقر الى الدوائر الهندسية ، من التعاون معها في التعامل  . ت

الصري  لتفعيل خططها االستثمارية والمباشرة بإعداد دراسات الجدوى والمخططات التفصيلية وحسب التوقيتات 
 .التي تعمل بموجبها المشاريع الخاصة بأجهزة الدولة

هود طلبة الدراسات العليا بان يكونوا حلقة فاعلة في تنفيذ خطط الدولة من خالل التعاقد معها استثمار ج . ث
 .النجاز رؤيتها وتحقيق رغباتها في بحوث ودراسات بناء قواعد اساسية لمؤسسات الدولة

معارف من خالل نشاطات وقدرات اعضاء هيئة التدريس في  السعى نحو تفعيل الية التعاون مع دوائر الدولة . ج
متميزة تحتاجها دوائر الدولة والتي تتفرد بها المؤسسة التعليمة دون ان تكون الكلية او الجامعة حلقة مجهولة 
الهوية في الصراع على اعمال استشارية هندسية او التصارع مع مؤسسات عملها االستشارات مما يكلف 

القادرة على تطوير كادرها او التأخر عن  الجامعة فقدان دورها االساسي ، اضافة الى الكثير من الخطوات
دورها الحقيقي في التطوير والتأهيل لبنى المجتمع االساسية والى ان يكون الحلقة الرابطة والقوية مع المجتمع 

 .الذي تكون الجامعة عبر طلبتها وأساتذتها منه واليه
سور التعاون بين الجميع بدون منافسة اذكاء الروح الوطنية من خالل العمل الجاد والمثمر والهادف الى مد ج . ح

 .في غير االختصاص
 

ان الوصول في كون الطالب بحاجة ماسة الى االستاذ في خلقه وعلمه ، مع ما يرافقه من احترام اعضاء هيئة التدريس 
ان . امعةفيأخذ هيبة تؤهله الن يكون ابا ومرشدا الى الطالب والتي تنعكس ايجابا في محيط الطالب بعد خروجه من الج

 . القرار الذي يتخذه االستاذ واحترامه يعطى رسالة جادة في تربية جيل نحن والجميع نتحمل مسؤوليته
 

اننا ما سعينا الى ان نكون قد وفقنا في قربنا الى اهلل تعالى ، فنكون دعاة في سبيله ، والقادرين على ايصال رسالة نبيه 
اطلب العلم حتى لو كان لغير اهلل فانه """ ن على خدمة اهلهم ، فان من قال، والعاكفين على بناء اناس صالحين وقادري

 ..حقا ما نسعى اليه""" يصبح هلل 
 فليغفر اهلل لنا ان اخطأنا ومنه التوفيق

 
 

 د ابراهيم جواد كاظم ال يوسف.أ                                                                                      
 رئيس قسم هندسة العمارة                                                                                      

 رئيس التحرير                                                                                      
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 محمية الطيور في االهوار:مشروع التخرج

 (م5102-5102جوقي للعام  هيلين صباح : للطالبة )

 
تتميز بيئة االهوار بخصوصية عالية من ناحية التقاليد واالعراف والبيئة الطبيعية من جهة واهميتها التاريخية من جهة 

بامتداتها السطحية  في تلك المنطقة ، ان بيئة االهواراخرى الذي يرجع الى العثور على اثار للحضارات العراقية القديمة 
لعدة محافظات في جنوب العراق جعلها محطة للطيور القادمة من سبيريا كونها البيئة المثاليه للطيور المهاجرة والمحلية 

 . حيوانات وبهذا يجعلها واحدة من المحميات العالمية المهمةو بتنوع االحياء فيها من نباتات 

المشروع على اعادة تاهيل بيئة االهوار لتكون صالحة للطيور خاصة بعد ماتعرضت له هذه البيئة من دمار وتخريب يعمل 
 .مما سبب هجر الكائنات الحية منها 

ان اعادة بناء هده البيئة الطبيعية المميزة يكون من خالل اتباع مجموعة من االليات للحفاظ عليها منها استثمار الموارد 
اما من النواحي الرمزية والتعبيرية للمشروع فتم االعتماد على احد .ة الموجودة في الموقع واستغاللها لحماية الطبيعة الطبيعي

السومرية ويخبر النص بدمار وخراب قادم لالرض وايضا يتحدث (نيبور )النصوص التاريخية التي عثر عليها في مدينة 
  -:فالنص هو / عن النجاة من الدمار 

 سيكون هيكلها  -قم ببناء سفينة  -أسبب الخراب والدماء والفناء -قبل أن يحل الطوفان  -أخذ الناس أجمعين سوف ي)
لى السفينة التي صنعت  -قم بتغطيتها بغطاء متين  -سفينة عظيمة، وسيكون اسمها حافظة الحياة  اجلب وحوش البر -وا 

