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-أمريكا والجامعة التكنولوجية-تقرير المشاركة ببرنامج التبادل بين جامعة فلوريدا

 US -Iraq Universityالعراق  فيالعراق بمشاركة جامعتي دهوك وجامعة بغداد 

Linkage Program (ULP) Grant 

  Sustainable educationتحت عنوان 
 

 

و م. غسان جاسم في قسم هندسة العمارة الجامعة . أسماء محمد حسين أ.م. دتمت مشاركة كل من 
 US -Iraq Universityجامعة فلوريدا في الواليات المتحدة االمريكية وذلك ببرنامج  باستضافةالتكنولوجية 

Linkage Program (ULP) Grant  بضمنها أيام السفر( 2102-2-01الى  2102-2-3للفترة من( 
 IREX (international Researchبغداد وبرعاية منظمة كل من جامعة دهوك وجامعة وبمشاركة 

Exchanges Board)  األساس للبرنامج هو التعليم المستدام  والعنوانSustainable education . 

 فكرة المشروع وبداياته

حول تطوير المناهج الدراسية والخطط الدراسية في قسم هندسة طرحت الفكرة من قبل جامعة دهوك 
العمارة باتجاه تكريس مفهوم االستدامة ضمن مفردات الخطة الدراية للدراسات األولية والدعوة الى تشجيع 

 أفضلعيشة ولتحقيق ماستخدام هذا المفهوم في التصاميم المعمارية لما له من أهمية على تقليل الهدر بالطاقة 
   ككل.فضال عن تقليل مسببات التلوث في البيئة الحضرية شخص المستخدم للمبنى لل

 تأسيس البرنامج  خطواته

ودعوة االخيرة الى مساهمة الجامعات العراقية ابتدأ البرنامج بمخاطبة جامعة دهوك لجامعة فلوريدا 
وكانت الخطوة  IREXوبرعاية منظمة الكبرى به وكانت بذلك دعوة كل من الجامعة التكنولوجية وجامعة بغداد 

ولكن بسبب الوضع األمني  2101األولى بالدعوة الى إقامة دورة في مدينة دهوك في شهر تشرين الثاني 
  ريدا.فلو مكانها من دهوك الى جامعة  شباط ونقلمؤخرا وصعوبة قدوم المحاضرين اجل موعد الدورة الى شهر 

 )الفعاليات(مراحل المنهاج 

 وكما يلي :  ج البرنامج بعشرة ايام بضمنها عطل نهاية األسبوعتوزع منها

ضمن والية فلوريدا  Gainesvilleمدينة  الىالوصول  :(February 4, 2015) األولاليوم 
 مجاور الى جامعة فلوريدا. واإلقامة في فندق 
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 :  . .p.m 5:00  الى am 0::8 (February 5, 2015)الثانياليوم 

  الجزء األول :
بموضوع تطوير مناهج التعليم الجامعي وبشكل خاص التعليم المعماري ، إذ تضمن البرنامج  تركز

امعة لمكونات الجلكل جامعة من الجامعات العراقية عن طريق الساليدات والشرح التفصيلي عرض المنهاج 
ونسبة تحقق  Syllabus الخطط الدراسية مفردات  و  Study Planمنهاجها التدريسيوالقسم المعماري فيها و 
، واستتبعها عرضا  لكل من الدراسات األولية والعليا  وبواقع ساعة واحدة لكل جامعةمواضيع االستدامة فيها 

ستاذ األعمارة الفضاءات الخارجية قبل مساعد العميد لقسم  نم لجامعة فلوريدا للخطط الدراسية والمناهج 
عه ) العمارة ، انشاء للقسم المعماري واالقسام المتداخلة مو   Professor Peggy Carrالمساعد الدكتورة 

 المباني ، عمارة الفضاءات الخارجية ، تصميم الفضاءات الداخلية ، التخطيط الحضري واإلقليمي(
)(Architecture, Building Construction, Interior design, Landscape architecture, 

Urban and regional planning, Sustainable & Building Environment)    . تخللتها مناقشات
 .واسئلة من األطراف المشاركين على بعض النقاط المعروضة

 

 

 

 

معرض نتاجات طلبة الدراسات العليا واالطالع على شرح موجز من قبل مساعد  زيارة الثاني:الجزء  -
 على بعض مشاريع الدراسات األولية. االطالععن  فضال   Professor Peggy Carr العميد
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   الجزء الثالث :

إعطاء  p.m. –5:00 p.m. Introduction to green buildings 2:30 في هذا اليوم ايضا تم
 برنامج عن المسؤولةجامعة فلوريدا بإشراف  جولة ميدانية في مقدمة عن األبنية الخضراء ضمن

Leed(International Research & Exchanges Board) فلوريدا جامعة في ، UF LEED Program 

Director  , Bahar Armaghani  ,  ما يلي :إذ تم 

 Bookالتعريف بالكليات واالقسام الموجودة في جامعة فلوريدا وكافة المرافق المرتبطة بالطلبة المكتبة  -
store   وملتقى الطلبة. 

