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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  السيد رئيس الجامعة التكنولوجية المحترم

  المحترم  بواسطة السيد رئيس قسم الهندسة المعمارية
 تقرير ايفاد/ م 

والخاااص   4/6/3122فااد  ع ق / 949اشااارإ ىلاام ااماار الجااامعد    العاادد 
 NDUلمبنانيااة بايفاااد  بموجااد الاادموإ الموجهااة ماان كميااة الهندسااة فااد جامعااة نااوتردام ا

ولمدإ اسبوع مدا ايام السفر لغرض زيارإ الجامعة الما كورإ ومناقشاة ىقاماة برنااما تعااون 
ثنائد والتدريد فد المجاالت الهندسية المختمفة، يرجام تفلامكم بااعطعع ممام تفا اي  

شاام  الااافة الاام زيااارإ الجامعااة الماا كورإ زيااارإ الاام حقااق دادافااو وتوساا  لياعيفاااد الاا   
دارإ مشااروع  AUBوالجامعااة االمريكيااة فااد بيااروت  LAUمعااة المبنانيااة اامريكيااة الجا وا 

 :وكما يمد ( السولدير)تطوير مركز بيروت القديمة 
لهندساة فاد والمقاء بعميد كمياة ا NDUزيارإ كمية الهندسة فد جامعة نوتردام المبنانية  -2

يخاااص باااراما التااادريد  وتااام بحااات اليااات التعااااون فيماااا إليدددنص ر دددن الدددور    الجامعااة 
، وقاادم لنااا الاادلي  الساانو  لكميااتهم  والتطااوير لمجمومااة ماان تدريسااد الجامعااة التكنولوجيااة

 ,Faculty of Architectureوكا ل  المقااء بعمياد كمياة اندساة العماارإ والفان والت اميم 

Art, & Design (FAAD)   قاادم شاارحاف وافياااف ماان اليااات الا    الددور    يبيددك   ردد
بتخ  اااتو المتعااددإ فااد الدراسااات  وطبيعااة برناااما التعماايم المعمااار د الكميااة القبااو  فاا

ااولية التاد تشام ت ت اميم داخماد، كرافيا ، الفان الرفيا ، ت اميم الفلااءات الخارجياة، 
وقمناااا بزياااارإ لمراسااام المرحماااة الثانياااة والثالثاااة . العماااارإ االساااعمية، والت اااميم الحلااار  

بالمغاااة  رافيااا  واالطاااعع مماام طرائاااق التعماايم المعماااار لتخ ااص الت اااميم الااداخمد والك
دلي  السنو  لكمية اندسة العمارإ وقدمنا لو دلي  المكتد مميد الكمية الاعنكميزية، وزودنا 

االستشااارات العمميااة والهندسااية فااد الجامعااة التكنولوجيااة لمتعاارا مماام انجااازات المكتااد 
 . وامكاناتو العممية والهندسية 
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 جاهعت ًوتردام  –ن الورحلت الثالثت في كليت العوارة هراس

مدرسااة العماااارإ والت ااميم والمقااااء بعمياااد  – LAUزيااارإ الجامعاااة المبنانيااة اامريكياااة  -3
البرنااااما التعميماااد لمكمياااة و  امتحاااان القباااو  وقااادم ايجاااازاف مااان إي ددد  بدددو  الدددور   الكمياااة 

 ناا بالادلي  السانو  لمجامعاة والكمياةوزود فاد مختماا حقاو  العماارإ المتعددإبتخ  اتها 
وقادمنا لااو دلياا  المكتااد االستشااارات العممياة والهندسااية فااد الجامعااة التكنولوجيااة لمتعاارا 

اساتعداد الكمياة بالتنسايق دمرد مان و . ممم انجازات المكتد وامكاناتو العممية والهندسية 
ة المعماريااة فااد ماا  رئاسااة الجامعااة امااعا باسااتقبا  مجمومااة ماان تدريسااد قساام الهندساا

طرائااااق تاااادريس التخ  ااااات الجامعااااة التكنولوجيااااة لغاااارض تاااادريبهم باااادورإ مكثفااااة فااااد 
اساابي  ياتم بعاداا المشااركة ما  تدريساد الكمياة  7-5المغة االنكميزية تمتد من المعمارية ب

المختمفاة حيات المعمار  لمن ورش مم  لمتعرا ممم المقررات الدراسية ومنااا النقد 
، كمااا دولااي مميااد جامعااة  ااعد الاادين فااد العااراق  م بهاا ا التجربااة مااساابق لهاام القيااا