ا بجفاف االرض ومداخلتة مع العناصر الموجودة في الموقع في ، فاستثمر المصمم مفردة الدمار وعبر عنه(وطيور السماء
 .كينونة واحدة في خلق مفارقة مبدعة بين االنسيابية الحية للموقع و حدية تشقات االرض الميتة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةــجاسم محمد نعمد .م                                                                                 

                             ريرحسكرتارية رئيس الت                                                                                  
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 م6102لسنة  ملخصات رسائل الماجستير

 قسم هندسة العمارة –الجامعة التكنولوجية 
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 (المطار أنموذجا)  داللة النظم المنشئية في العمارة
 أنمار عبد العباس ظاهر المحياوي: الباحث                                باسم حسن هاشم الماجديد .م.أ: المشرف

  ملخص البحث
 اظهار كيفية في نالمعماريي من الكثير جدل محط العمارة في المنشئي والجانب الداللة المعمارية بين العالقة تعد

 لقلة نتيجةو  األخر  في ابنية المطارات المعاصرة في منهما كل تأثير وكيفية العالقة تلك مستوى في التكاملي  الترابط
 على أما تركيزها فيكون األخرى الجوانب وترك واحد جانب على ركزت دراسات وجود أو العالقة تلك تناولت التي الدراسات
 التركيز على الجانب الشكلي  وترك التأثير الداللي للمنظومة المنشئية أو المنشئي, الداللي الجانب وترك التخطيطي الجانب

المنشئية   المنظومات الداللية المعمارية وسلوكيات خصائص بين العالقة تلك معالم توضيح الى الماسة الحاجة ظهرت لذلك
بع را لا فصھيلي, ل وفصث ثال نضية مرلفوالبحثية اشكلة فا بالمريا معظرنرا ااط ثلبحا نيتضم في ابنية المطارات

 تصياولتت واالستنتاجايليها الخامس اسية رادلت الحاالاا على ھرختباواضية رلفا لتحليوضية رلفمن ايتض
- : وهي البحث مشكلة تحددت هنا ومن .

 بشكل خاص ابنية المطارات لمستويات الداللة ضمن  النظم المنشئية للعمارة بشكل عام وفيالنظرة المتعمقة  ضعف
 لحل طريقة الى التوصل ايتسنى لنا وهيكليته, ومنهجه البحث أولي ألهداف تصور بناء تم المشكلة هذه اساس وعلى

العالقة ها الهيكل الطبيعي والمنسق العام لطبيعة باعتبارنظم المنشئية إبراز الدور الكبير لل وذلك عن طريقالمشكلة,  هذه
من  يفةظولابيعة طكبة لاومويثة دحرات اطمرة عما قكمنظومة شاملة لتحقيل والداللة في ابنية المطارات الشكالرابطة بين 
ان الوظيفة الداللية الرمزية تتجسد بشكل  المنشئية في المطارات, لألنظمة البنائية للمفردات الرمزية الدالالت خالل دراسة

وتنقل رسالة  اكها تصبح وسيلة للتعبير وقادرة على ايصال المعانيمميز في مباني محطات المطارات والتي في حال  ادر 
 :وضعت الفرضية البحثية التي تنص على معنوية مهمة وناضجة تجسد الفكر الذي انتجها وبناءا على ذلك 

 رات اطلماألبنية الداللية للغة احدى ادوات المنشئية النظم ا
 ُا زمنيا محددا كأنساق تتضح فيها االسقاطاتتبرز محطات المطارات في المجتمعات التي لها عمق

 الفردية التي اكتسبت نوعا من االتفاق الجمعي مؤسسة بذلك محتوى رمزي وداللي متنوع ومختلف خاص بالعمارة

 التقليدية فالشكل الفيزياوي الظاهر البنية محطات المطارات يرمز ويدل إلى أبعاد غير فيزياوية, ىهذا المحتوى

 أبعاد زمانية, وهو يمثل ايضا جزء من شبكة متداخلة من الرموز والدالالت, لذا فإن معاًن األشكالالرمزي هى ذى 

 فالمعاني الداللية لألشكال المنشئية ال ترتبط وعليهالمعمارية والمنشئية تتطور من خالل دراستها ضمن هذه الشبكة 

 .من الثقافات ىالحضارات المتداخلة بتقاليد محددة تنتمي لها هذه األشكال وانما تتسع لتشمل شبكة 
 

لشائعة ائيسة رلالمنشئية ظم افية  للنرمعدة قاع لغرض توفيرفي العمارة  ةالمادييقوم البحث بتحليل العناصر 
المادة , تحديد مؤشرات العالقة بين المادة والعمارةلالعمارة في طرح نوع العالقات المنشئية واثرها ا مع ھفيدام الستخا

 للمنشأ ال يمكن على اعتبار انه وانعكاس ذلك في داللة الشكل المعماري, غير المواد االنشائية عبر الزمنوت, والشكل

البنائية في  الصيغ في الداللي والرمزي التعبير نظام الى خضوعه ,دون متكاملة بصورة الحقيقي بمفهومه يقرأ أن المعماري
 لبيئة العمراني االرتقاء في بدوره يساهم مما للمتلقي, عده رسائل ايصال مصمملل الجمالية ويتيح قيمتها من يزيد اإلنشاء انظمة