وا عطاء فكرة عن تأسيس جامعة فلوريدا واألطراف المساهمة والمتبرعة في انشائها وكيفية توثيق ذلك    -
 .ضمن ارجاء الجامعة من خالل كتابة أسمائهم على جدران األقسام والكليات العلمية

للعمارة الخضراء وهو مشروع  (LEED Platinum)وكذلك زيارة احد المشاريع الحائز على تسلسل   -
 .  (Heavener Football Complex)مجمع ملعب كرة القدم 

 .التعرف على بعض معالجات االستدامة في الجامعة من خالل نظام توزيع النفايات  -
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  :(February 6, 2015) لثالثااليوم 

 الجزء األول : 

 Waste Water ضمن جامعة فلوريداتضمن المنهاج زيارة موقع معالجة مياه الصرف الصحي 
Treatment Plant Design & Operation  والتعرف على األساليب المتبعة في استثمار مبادئ االستدامة

 water irrigation systemلألغراض المختلفة كالسقي وكيفية توزيع المياه المعالجة والعمارة الخضراء بذلك 
والشرح كان من قبل المسؤول عن هذا المشروع من غرفة   Gainesvilleضمن ارجاء الجامعة ولمدينة 

 العمليات وكذلك موقعيا ضمن المشروع. 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني : 

  Gainesvilleزيارة مركز معالجة النفايات خارج مدينة 

  Recycling Center Design and Operation (Alachua County Recycling Center) 

التعرف على اآللية التي يتم فيها تصنيف النفايات ابتداء من مواقعها األولية الى اساليب نقلها تضمن الزيارة  
في آليات خاصة لذلك وانتهاء بوصولها الى هذا المركز ليتم فيما بعد تصنيف النفايات مرة أخرى ) علب 

ن ثم نقلها الى مواقع أخرى لغرض بالستك ، معدني ، كارتون ، زجاج ، أخرى ( ومعالجتها ورزمها وم
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تحويلها الى نتاجات أخرى قابلة  لالستفادة منها وبعضها تصدر الى خارج أمريكا ، وكذلك معالجة نفايات 
 الزيوت والمواد الكيمياوية .

 

 

 

 

 

 

 

  :(February 7-8, 2015)والخامس  رابعالاليوم 

في الواليات المتحدة تم استثمار هذا الوقت في التعرف الى ابنية مدينة عطلة نهاية األسبوع  
Gainesville  واالنماط المعمارية المختلفة لألبنية العامة والدور السكنية فضال عن التعرف على كثير من

 األنظمة الخاصة بتنظيم الحياة العامة والسلوك ضمن المدينة. 
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  :(February 9, 2015) السادساليوم 

  الجزء األول :

وكذلك  green buildings, tourتم في هذا اليوم زيارة لعدد من األبنية الخضراء ضمن الجامعة  
في بناية ملعب كرة القدم وضمن احدى   Bahar Armaghaniالقاء محاضرة عن العمارة الخضراء من قبل 

 قاعاته .

 

 

 

 

 

 

 :  لثانياالجزء 

زيارة مراسم األقسام الخاصة باالستدامة وتصميم الفضاءات الداخلية ومناقشة المشاريع مع األساتذة 
والطلبة والتعرف على تفاصيل كثيرة تخص وقت المشروع أهدافه أساليب االظهار واإلخراج وطبيعة المصادر 

 ماعي.جالمعتمدة من قبلهم وطبيعة تخصصات المشاركين في المشروع وهل هو فردي ام 
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  :(February 10, 2015)السابع اليوم 

نظام   عن Professor Peggy Carr محاضرة في جامعة فلوريدا من قبل البروفسور الجزء األول : 
وكيفية تصفيتها وتحليتها وجعلها صالحة للشرب ،   Gainesvilleاالمطار في مدينة     السيطرة على مياه

 Watersheds, Storm waterتضمنت المحاضرة العديد من المخططات والصور التوضيحية 

Management and Ecological Connectivity. 