الكمية انهم ب دد العم  فد مراحمو ااولم لح و  الكمية ممم شاهادإ االمتمااد العالمياة 
 . NAABمن المجمس العالمد لممعماريين اامريكد 
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  LAU–رست العوارة والتصوين ذإيلي بذر عويذ ه. عبذ هللا سعذوى هع د. د

 

فااد الجامعااة االمريكيااة فااد  الددور   ج لنلددم  ي ددو يخددم ال     دد المقااء باالسااتا إ  -3
الجامعااااااة  –دحااااااد الاااااارواد التدريسااااااين فااااااد قساااااام الهندسااااااة المعماريااااااة )  AUBبيااااااروت 

لقساااام الهندسااااة المعماريااااة فااااد الجامعااااة  التاااادريد والتطااااوير اتاليااااوبحاااات ( التكنولوجيااااة
تدريسد القسام باورش مما  ما  تدريساين مان التكنولوجية من خع  مشاركة مجمومة من 

الجامعااة الماا كورإ وباانفس االخت ا ااات المناااظرإ لمتعاارا مماام مااا و اامت ىليااو بااراما 
عمااااايم المعماااااار  وماااااا الاااااا   ينق ااااانا مااااان المعموماتيااااااة ومهاااااارات البحااااات المعمااااااار  الت

ات واالطاعع ممام مشااري  تطبيقياة فاد لبناان تركاز م  سمسمة من المحالر  المتخ ص
ما بعاد الحارد والت ااميم المساتدامة والعماارإ الخلاراء وكا ل  سمسامة المدن تأاي  ممم 

الاادكتورإ جالااة اريااة وبالمغااة االنكميزيااة، واشااارت محالاارات لفمساافة مااا بعااد الحداثااة المعم
تتشااارا بخدماااة قسااام الهندساااة المعمارياااة فاااد الجامعاااة التكنولوجياااة وان  هااااالمخزوماااد بأن

 : وكما يمدتدريسد القسم  تكون الرامد الرسمد لتدريد
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A.  بطرائااااق تدريسااااد مماااان يحممااااون شااااهادإ الاااادكتوراا فااااد دورإ مكثفااااة  4-3 اشاااارا
 . اسابي  4لفترإ  المغة اعنكميزيةالتدريس المعمار  فد تخ  اتو المختمفة وب

B.  اساابوع كاا  حسااد  2الحاااق نفااس التدريساايين فااد الفقاارإ امااعا بااورش مماا  لفتاارإ
والتعاااارا مماااام اليااااات التقياااايم والنقااااد  داخت ا ااااو لبناااااء القاااادرإ ال اتيااااة لمتدريساااا

 . بالمغة االنكميزيةالمعمار  
C.  اساااابي  ممااام البرنااااما الدراساااد لمتعمااايم  6التعااارا خاااع  الفتااارإ اماااعا والبالغاااة

ض منااو لتطااوير المنااااا خمعااة اامريكيااة فااد بيااروت ومااا يااتجامالمعمااار  فااد ال
وماا لا ل   والمقررات الدراسية فد قسم الهندسة المعمارية فد الجامعاة التكنولوجياة

التقادم خطاوات باتجااا الح او  ممام شاهادإ االمتمااد العالمياة من دور كبيار فاد 
 . وجودإ التعميم المعمار  

 

 
 AUBالجاهعت االهريكيت في بيروث  –هحوذ حسي الوخزوهي جالت .د.عبذ هللا سعذوى هع أ. د

 

فااد وباانفس الفتاارإ امااعا كمااا  كاارت الاادكتورإ جالااة المخزومااد دنااو يمكاان التوساا  
وان اناا  الكثيار فاد لبناان، زيارإ مشاري  التطوير الريفد والحلر  والمشااري  الساياحية 

عاااراق الحااالد لمتوجااو الم دراسااتو ورتيتااو ممااام ارض الواقاا  بمااا يخااادالتعماااق بممااا يمكاان 
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والتاد شاار  واساتثمارية تطوير الق بات والمدن ال غيرإ وانشااء مشااري  ساياحية باتجاا 
د الجامعاااة التكنولوجياااة فاااد قسااام منهاااا لزياااادإ مكتاااد االستشاااارات العممياااة والهندساااية فااا

وقااادمنا لهاااا دليااا  التعشااايق باااين الجامعاااة كمتسساااة بحثياااة ومتسساااات الدولاااة التنفي ياااة، 
كتااد االستشااارات العمميااة والهندسااية فااد الجامعااة التكنولوجيااة لعطااعع مماام انجااازات الم