م ھن وايرلمسافالتصميمية البنية ددات المحس واالسم اھراض استعرات وااطلمابنية اب ومن ثم يبدأ البحث بالتعريف االخير
رات اطلمن امر كبيدد على عد عتماباالو, لمبنىت اماظولتصميمي لمنل التكاماسة ودراالبنية ذه اھيمية للتصمر االفكاا
ت الخدمية والشكلية والمنشئية لمثل هذه االنواع من ماظولمناسة ودراالبنية ذه اھفي ظم لناسة ودرا, سةدرالعالمية كأمثلة للا

 رسائل بةبمثا منها تجعل التي اإلنشائية صياغاتها مع التعاطي سّبل جمالياتها , وأستقراء التعبير عن آليات وتحليل .االبنية 

على  المستنتجة والمستنبطة راتشؤلماوذلك من خالل تطبيق مجموعة   (المسافر)  للمتلقي ومعّاني أفكار تحمل موّجهه
لمتمثلة ث واائية للبحھلنت االستنتاجاالغرض الحصول على  رةلمختازة المتميالعالمية رات ااطلمذج انمان عة مومجم

ت سادرالت واصياولتن امدد عم يدتقث وبيقي للبحطلتب اة بالجانطتبرلمظري والنر ااطة باالطتبرلمت اباالستنتاجا
 .ثلبحن اعة مرلمتفوالمحتملة المستقبلية ا
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  في العمارة العربية واالسالمية الداخل والخارج في المراكز التجارية
 (تحسين اداء المراكز التجارية من خالل ربط الداخل بالخارج)

 سالم سمير هادي: الباحث                                                   العتابيمهدي صالح فرج د .م: المشرف
  ملخص البحث

ا منذ القدم كانت العمارة العربية األسالمية غنية بالعديد من المعالجات للفضاءات الخارجية لكي توفر متطلبات كانت متطابقة مع خصوصيته
وجاءت الفضاءات الخارجية بصيغ وأنماط وظيفية مختلفة كافنية الدور والقصور والمساجد والمدارس , ة وهويتها الروحية العقائدية واالجتماعي

حيث لم يكن هناك تمايزا واستقالل كبير بين فضائي الداخل والخارج فكانا في حالة . والخانات والوكاالت فضال عن أنماط معمارية أخرى 
 .تفاعل وتعايش وتواصل مستمر

العمارة المعاصرة من هيمنة وأنغالق وسيطرة الداخل على الخارج بفضل تسخير تقنيات التكييف المعاصرة التي اضافت  في حين تعاني
جوانب االبهار والراحة الجسدية على حساب الخارج فضال عن انقياد العمارة لحصر الفضاءات الفعالة بالداخل كما اهملت الخارج وكذلك 

 .واالجتماعي والجمالي  اهملت الجانب النفسي والسلوكي
 .عملية الربط بين الداخل والخارج ضمن مبنى تجاري واحد في تحسين ادائه التجاريغياب دور : فكانت المشكلة البحثية بناءا على ذلك هي

الجوانب الجمالية تحقيق التكامل ما بين الداخل والخارج والذي يؤدي الى تحسين اداء المراكز التجارية من خالل تحقيق  : وهدف البحث هو
 :بواسطة, والبيئية والوظيفية والترفيهية

 .والوظيفيةتحقيق الربط والتكامل بين الداخل والخارج والذي يؤدي الى تحسين أدائية المراكز التجارية من خالل تحقيق الجوانب الجمالية والبيئية  .1
 : بواسطةأهمية الربط بين الفضاءات الداخلية والخارجية ضمن مبنى تجاري واحد  .2

 . تفعيل دور الفضاء الخارجي في المراكز التجارية المعاصرة –ا 
 . توضيح الدور االيجابي لعملية الربط بين الداخل والخارج في البيئات التسوقية –ب 

ست در , (تشكيل الحد الفاصل: ) وكانت هي, وقد اعتمد الباحث على اربعة مفردات رئيسة مستخلصة من قراءات لمجموعة دراسات
تأثير الحد الفاصل ) اما الثانية فهي ( المادية والحسية والثقافية العقائدية)في االولى الحد الموجود بين الداخل والخارج وبكل احتماالته 

فبحثت في , (انواع الحد الفاصل) والثالثة , فبحثت عن مدى تأثير كل نوع على طبيعة العالقة بين الفضائين وعلى االشخاص, (المشكل
 .وهي المفردة االخيرة التي تخصصت بعملية الجذب من خالل الفضاء الخارجي بنفسه( الخارج الجاذب), واع الحدود الفاصلةان

مراكز ) والتي انتخبت ألنها تحمل صفتين اساستين لموضوع البحث , تم استثمار هذه المفردات في التطبيق العملي على العينات 
 (.وانها مراكز ناجحة وظيفيا على صعيدي التجارة والترفيه, يةجامعة للفضاءات الخارجية والداخل

