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منهاج االيفاد: 
: 13/5/2012اليوم االول  -

  وانتظروا في المطار من 2012/ 5 /13غادر اعضاء الوفد الى مطار بغداد الدولي يوم االحد المصادف 
الساعة السابعة  صباحا لحين الساعة الثامنة مساءا اال انهم لم يتمكنوا من السفر الى فرنسا بسبب خلل فني 

. 2012/ 5/ 14في الطائرة ، ولهذا تاجلت الرحلة الى يوم االثنين المصادف 
 

: 2012/ 14/5اليوم الثاني  -
وصل اعضاء الوفد الى مطار بغداد الدولي الساعة السابعة صباحا وكان من المؤمل المغادرة الساعة 

العاشرة صباحا ، اال ان الرحلة تأجلت الى الساعة الواحدة ظهرا بسبب نفس الخلل الفني السابق. 
وكانت  نتيجة ذلك، حاجة الوفد الى تغيير موعد الحجز الى فرنسا بسبب الوصول الى تركيا بعد الموعد  

المحدد للسفر الى فرنسا. 
وصل اعضاء الوفد الى باريس الساعة الحادية عشر والنصف مساءا. 

  
 15/5/2012اليوم الثالث  -

) Guy Ameslemذهب اعضاء الوفد الى مدرسة الفيليت صباحا والتقى مع مدير المدرسة السيد( 
) و في هذا اللقاء طرح اعضاء الوفد االتي : Danielle Huguesوالمعاون العلمي السيدة (

 الفرنسية  والتبادل الثقافي مع العراق ، وحصلت الموافقة المبدئية على –تفعيل االتفاقية العراقية  •
مقعد واحد لدراسة الماجستير ومقعدان لدراسة  الدكتوراه.  

دعوة اساتذة  من المدرسة للمشاركة في المؤتمر المعماري العالمي الموسوم ( التطوير المعماري   •
 الجامعة التكنولوجية في شهر –والحضري لبغداد ) والذي من المؤمل عقده في القسم المعما ري 

ايلول القادم ، مع امكانية عمل ورش عمل مشتركة بين طلبتنا وطلبة المدرسة المعمارية في 
، تكرس ورش العمل المشتركة للطلبة العراقيين والفرنسيين للعمل الفيليت ، سوية مع المؤتمر

 على االشكالية التي يناقشها المؤتمر كتطبيق عملي لألفكار التي يطرحها المؤتمر.
 ناقش الوفد امكانية وجود مقاعد مخصصة لدراسة ما بعد الدكتوراه بالنسبة العضاء الهيئة  •

التدريسية  في القسم المعماري/ الجامعة التكنولوجية، وحصلت الموافقة على توفير مقاعد لهذه 
الدراسة. 

تزويد اعضاء الوفد بالمفردات الدراسية للقسم المعماري / جامعة الفيليت للدراسة االولية  •
 والماجستير والدكتوراه لغرض االستفادة منها في التهيئة لفتح فرع التصميم الحضري في بغداد.

•  
عرض اعمال الطلبة الموفدين ( مصطفى حسون ، نور كاظم ، اسراء جعفر ، منى محمد ،  نور 

الهدى احسان ) امام السيد مدير المدرسة والمعاون العلمي وقد القى  العمل  االستحسان. 
 
 

  زيارة اعضاء الوفد الى مكتبة المدرسة  التي تضمنت ثالث اقسام :  قسم الكتب  والمكتبة  •
 الرقمية والخرائط .

زيارة اعضاء الوفد لفضاء مخصص لعمل الطلبة من كل المراحل وذلك لمن ال يتوفر له مكان  •
 كافي او مناسب للعمل في مسكنه .

