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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   السيد رئيس الجامعة التكنولوجية المحترم
  تقرير ايفاد/ م 

والخـاص   ١٢/٦/٢٠١٢فـي  ع ق / ١١٥١اشارة إلى األمر الجامعي ذي العـدد 
عــدا ايــام الســفر لغــرض زيــارة خمســة ولمــدة  الــى الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت بايفادنــا 

كرة التفاهم بين قسم الهندسـة المعماريـة فـي الجامعـة مسودة مذالجامعة المذكورة ومناقشة 
ٕاقامــة برنــامج تعــاون ثنــائي لمعماريــة فــي الجامعــة االمريكيــة و التكنولوجيــة وقســم الهندســة ا

والتدريب في المجاالت الهندسية المختلفة، يرجى تفضلكم باإلطالع على تفاصيل اإليفاد 
معماريـة فـي الجامعـة االمريكيـة علـى م الهندسـة الاذ تـم االتفـاق مـع رئـيس قسـحقـق الذي 

  : المحاور التالية 
هويـدة  ةالـدكتور   AUBاللقاء برئيس قسم الهندسة المعماريـة فـي الجامعـة االمريكيـة  -١

وورش العمـــل  وتـــم بحـــث آليـــات التعـــاون فيمـــا يخـــص بـــرامج التـــدريب والتطـــويرالحـــارثي 
كمـا ، لقسـملنـا الـدليل السـنوي ل توقـدم للطلبة واالساتذة والبحـوث المشـتركة بـين الجـانبين

ــــيم المعمــــاريشــــرحًا وافيــــًا عــــن آليــــات القبــــول فــــي الكليــــة ت قــــدم  وطبيعــــة برنــــامج التعل
ـــة التـــي تشـــمل؛ تصـــميم  ، معمـــاري ، كرافيـــكبتخصصـــاته المتعـــددة فـــي الدراســـات األولي

ة والرابعـ وقمنا بزيارة لمراسـم المرحلـة الثانيـة والثالثـة. ، والتصميم الحضري العمارة والبيئة
باللغــة  واالطــالع علــى طرائــق التعلــيم المعمــاري المعمــاريلتخصــص التصــميم  والخامســة

اإلنكليزيـــة، واالطـــالع علـــى طبيعـــة االثـــاث المختبـــري واثـــاث المراســـم المســـتخدم ونوعيـــة 
  . المشاريع التي يغطيها البرنامج التعليمي للمراحل المختلفة 

لى استقبالهم وقبـولهم لطـالبين مـن الطلبـة االوائـل  هويدة الحارثي ع. تم االتفاق مع د -٢
مــن قســمنا لمرحلــة الماجســتير واكــدت لنــا قبــولهم علــى حســاب الجامعــة االمريكيــة ضــمن 
البرنامج االقليمي للجامعة على ان تكون مشاريعهم البحثية من واقع البيئة العراقية لتكون 

  .الفائدة اعم واشمل 
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بطرائــــق ملـــون شــــهادة الـــدكتوراه فــــي دورة مكثفـــة تدريســـي ممــــن يح ١٥-١٠ اشـــراك -٣
في شـهر  بوعاس ٤-٢لفترة  اللغة اإلنكليزيةالتدريس المعماري في تخصصاته المختلفة وب

التعرف خالل الفترة اعاله على البرنامج الدراسي للتعليم المعماري و  . اب او ايلول القادم
ض عنـه لتطـوير المنـاهج والمقـررات الدراسـية خمجامعة األمريكية في بيروت وما يتفي ال

ومـا لـذلك مـن دور كبيـر فـي التقـدم  في قسـم الهندسـة المعماريـة فـي الجامعـة التكنولوجيـة
  . خطوات باتجاه الحصول على شهادة االعتماد العالمية وجودة التعليم المعماري 

  
ة التكنولوجيـة مـن لقسم الهندسـة المعماريـة فـي الجامعـ التدريب والتطوير اتآليبحث  -٤

قسـم  طلبـة وتدريسـييبـورش عمـل مـع  يهتدريسـيمن طلبة القسم و خالل مشاركة مجموعة 
وبــنفس االختصاصــات المنــاظرة  الهندســة المعماريــة فــي الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت 

علـيم المعمــاري ومــا الـذي ينقصــنا مــن المعلوماتيــة للتعـرف علــى مــا وصـلت إليــه بــرامج الت
ـــى مـــع سلســـلة مـــن المحاضـــر  المعمـــاري المتخصـــص ومهـــارات البحـــث ات واالطـــالع عل

مـا بعـد الحـرب والتصـاميم المسـتدامة المـدن تأهيـل مشاريع تطبيقية فـي لبنـان تركـز علـى 
اريــة وباللغــة والعمــارة الخضــراء وكــذلك سلســلة محاضــرات لفلســفة مــا بعــد الحداثــة المعم

     . االنكليزية
  

فـي زيـارة وبنفس الفترة اعـاله أنه يمكن التوسع  هويدة الحارثيكما ذكرت الدكتورة 
وان هنـاك الكثيـر ممـا فـي لبنـان، مشاريع التطوير الريفـي والحضـري والمشـاريع السـياحية 

باتجــاه عــراق الحــالي للتوجــه الدراســته ورؤيتــه علــى ارض الواقــع بمــا يخــدم التعمــق بيمكــن 
رئيســة واقترحــت . تثمارية واســتطــوير القصــبات والمــدن الصــغيرة وانشــاء مشــاريع ســياحية 

النظر في آلية االستاذ الزائر في التعاون بين الجامعتين للوقوف بشكل دقيـق علـى  القسم
ســعي قســم الهندســة  لتعزيــزتطــويره آليــات و  باللغــة االنكليزيــة مفــردات البرنــامج التعليمــي

  .المعمارية للحصول على شهادة الجودة واالعتمادية العالمية 
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 التوفيقولّي اهللا و 

  
  

  ابراهيم جواد كاظم ال يوسف . د                                     عبد اهللا سعدون سلمان. د   
  رئيس قسم الهندسة المعمارية                                     قسم الهندسة المعمارية -تدريسي
  الجامعة التكنولوجية                                               مدير شعبة الجودة       
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