  -:فتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات يمكن ايجازها باالتي 

والجمالية والبيئية الوظيفية , تحقق العالقة ما بين الداخل والخارج امكانيات االرتباط والتعايش المستمرين وتكامال على عدة مستويات
 التي تدعم الذاكرة الجمعية بصوره ذهنية تعزز من االرتباط بالمحيط الحضري بشكل امثل فضال عن تحسين ادائية المراكز التجارية من خالل

وكذلك كشف االنفتاح نحو الخارج عن امكانيات االرتباط والتعايش , مهرجانات التسوق واالعالن الدعاية من خالل جعلها نقاط جاذبة اقامت
في المستمرين والقدرة على تحقيق كال من الراحة الجسدية واالرتباط بالمحيط مما يساهم في استثمار االمكانات المادية للخارج بصورة افضل 

 .ت يعزز مفهوم االستدامة من خالل التقليل من االعتماد على االستهالك الكبير للطاقة المستخدمة في تكييف الفضاءات الداخليةذات الوق
 

السوق العربي او االسالمي _الجذب الوظيفي _جذب المتسوق _الحد الموصل _الحد الفاصل _ الخارج الجاذب/ الكلمات المفتاحية
  .المعاصر
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 اليكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية الجمال ا
 كرم عبد الرحمنمحمد : الباحث                                                 عباوي نعوم رواء فوزي د.م.أ :ةالمشرف

  ملخص البحث
 ,والمجتمعتتات ,بيئيتةالتعامتل متتع الفضتاءات الخارجيتة وتصتتميمها علتى متر العصتور بتتاختالف الظتروف ال اختلفتت طرائتق   

اال انه ال شك ان السعي نحو تحقيق المتعة والبهجة من وراء هذه التصاميم هو الغاية المنشودة في السعي نحو تحقيق القيم 
 مناشتدة لحافة النهرية وبستببلالفضاءات الخارجية للواقع المحلي الذي تعيشه  ونظراً  .مع العناية بالبيئة االيكولوجيةالجمالية 

دور  دركتوجتب علتى مصتمم الفضتاءات الخارجيتة ان يت ,االيكولوجيتة فتي الستعي نحتو تحقيتق التتوازن متع الطبيعتة اتاالصتو 
لتتذلك تنتتاول المحتتور العتتام . وعتتي المجتمتتع للعنايتتة بالبيئتتة االيكولوجيتتة للفضتتاءات الخارجيتتة فتتي اتأثيرهتتو الجماليتتة  الجوانتتب

ومتن ختالل  واستعراض اهم المبادئ واالستباب التصتميمية للحافتة النهريتة, للبحث دراسة الفضاءات الخارجية للحافة النهرية,
االيكولوجيتتة فتي الفضتتاءات الخارجيتة للحافتتة النهريتتة, لتذلك اهتتتم المحتور الختتاص باستتتعراض  الجوانتتبالدراستة بتترزت اهميتة 

ريتتة, وافتترزت الدراستتات أهميتتة االيكولوجيتتة فتتي الفضتتاءات الخارجيتتة للحافتتة النه والمكونتتات الدراستتات التتتي تناولتتت الجوانتتب
الجانتتتب الجمتتتالي ضتتتمن الجوانتتتب االيكولوجيتتتة والتتتذي لتتته اهميتتتته فتتتي جتتتذب انتبتتتاه المجتمتتتع وتوجيهتتته نحتتتو العنايتتتة بالبيئتتتة 

 التااي توضااح الجمااال غياااب الدراسااات الشاامولية "بااليكولوجيتتة, ومتتن ختتالل الدراستتات بتترزت المشتتكلة البحثيتتة المتمثلتتة 
طار  المعرفاة الشامولية حاول مفهاوم وبذلك تحدد هدف البحتث فتي  . "ات الخارجية للحافة النهريةااليكولوجي في الفضاء

الجمال االيكولوجي وابراز اهم الجوانب والمكونات المرتبطة به لكي يتسنى االستفادة منها في تطوير الفضاءات الخارجياة 
ة المتعلقتتتة بالجمتتتال االيكولتتتوجي فتتتي الفضتتتاءات ولتحقيتتتق هتتتدف البحتتتث تتتتم استتتتعراض الدراستتتات الستتتابق .لحافاااة نهااار دجلاااة

بتترزت ثتتالث جوانتتب رئيستتة لتحقيتتق الجمتتال الخارجيتتة بشتتكل عتتام, وفتتي الحافتتة النهريتتة بشتتكل ختتاص, ومتتن ختتالل الدراستتات 
كمتا بترزت ثتالث مكونتات (. الجانب الطبيعتي, والتصتميمي, والحضتاري)االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية 