) المسوؤل عن تدريس مادة التصميم الحضري Geralde Gribeلقاء اعضاء الوفد مع االستاذ ( •
للمرحلة الخامسة لغرض  عرض اعمال الطلبة عليه ومناقشتها ، كما قدم كل من  أ.م. د. وحدة 

شكر محمود وم. د. عادل حمدان وم. غسان جاسم   تعريفا بالموقع والمشروع واهميته نسبة 
لمدينة بغداد واسلوب عمل الطلبة في دراسة الموقع وجمع المعلومات عنه ثم مرحلة التصميم 

 الحضري ثم مرحلة التصاميم المعمارية .
) وجهة نظره عن تدريس مادة التصميم الحضري  في مدرسة Geralde Gribe طرح االستاذ ( •

الفيلت مشيرا الى ان المشروع يمتد على سنة دراسية كاملة وليسس فرديا ، اذ يتم اختيار 
مقاطعات من باريس تدرس وتحلل من قبل الطلبة الكتشاف االشكاليات في الموقع المدروس 



 الفيليت تشجع روح العمل الجماعي –والقيام بايجاد الحلول التصميمية لها ، اذ ان مدرسة باريس 
في مادة التصميم الحضري وتوجيه  الطلبة على العمل ضمن روح الفريق. 

زيارة اعضاء الوفد لمادة التصميم للمرحلة االولى في المدرسة  مع نقد المشاريع والحظ الوفد  •
تأكيد التدريسين على عدم استخدام االدوات الهندسية او الحاسوب من قبل الطلبة في هذه المرحلة 
، واعتماد الرسم اليدوي لتطوير مهارات الطلبة ،وطرح م.د. مصطفى كامل وجهة نظره في هذا 

المجال باعتباره مسؤول مادة التصميم المعماري في القسم للمرحلة االولى. 
 
 

 : 16/5/2012اليوم الثاني  -
 الذهاب الى مدرسة الفيليت المعمارية وعرض اعمال الطلبة ومناقشتها مع استاذ مادة التصميم  •

)  وقد اشار الى كفاءة طلبتنا وقدرتهم على Eric Daniel-Lacomiseللمرحلة الرابعة المدعو(
العمل بشكل فردي على هكذا مشاريع وبمقياس كبير . 

)  المتخصص بتدريس اساليب عمل  المجسمات بالحاسوب للمباني Patrimoneلقاء مع االستاذ ( •
 اشكالها الحقيقة  واشار الى موافقته على المشاركة في تدريس هذه المادة دوالمعالم االثرية ال يجا

لطلبة الماجستير في القسم المعماري / الجامعة التكنولوجية  وذلك بعد توجيه دعوة له بهذا 
 الخصوص من قبل القسم .

  استراحة غداء  •
تقديم أ. د. سناء ساطع محاضرتها الموسومة ( بغداد بين الماضي والحاضر ) امام طلبة وتدريسي  •

المرحلة الرابعة . تضمنت المحاضرة طرحا تأريخيا لنشأة مدينة بغداد ومدينة بغداد المدورة ونشأة 
جانبي الرصافة والكرخ ونموهما عبر التأريخ موضحة اهمية الموقع المختار من قبل اساتذة مادة 

) الذي اهتم بالحفاظ على المواقع .J.C.C.Fالتصميم الحضري ، اضافة الى عرض لتصميم (
التاريخية . كما طرحت المحاضرة عرضا للدراسات والتصاميم التي اعدت لجانب الرصافة واهم 

 التحديات الحضرية فيه.
 قدمت  كل من أ.م.د. وحدة شكر محمود /م.د. عادل حمدان  م. غسان جاسم توضيحا للموقع  •

المختار من قبلهم لمشروع التصميم الحضري واشكالياته ، اضافة الى عرض طلبتنا لمشاريعهم 
 امام اساتذة وطلبة المرحلة الرابعة . والتي نالت استحسان الجانب الفرنسي 

لقاء مع استاذ القيمة البيئية ومجموعة اخرى من طلبة المرحلة الرابعة . مع اعادة تقديم لمحاضرة  •
 أ.د. سناء ساطع ، واعادة عرض وتقديم مشاريع طلبتنا .