تضمن زيارة موقعيه لمعمل تصفية المياه واالطالع على سياسة التطوير التي تم اعتمادها  لجزء الثاني :ا
فضال عن زيارة العديد من المناطق ذات الخصوصية البيئية وتتبع  السياحية،الستخدام المنطقة لألغراض 

ة  محمية لة بزيار مسارات حركة المياه ضمن الجداول والبحيرات والسيطرة والتحكم بمساراتها ، وانتهت الجو 
 . Professor Peggy Carr، وأيضا بإشراف التماسيح وبعض الحيوانات البرية في المدينة 

 

 

 

 

 

 

 

  :(February 11, 2015)الثامن اليوم 

 Design Studio with  تضمن زيارة مراسم التصميم الحضري وبشكل خاصالجزء األول :  
integrated sustainability in landscape  ، تم شرح المشروع الذي يعمل عليه مجموعة من

 .الطلبة ومناقشة تفاصيله مع األستاذ المشرف 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 LEED Renewableتم زيارة احد األبنية الحاصلة على التصنيف الفضي بالنسبة الى  الجزء الثاني :
energy systems in action, Energy Park  فضال عن االستماع الى محاضرة القيت بشان ،

    BIMاستخدام 

 

 

 

 

 

   :(February 12, 2015) تاسعالاليوم 

واالطالع على مركز األبحاث الدولية  Research International center الجزء األول : زيارة
حول نظام عمل المركز والمراكز الفرعية المتصلة به  Professor Tilson محاضرة القيت من قبل 

  وااللتقاء بمدير المركز أيضا والمؤسسات البحثية المتفرعة منه . 

 Ben Hill Griffin Stadium and Devil’s Mill hopper Geological زيارة مبنى
State Park.    باإلضافة الى زيارةRecreation center     الحاصل على الترتيب الذهبي بالنصبة

 .    LEEDالى تصنيف 
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   :(February 13, 2015) عاشرالاليوم 

عقد اجتماع نهائي تم فيه مناقشة النتائج اإليجابيات والسلبيات وحددت طبيعة الخطوات القادمة 
   العراقية.واالتفاق على آلية تفعيل التعاون بين جامعتي فلوريدا والجامعات 

 النتائج المتحصلة

 العامة:النتائج 

اكتساب المشاركين معرفة بنظام عمل الجامعات االمريكية ومنها جامعة فلوريدا من حيث على الكليات  -
  كل.كالتدريسي للجامعة  الجامعة، النظاماألقسام والفعاليات الداعمة لعمل  الجامعة،التي تتضمنها 

 التفصيلية:النتائج 

 لمختلفة.اعلى خصائص العمارة الخضراء واالبنية التي تحقق معايير االستدامة وتصنيفاتها التعرف  -
التعرف على المشاريع المختلفة التي يكلف بها طلبة القسم المعماري واالقسام المتعلقة به وفق النظام  -

زمنية الالمدد  فيه،المساهمين  طبيعته، المشروع،ومن نواح عديدة تخص حجم  العراقيالتدريسي 
 ككل.المطلوبة إلنجاز المشروع 

 )تصميم+ مكائن( او  )معماري التعرف على نظام التداخل بين التخصصات إلنجاز المشروع  -
لتخرج ا )قبلمرحلتين  عمل طلبة من فضاءات خارجية + تصميم حضري( وكذلك أسلوب الدمج بين

  واحد.مشروع  على( أي ماجستيروبعده 
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 التوصيات 

 يلي:بما بعد االجتماع النهائي  تم التوصية 

الحاجة الى تأسيس مركز بحثي خاص باالستدامة في العراق يعمل وفق مبادئها ومعاييرها ويكون  -0
وفقا الى تصنيفات المؤسسات الدولية الخاصة باالستدامة  لألبنيةشهادات  بإعطاءله الصالحية 

والمقترح الذي تم تقديمه بهذا الشأن هو انشاء مركز في دهوك مؤسسيه الجامعات  LEEDومنها 
 وبغداد.التكنولوجية  دهوك، الثالث،العراقية 

التوصية بعقد مؤتمر دولي يكون اطرافه األساس الجامعات العراقية الثالث باإلضافة الى جامعة  -2
عن البحوث المطلوبة ضمن فترات فلوريدا يعقد بعد سنة من تاريخه في جامعة دهوك، ويعلن 

 الحقا.تحدد 
االجة الى إقامة دورات تخصصية إضافية في جامعة فلوريدا لعديد من منتسبي األقسام المعمارية  -3

والحاجة الى تدريبهم وتزويدهم بالمعلومات التقنية التفصيلية المتعلقة بتحقيق العمارة الخضراء 
 االستدامة.وجعل األبنية محققة لمعايير 

 أخرى  

بالحاجة الى تزويد  Bahar Armaghani تم مفاتحة كل من جامعة فلوريدا عن طريق المنسق -0
 المشاركين بشهادات مشاركة تايد التزامهم بحضور كل البرنامج الخاص بورشة العمل هذه. 

 

 المشاركون 

 

 

 م. غسان جاسم                                  . أسماء محمد حسين أ.م. د