تتباااين  " المتمثلتتة ب فرضاايتهوبتتذلك شتترع البحتتث التتى اختبتتار ( الرقعتتة, الحافتتة, المستتار)وجيتتة فتتي تحقيتتق تلتتك الجوانتتب ايكول
فاي تحقياق الجماال االيكولاوجي فاي الفضااءات ( المكوناات االيكولوجياة)ما  ( الجوانب الطبيعية والتصميمية والحضارية )

ة تتتم تحليتتل عتتدد متتن المشتتاريع لحافتتات االنهتتر واختبتتار مفتتردات االطتتار والختبتتار صتتحة الفرضتتي. "الخارجيااة للحافااة النهريااة
واكتتدت النتتتائى علتتى صتتحة الفرضتتية, حيتتث اشتتارت التتى بتتروز . النظتتري عليهتتا واختبتتار عالقتهتتا متتع المكونتتات االيكولوجيتتة

مكون ايكولتوجي رئيستي ك( الحافة)كما اظهرت النتائى اهمية . اهمية الجانب الطبيعي ويليه الجانب التصميمي ثم الحضاري
ومتتن ثتتم تتتم استتتخراج االمكانتتات المتاحتتة فتتي الفضتتاءات (. لمستتار)ثتتم ( الرقعتتة)لتحقيتتق جوانتتب الجمتتال االيكولتتوجي, ويليتته 

الخارجية لحافة نهر دجلة, وتحليل مشاريع التطوير المحلية ومدى استغاللها لإلمكانات المتاحة, وقد اظهرت النتتائى اهتمتام 
المحليتتة بالجوانتتب التتي تحقتتق الجمتتال االيكولتتوجي ضتمن حافتتة نهتتر دجلتتة بنستب تختلتتف قلتتياًل عتتن النتتتائى مشتاريع التطتتوير 

التي تم التوصل اليها ضمن المشاريع العالمية, وصواًل الى تقديم مقترحات عن كيفية تحقيق الجمتال االيكولتوجي لحافتة نهتر 
 . دجلة ضمن مدينة بغداد

الفضااءات الخارجياة االيكولوجياة  الجماال االيكولاوجي  حافاة  لخارجياة  للحافاة النهرياة الفضااءات ا :المفتاحياة الكلمات
 .دجلة نهر
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 أثر مسجد الكوفة في النمو الحضري للمدينة
 مروة فاضل صالح شكر: ةالباحث                                 د صفاء الدين حسين السامرائي.م.أ:المشرف

 
  ملخص البحث

نتاول البحتث احتتد الجوانتب المهمتتة التتي تتعتترض لهتا المتتدن بصتورة عامتتة, ومدينتة الكوفتتة المقدستة بصتتورة خاصتة اال وهتتي يت
النمو الحضري, التي تعتد متن الظتواهر الطبيعيتة والمستتمرة نتيجتة العوامتل االجتماعيتة واالقتصتادية والسياستية التتي تمتر بهتا 

ا التتى اختتالف االنمتتاط المورفولوجيتة والعالقتتات المكانيتة للمدينتتة نفستها, فأختتذت وقتتد ادى تعتدد المتتؤثرات وتنوعهت.  اي مدينتة
المدينة بالتوسع والنمو ستواء بصتورة عشتوائية او مخططتة , إن لتعتدد البحتوث والدراستات التتي مترت علتى هتذه الظتاهرة ادى 

البحث العتام ليقتدم دراستة حتول  محورمن هنا برز .  الى تعدد المفاهيم والخصائص المرتبطة بها ضمن الدراسات الحضرية
 : ظاهرة النمو الحضري بصورة عامة, انواعها وانماطها, ومستوياتها والعوامل المؤثرة فيهتا, فبترزت مشتكلة البحتث الخاصتة

, وان لتعتتدد الدراستتات والمواضتتيع التتتي تناولتتت تتتأثير هتتذا بوجتتود قصتتور معرفتتي فتتي تنتتاول اثتتر المستتجد فتتي النمتتو الحضتتري
بوجتود قصتور معرفتي حتول دور المستجد فتي : واختالف جوانبهتا وتشتتتها, ظهترت لنتا متن ذلتك مشتكلة بحثيتة تمثلتت العامل

, والتي حدد على اساسها هدف البحث فتي بنتاء اطتار نظتري شتامل ألثتر المستجد ستعماالت االرض الحضريةإنمو وتوزيع 
وقتتد تتتم انتختتاب مدينتتة .  ي العالقتتات المكانيتتة والشتتكليةفتتي نمتتو وتوزيتتع استتتعماالت االرض الحضتترية, تضتتمن متتدى تتتأثيره فتت

يتؤثر  : واستتند البحتث فتي تحقيتق هدفته ومعالجتة مشتكلته البحثيتة التى فرضتية رئيستية نصتها, الكوفة المقدسة حالة دراستية 
 اختبتتارولغترض .  مستجد الكوفتة فتتي نمتو وتوزيتع استتتعماالت االرض الحضترية علتتى مستتوى العالقتات المكانيتتة والشتكلية