محاضرة من قبل الجانب الفرنسي ( د. منجي همامي) عن المفاهيم في تصميم الحدائق االندلسية  •
 والفرنسية

تبين من خالل زيارة اعضاء الوفد لمدرسة الفيليت اختالف النظام التدريسي في المدرسة اذ ان  •
) طالب / استاذ ويكون 10-5عدد الطلبة في مادة التصميم الحضري والمعماري ال يتجاوز (

الدوام مع هذا االستاذ حسب رغبة الطالب في المشروع المختار من قبله والتدريسي المتخصص 
 في هذا المجال او المشروع.

 
 :  2012/ 5/ 17 اليوم الثالث -

-  جولة حرة في باريس  تم من خاللها زيارة هرم اللوفر و الحدائق الملكية (حدائق التويلري) المجاورة لمتحف 
اللوفر اضافة الى شارع الشانزليزيه وقوس النصر وكان الغاية من هذه الجولة التعرف على اهم المعالم المعمارية 

التراثية في مدينة باريس. 
-   العودة الى العراق 

 
البنود التي تم مناقشتها من االتفاقية مع مدير مدرسة ال فيليت والتدريسيين ذوي الشأن وممكن -

 تفعيلها على الخطة الدراسية للسنة القادمة:
) من االتفاقية، المشاركة في االشراف واللجان االمتحانية لطلبة 9-1االشراف المشترك : والذي جاء في الفقرة (  -۱

 الماجستير والدكتوراه



تم مفاتحة عدد من تدريسي المدرسة وحسب اختصاصهم، وتبين امكانية واستعداد التدريسين في االختصاصات 
 االتية لالشراف المشترك:

)، والذي يعتمد برامج واجهزة Digital simulationالتمثيل االفتراضي في دراسة االبنية والمواقع التاريخية ( -أ
متقدمة في المسوحات الميدانية لالبنية او المواقع التراثية تعمل على التمثيل الثالثي االبعاد لواقع الحال 

وللمقترحات التصميمية ، وهو من التوجهات العالمية المعاصرة المهمة المعتمدة في الحفاظ على المباني 
استعداده الستضافة طالب الماجستير وحضوره الى  والمواقع التراثية والتاريخية، وقد ابدى التدريسي المختص

 العراق للقيام بالدراسة العملية مع الباحث. 
)، وهو احد تدريسي جامعة فيرساي، Mongi Hammamiتصميم الفضاءات الخارجية ، اذ تم االتفاق مع  ( -ب

ويعمل كذلك كاحد تدريسي مدرسة ال فيليت في مادة تصميم الفضاءات الخارجية، حول قيامه باالشراف 
المشترك في موضوع اطروحة اختصاص تصميم فضاءات خارجية، وامكانية استضافة الباحث لحضور ورش 

 عمل مع التدريسي في مدرسة الفيليت.
 ) في مرسمه الخاص (بيئة مناخية Jean-Michelتصميم بيئي مستدام ، التقى فريق الجامعة التكنولوجية مع (  -ت

مستدامة)، ومن خالل مناقشة عمل طالب المرحلة الرابعة في الجامعة التكنولوجية وعمله في مجال البيئة، تم 
 مناقشة امكانية العمل على مشاركته في االشراف على اطروحة ماجستير بهذا االختصاص.   

 )5-1تبادل الخبرات والتدريس من خالل المحاضرات لفترة تتراوح بين اسبوعين الى اربعة اسابيع وحسب الفقرة ( -۲
)، يمكن االخذ بنظر االعتبار Digital simulationالتمثيل االفتراضي في دراسة االبنية والمواقع التاريخية ( -أ

ان يكون هذا الموضوع ضمن الدروس االختيارية التي يتم فيها استضافة التدريسي للمشاركة في برنامج احد 
 الدروس االختيارية.