 .المكتد 
واقترحت الدكتورإ جالة المخزومد النظار فاد الياة االساتا  الزائار فاد التعااون باين 

الياات و  بالمغاة االنكميزياة الجامعتين لموقاوا بشاك  دقياق ممام مفاردات البرنااما التعميماد
يخاااص ساااعد قسااام الهندساااة المعمارياااة لمح اااو  ممااام شاااهادإ الجاااودإ وفيماااا  .تطاااويرا 

ىلاااام مدرسااااة المعهااااد الممكااااد واالمتماديااااة العالميااااة اشااااارت الاااادكتورإ جالااااة المخزومااااد 
املاائو وامكانياة ال   يمث  االستا  الدكتور خميا  اباراايم العماد دحاد  RIBAالبريطاند 

القتفاااء  NAABريين اامااريكيين مفاااتحتهم باا ل ، دو التوجااو نحااو مجمااس العااالمد لممعمااا
 . فد بيروت خطوات كمية الهندسة المعمارية فد الجامعة اامريكية 

وتم تساميمنا مجموماة مان ( السولدير)زيارإ ادارإ مشروع تطوير مركز بيروت القديمة  -5
وحلاور سامنار مان اساتراتيجية ت اميم وتنفيا  المشاروع الكراسات التد تخص المشاروع 

لياات التطاوير االحلرية المتميزإ فد الشرق ااوسط وال   يمكن محاكااإ  كأحد المشاري 
 . تم  ممم مدد من مراكز المدن القديمة فد العراق 

 
 ال ق  ينت 

ىلم الية التعاون التد تم بحثها م  االستا إ الادكتورإ جالاة  يمكن دن نخمص القو 
المعماريااة ومااا لمسااتو ماان  المخزومااد بامتباراااا ماان التدريساايين الاارواد فااد قساام الهندسااة

اندافعها وااتمامها الشاديد وتبنيهاا لفكارإ االنفتااد نحاو اافاق الواسا  فاد التعمايم المعماار  
لمنااجاو المختمفااة وطرائااق تدريساايو بالمغااة االنكميزياة ماا  االحتفاااظ بالخ و ااية المحميااة 

دإ االمتماااد لغاارض نيمااو شااهالمنهااوض بقساام الهندسااة المعماريااة فااد الجامعااة التكنولوجيااة 
  :العالمد فد التعميم المعمار  ووفق الخطوات اآلتية 
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بطرائااااق تدريسااااد مماااان يحممااااون شااااهادإ الاااادكتوراا فااااد دورإ مكثفااااة  4-3 اشاااارا  .1
 . اسابي  4لفترإ  المغة اعنكميزيةالتدريس المعمار  فد تخ  اتو المختمفة وب

ساابوع كاا  حسااد ا 2الحاااق نفااس التدريساايين فااد الفقاارإ امااعا بااورش مماا  لفتاارإ  .2
والتعاااارا مماااام اليااااات التقياااايم والنقااااد  داخت ا ااااو لبناااااء القاااادرإ ال اتيااااة لمتدريساااا

 . بالمغة االنكميزيةالمعمار  
اسااااابي  مماااام البرناااااما الدراسااااد لمتعماااايم  6التعاااارا خااااع  الفتاااارإ امااااعا والبالغااااة  .3

ض منااو لتطااوير المنااااا خمجامعااة اامريكيااة فااد بيااروت ومااا يااتالمعمااار  فااد ال
وماا لا ل   قررات الدراسية فد قسام الهندساة المعمارياة فاد الجامعاة التكنولوجياةوالم

ماان دور كبياار فااد التقاادم خطااوات باتجاااا الح ااو  مماام شااهادإ االمتماااد العالميااة 
 . وجودإ التعميم المعمار  

امكانياة تطبيااق فكارإ االسااتا  الزائاار بالتعااون بااين الجاامعتين لمااا لاا ل  مان دثاار فااد  .4
 .واقص مفردات برناما التعميم المعمار  التعرا ممم ن

فااد لبنااان ل طااعع زيااارإ مشاااري  التطااوير الريفااد والحلاار  والمشاااري  السااياحية  .5
توجااو البمااا يخاادم و مماام ارض الواقاا  مميهااا بامتباراااا مشاااري  اكاديميااة تاام تنفياا اا 

 . عراق الحالد لم
 

 التوفيق والسداد ولّي اهلل و 

 
 
 

              عدون سممانمبد اهلل س. د         
         قسم الهندسة المعمارية  -تدريسد

 ملو مجمس ادارإ مكتد االستشارات العممية والهندسية 