الفرضتتية تتتم انتختتاب مجموعتتة متتن المفتتردات المستخلصتتة متتن االطتتار النظتتري بأستتلوب التحليتتل المقتتارن علتتى ثتتالث مراحتتل 
 .زمنية, الكتشاف مدى التأثير

 
توصتتل البحتتث التتى ان مستتجد الكوفتتة يتتؤثر فتتي نمتتو وتوزيتتع استتتعماالت االرض الحضتترية  متتن ختتالل التتتأثير فتتي مجموعتتة  

, ويؤدي ذلك الى تصعيد التنتافس بتين االستتعماالت و (العالقات التنافسية والتكاملية والتبادلية)و تتمثل ب العالقات المكانية
تغيير قيمتها باستمرار وتنوع انماطها وتغيير مواقعها واستقرارها, ومقدار الحركة فيها, اما من الناحية الشتكلية فيتؤثر المستجد 

 . ودي, وتخطيط شبكة الطرق في نمو االستعماالت من االفقي الى العم
 

 النمو الحضري  نمو المدينة  استعماالت االرض  مسجد الكوفة \الكلمات المفتاحية 
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 اثر إستراتيجية التحاور في التفكير االبداعي للتصميم المعماري
  م6102/قسم هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية / أطروحة دكتوراه 

 جاسم محمد نعمة .م                                                              سهى حسن الدهويد .م.أ: المشرف
  ملخص البحث

البداعي في العمارة احد المفاهيم المهمة وباالخص في الوقت الراهن لتزايدد الددعوات المحةيدة والعالميدة الادتممار مهاراتد  يعد التفكير ا
في تنمية الجوانب االدراكية والمعرفية واالاترجاعية والتحةيةية لدد  الممدمم وتبةدور هدلا المفهدوم فدي العديدد مدن اللروحدات المعماريدة 

األول يتعةد  باليدات التفكيدرا وا خدر يتعةد  بمراحدل الومدول الدش حدل الم دكةة : بالتمميم المعماري مدن جدانبينالتي تناولت ارتبال  
التمميمية ؛ ونظرا الرتبال هلا المفهوم بالعديد من الجوانب الوااعة والمت عبة المرتبلة ب ا فضال عن بروز حالة من الغموض فيما 

ت تنمية التفكير االبدداعي فدي العمةيدة التمدميمية ؛ اادتدعش التوجد  نحدوالنمل التددريبي لتنميدة يخص تنميت  ولقةة الدرااات التي تناول
والبددراما التددي تاددهم فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االبددداعيا وبحاددب لبيعددة  تالتفكيددر االبددداعي عددن لريدد  مجموعددة مددن ا اددتراتيجيا

ع برندداما اددكامبر بومددف  برنامجددًا معتمدددًا لهددلة ا اددتراتيجية ياددهم فددي العمددل المعمدداري  تددم انتخدداب ياددتراتيجية التحدداور بخلواتهددا مدد
 .تنمية المخيةة التمميمية بمورة فردية وجماعية 

( تنمية التفكير االبداعي  –التحاور ) التي تلرقت لمفهومي ( المحةية والعربية واالجنبية )وبعد تناول الدرااات المعمارية   
اكتنفت مفهوم التحاور من غموض والتباس بابب التنوع واالختالف بين المتحاوريين في العمةية برزت عدة م اكل معرفية التي 

التمميميةا فضاًل عن يبتعاد أغةبية الدرااات المحةية عن توظيف ااتراتيجيات محددة لتنمية التفكير االبداعي لد  المممم 
تمور قائم عةش تلبي  ياتراتيجية تنموية حديمة تهتم بتنمية تفكير  المعماري فجاء البحث ليقدم لبنة الش المعرفة العةمية بتقديم

المممم ويمكن تلبيقها وايضاح فاعةيتها وامكانياتها عةش الماتو  االكاديمي في المراحل الدرااية لقام هنداة العمارة ااتجابة 
 .لتفكير االبداعيلالتجاهات العالمية والمحةية التي تنادي بضرورة االهتمام بااتراتيجيات تنمية ا

بعدم وجود تمور ) وقد ااتممرت هلة الجوانب لتحديد م كةة البحث وتأ ير أهداف  ومنهج ا فارتبلت الم كةة البحمية          
معةن ومريح حول مفهوم التحاور بومف  ياتراتيجية تنمية لةتفكير االبداعي في التمميم المعماري وامر خلوات  في تحقي  تةك 

وَتَممَل الهدف األاااي بتقديم تمور كامل عن التحاور . مركزة بللك عةش أكمر النواحي نقما في الدرااات الاابقة ا(التنمية 
 .كإاتراتيجية تنمية لةتفكير االبداعي في التمميم المعماري

مرتبلة ب ا مع ااتخالص وتممةت الخلوة األولش لمناق ة الم كةة البحميةا بتحديد تعريف لمفهوم التحاور واالبعاد ال         
تحاور المممم مع لات  ومع القرين بااتخدام الراوم اليدوية ا : مؤ رات التحاور في التمميم المعماري بجانبين يتممل الجانب االول