) حول قيامه بالمشاركة في Mongi Hammamiتصميم الفضاءات الخارجية ، اذ تم االتفاق مع د.(  -ب
محاضرات مادة تصميم الفضاءات الخارجية، وامكانية ارسال عدد من الطالب المتفوقين في المادة لحضور 

 ورش عمل في مدرسة ال فيليت .
  ) في مادة  (بيئة مناخية مستدامة) للمراحل االولية او العليا.Jean-Michelامكانية استضافة التدريسي (  -ت

 
تم الحصول على موافقة المدرسة على منح الجامعة التكنولوجية ثالث مقاعد دراسية للسنة القادمة ( اثنين دكتوراه  -۳

وواحد ماجستير) ، على ان يتم تهيئة ملفات المتقدمين من قبل الجامعة التكنولوجية في العراق، اضافة الى حصولهم 
 على درجة مقبولة في اللغة وحسب متطلبات المدرسة.

)، من خالل زيارة فضاء المكتبة وبحضور المعاون العلمي للمدرسة 3-1تفعيل المكتبة االفتراضية، وحسب الفقرة ( -٤
) من االتفاقية ليسمح لطالب الجامعة التكنولوجية وطالب مدرسة 3-1ومسؤولة المكتبة تم تناول تفعيل  الفقرة (

الفيليت بالتبادل المعلوماتي وخاصة على صعيد الدراسات المحلية، وبالطبع هذا سوف يسهم بدرجة كبيرة في 
مساعدة طالب البعثات العربية والعراقية في الدخول الى مكتبة الجامعة التكنولوجية، اضافة الى تدريسي المؤسستين 

 لالطالع على التوجهات البحثية العامة للمدرستين.
فتح نافذة لموقع الجامعة التكنولوجية وقسم الهندسة المعمارية في الوقع االلكتروني لمدرسة الفيليت يتم فيها اوال  -٥

عرض مشاريع طلبة المرحلة الرابعة الذين قاموا بزيارة المدرسة وعرض اعمالهم يليها عرض لمشاريع طلبة 
 الجامعة التكنولوجية وفق الية عمل تحددها الجامعة.

 فتح نافذة لمدرسة الفيليت على موقع الجامعة التكنولوجية وقسم الهندسة المعمارية يتم فيها عرض مشاريع الطلبة  -٦
 للدراسات االولية والعليا.

-1تفعيل المعهد العراقي الفرنسي للعمارة والدراسات والدراسات الحضرية في الجامعة التكنولوجية، حسب الفقرة ( -۷
12( 

تم خالل الزيارة الحصول على المفردات المناهج الدراسية للدراسات االولية والعليا (ماجستير ودكتوراه) للمدرسة 
وقد قامت لجنة اعداد مناهج فرع التصميم الحضري في الجامعة التكنولوجية وبعد موافقة رئاسة القسم بتفعيل تطوير 

 المناهج الدراسية للدراسات العليا واعتبارها النواة لتاسيس المعهد.
 

 بعض الصور التوضيحية العضاء الوفد لدى زيارتهم لمدرسة الفيليت في فرنسا توضح االتي   -



 محاضرة أ.د. سناء ساطع امام طلبة المرحلة الرابعة _مدرسة الفيايت  -
 عرض الطالب مصطفى حسون لمشروعه امام احد االساتذة -
  باريس–اعضاء الوفد عند مدخل مدرسة الفيليت  -
 اعضاء الوفد لدى استماعهم لمحاضرة د.(منجي همامي ) عن الحدائق الفرنسية -
 اعضاء الوفد في مكتبة المدرسة. -
 شرح أ.م. د. وحدة شكر محمود للموقع واشكالياته -
 عرض الطالبة نور كاظم لمشروعها امام استاذ مادة التصميم الحضري في مدرسة الفيليت. -
 عرض الطالبة منى محمد لمشروعها امام استاذ مادة التصميم الحضري في مدرسة الفيليت. -
 صورة جماعية العضاء الوفد في مدرسة الفيليت مع مدرس مادة التصميم الحضري للمرحلة الخامسة. -
شرح لتاريخ متحف اللوفر وهرم اللوفر من قبل م.د. عادل حمدان العضاء الوفد  -

 
 

 
 
 

 



 

  
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