تيجية ياترا "التحاور بكونها  ياتراتيجيةتحاور المممم مع الحااوب بااتخدام الراوم الحااوبيةا وللا تم تعريف : والجانب االخر
تنمية لةتفكير االبداعي تاتند الش مالمة خلوات االولش تحاور المممم مع لات  والماني تحاورة مع قرين  واالخير تحاورة مع 

وضع اللهن في حالة من االمارة والجاهزية لةتفكير في كل االتجاهات في مناخ الحااوب مرتبلة بتكامل مناها التمميم المعماري ل
قدرات بهدف اكاابهم  التمميم المعماريلالفراد والجماعات في  مهارات التفكير االبداعي تنميةي  انبما  و تحق تاعش الشمفتوح 

عةش وف  برناما اكامبر بخلوات  الابعة لتنمية التفكير المبتكر عةش التلور اللاتي الماتمر تااعدهم  معرفية وانتاجية وتقييمية
ا الخلوة المانية فتممةت بااتخالص المفردات األاااية لإللار النظري لمفهوم التحاور ا أم (والتجريبي لديهم عةش وف  الماتجدات

خلوات : باعتبارها ياتراتيجية تنمية لةتفكير االبداعي في التمميم المعماري ا يل تبةورت في اربعة مفردات أاااية هي
 . ل التفكير ومجاالتها المتنامية ا اتراتيجيةاوالبرناما المعتمدا وادوات ا اتراتيجية والياتهاا وانما

: تدددم تهيئدددة المادددتةزمات األااادددية لةتلبيددد   العمةدددي المتممةدددة بتحديدددد مجتمدددع البحدددث واختيدددار عيندددة البحدددث مدددن مجمدددوعتين   
نداء وب(. 4102-4102)ضابلة ا وتجريبية من لةبة المرحةة المالمة في قام هنداة العمارة في الجامعة التكنولوجية لةادنة الدراادية 

اداة اختباريددة لمهددارات التفكيددر االبددداعي فددي التمددميم المعمدداري تددتالءم مددع لبيعددة هددلة الدرااددة وفدد  مؤ ددرات محددددة مددن قبددل لجنددة 
أجددري االختبددار القبةددي لمجمددوعتي البحددث الضددابلة والتجريبيددة ليددتم تدددريب افددراد المجموعددة التجريبيددة عةددش . المحكميددين االكدداديميين 

ر عةش وف  برناما تدريبي معد لهلا الغرض يتضمن ع رة جةاات تدريبية لمجموعات تحاورية محددةا بعد للك تدم ياتراتيجية التحاو 
اجددراء االختبددار البعدددي لةمجمددوعتين ليددتم الك ددف عددن نتددائا التلبيدد  وفدد  مؤ ددرات قيااددية معدددة مددن قبددل الباحددث وتحةيةهددا ومددوال 

يجية التحاور ضمن العمل التمميمي تمكن الممممين مدن م داركة الدتعةم بدافعيدة لعرض االاتنتاجات التي اكدت ان ااتخدام ياترات
ورغبددة عاليددة فتتواددع المادداحة المعرفيددة واالنتاجيددة والتقييمددة المخزونددة فددي الددلاكرة فتعلددي ممددا يددوفر ااددتعداد عددالي لددديهم مددن خددالل 

 .العديد من االفكار التمميمية 
 إستراتيجية التحاور ، التفكير االبداعي ، التصميم المعماري -:الكلمات المفتاحية 
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 دينامية الطراز في عمارة المساجد المعاصرة 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم هندسة العمارة 

 م6102/ جامعة بغداد/كلية الهندسة
 زينب حسين رؤوف  .م       د أسماء محمد حسين المقرم.م.أ:المشرف

  ملخص البحث
المعامرة توجهات جديدة لنمالج عمارة ماجدية تلرح رؤية متباينة عن الخواص وأالناا  التي الحقبة ي برزت ف

نتيجة الرتبالها  جاءت هلة التباينات ووفقًا لةتفايرات ضمن اللروحات المعماريةَ  .أتامت بها العمارة الماجدية التقةيدية
 اُفارت الدينامية مرة عبر تعةقها بماتو  الفكرة والمبادئ التمميمية(. اللراز)و(الدينامية)دبمفهومين اااايين يتممالن ب

 .ومرة بلرحها  من منظور يتعة  بروحية الدين االاالميا نمولج جديد في العمارة الماجدية المعامرة يجادوكممدر ال
ها بالعمارة الماجدية المعامرة برزت عبر للك عدة نقال قادت بمجمةها لتحديد مجااًل لةبحث التي تركزت بالدينامية وتاميرات

يل ُحِدد اللراز بمجموعة العوامل المرتبلة بالبعد ال كةي  .من جهة واللراز و مولية تأميرة بالعمارة الماجدية من جهة اخر 
بالدينامية و ا والمتعةقة بالعامل االقةيمي والحضاري ولم يتم التلر  الش تأميرات الظاهرة اللرازية ب موليتها في عمارة المااجدا

عدم وجود تمور كاف عن لبيعة دينامية لراز العمارة ) البحث مشكلةبللك نمت . ضمن العمارة الماجدية المعامرة
فتم تحديدة  هدف البحثأما (.وماتو  ارتبالها بدينامية الفكر االاالمي من جهة اخر االماجدية المعامرة من جهة 

تم للك  (.لماجدية المعامرة وماتويات ارتبالها بدينامية الفكر أالاالميوتحديد دينامية لراز العمارة ا ااتك اف)دب
أرتبال دينامية لراز العمارة الماجدية المعامرة بدينامية الفكر أالاالمي  يكون عةش )تر  بأن  فرضيةباالاتناد عةش 

 (.ماتو  الخواص الفكرية أكمر من الخواص ال كةية
 المرحلة االولىتين ا مةت اااايمرحةتين من  مؤلفاً  منهجًا وصفيًا تحليلياً لهدف تلّةب حل الم كةة البحمية وتحقي  ا

والدينامية كمفهوم معاصر  ا(الفمل أالول) الدينامية ضمن منهج الفكر أالسالمي :بناء اربعة ُألر نظرية أختمت بكل من
واالنمال المميزة  اوالخواص المعبرة عنها ايناميةاالااليب أو االليات المحققة لةد)اللي تبةور بعدة مفردات وهي  في العمارة 

لاٍر آخر  ا(الفمل الماني)لها  تعةقت اربعة  االلي ا ت  من  اتة مفردات للمنظومة الطرازية للعمارة المسجدية التقليديةوا 
  آخر معنوي ا وماتو (التكنولوجيا الوظيفي االبيئيا العامل العقائدي)منها بمجموعة مؤ رات لةماتو  ال كةيا وتضمن 

التي تبةورت بأربعة نمالج  العمارة المسجدية المعاصرةتوجهات ا والار رابع حول (الفمل المالث()العامل الجمالي والروحي)
ا البيئي كالمااجد الماتدامة عامل والمتأمرة بال االمتامرة بالعامل العقائدي كالمااجد الال كةيةمجموعة النمالج  أاااية لت مل

الفمل )والمتأمرة بالعامل الجمالي كالمااجد المنمية ا العامل التكنولوجي كالمااجد المنقولة والهجينة والالمألوفةوالمتأمرة ب
 (.الرابع

ا وتضمن (الفمل الخامس) اختص بها  تلبي  مفردات أاللر النظرية في درااة عمةيةب المرحلة الثانية بينما تعةقت
العينات المنتخبة ضمن مالمة مجموعات متباينة تحديد و  ايد المفردات الفاعةة لةتلبي في تحدالمعتمدة  أالجراءات التلبيقية 

الش النتائا ( الفمل الاادس)في حين ُخمص . ا وتحديد ااةوب القياس ولريقت (عالميةا و عربيةا و محةية)جغرافيًا ومقافيًا 
 . ميات وآفا  البحث الماتقبةيةتحةيل نتائا التلبي  وتحديد االاتنتاجات والتو واالاتنتاجاتا وتضمنت 

تومل البحث الش تحديد جمةة من االاتنتاجات عن ماهية المفردات المعبرة عن دينامية اللراز المؤمرة في مياغة 
 االساليب االكثر تاثيراً العمارة الماجدية المعامرة عةش الماتويين التخليلي وال كةيا و تحديد جمةة من االاتنتاجات عن 

 .في العمارة لتكون بمجمةها المفردات المكّونة لدينامية اللراز والعوامل االكثر فاعلية الخاصة بالمنظومة الطرازية،للدينامية 
: يل  مةت االليات .والخواص المعبرة عنهاا لها االليات  المحققةتبةورت هلة المفردات بنقلتين اااايتين تممةت بكل من 

لات الخمومية -الية تتعة  بماتو  التنظيم الخاص بالممةشا واالليات التفاعةية لات الخمومية الجم-االليات التوليدية 
الخامية الحركية "دال كل والفضاء عةش حد اواء وتممةت ب الرمزية وتتعة  بماتو  التنظيم الكةيا بينما  مةت الخواصا

 . "المعززة لةجانب الجمالي والروحي
مية واللراز بدينامية الفكر االاالمي الش ان دينامية اللراز تممل كما تومل البحث وبعد مقارنة مؤ رات الدينا

ا التوليديةا و الحركيةا و التفاعةية" تعبيرًا عن خمومية الدينامية ضمن المنها االاالميا للك الرتبالهما بالجوانب
لاٍر  امٍل يحكم وبالتالي فهي تممل الخامية المعامرة لةعمارة االاالمية  وتعبر عن ا ا"الجماليةا و الروحيةو 

 .الماتويات التخليلية وال كةية ويضمن ااتمرارية المنها االاالمي الدينامي بميغة معامرة
 .دينامية لرازا اللراز االديناميةا العمارة الماجدية المعامرة :الكلمات المفتاحية


