
                     

 

 

 

 

 وقائع املؤمتز العلوً الثالذ الخخصصً

 جاهعت الكىفت –لكلٍت الرتبٍت 

 : املىسىم

 ( حطىٌز املذىيف الفي والخكٌىلىجٍا إضاءة هعزفٍت ) 

 8181ًٍساى  81-81الذي اًعقذ للوذة هي 

 

 

بعج وقائع املؤمتز 
ُ
 بذعن هيط

 ( للسفز والسٍاحت األفقجموىعت طزٌق )  

 



                     

 

 

 

   ِاللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيهَ يَزْفَع

بِمَا تَعْمَلُونَ   أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاثٍ وَاللَّهُ

 خَبِريٌ   
 صدق اهلل العلي العظيم

( 11اجملادلت: اآليتسورة )  
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 اللجٌت العلوٍت
 عضوا   ا.م.د مهدي عبد االمير الطفيمي 5 رئيسا   ا.د نعمة عبد الصمد االسدي 1

 عضوا   ا.م.د احمد عبيد كاظم 6 عضوا   ا.د حازم سمطان احمد 2

 عضوا   م.د سالم مهدي االعرجي 7 عضوا   ا.د عباس حسن جاسم 3

 عضوا   م.د عامر محمد حسين 8 عضوا   ا.م.د عبد الكريم عبد الحسين الدباج 4

 عضوا   م.د بهاء لعيبي سوادي 01 عضوا   ا.م قبس ابراهيم محمد  5

 

 اللجٌت الخحضريٌت
 عضوا   م.م مشتاق عبد المطمب الحكيم 01 رئيسا   م. سامي كاظم الذبحاوي 1

 عضوا   سامي أمينم.م عمي  02 عضوا   م.د عماد حمود عبد الحسين  2

 عضوا   م.م فؤاد يعقوب يوسف 03 عضوا   ا.م.د عبد العال وحيد عبود  3

 عضوا   نصير حميد عبود م.م 04 عضوا   ا.م وئام قيس يونس 4

 عضوا   السيد هاشم عمي عبد الرضا 05 عضوا   يم.د صبا قيس الياسر  5

 عضوا   السيدة شيماء سعد عبد الباقي 06 عضوا   م.د جوالن حسين جودي 6

 عضوا   السيد لؤي عبد اهلل كاظم 07 عضوا   م.د عمي حمود عبد الحسين 7

 عضوا   زينب رزاق عاجلالسيدة  08 عضوا   ةحاتم رشيد بهي م. 8

 عضوا   السيد عالء هاشم اسماعيل 11 عضوا   عمي كريم الرواف م. 9

 عضوا   السيدة وفاء محمد عمي 10 عضوا   قاسم كاظم صكبان م. 01

  عضوا   ماجد حميد نعمة م. 00
 

هالحظت : مجٍع البحىد مت حقىميها علوًٍا هي خالل عزضها على السادة 
حكوني داخلٍا و 

ُ
 .  خارجٍاامل

 ) ب (



                     

 

 احملخىٌاث

رقم  مكان العمل اسم الباحث عنوان البحث ت
 الصفحة

تطوير التصميم االساس لمدينة  0
النجف واثره في توسع عمارة 

 المدينة

 ا.م.د ضرغام خالد عبد الوهاب
 م. مخطط ضحى وحيد هادي

                                                 كمية االداب / جامعة الكوفة 
 07 -0 كمية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة 

اثر التطور التكنولوجي عمى الفن  1
 المعماري

 كمية الطب / جامعة العميد  م. نهى حامد طاهر عبد الحسين
 08- 20 

2 
اعادة اعمار مدينة الموصل 
 القديمة وفق مبادئ االستدامة

 م.د عمر حازم خروفة
 م.انوار مشعل شريف

 م.م ميساء موفق يونس
 38 -21 جامعة الموصل / كمية الهندسة

3 
التنمية العمرانية واثر استخدام 

 التكنولوجيا في استدامتها
  جواد شبع ا.م.د محمد      

 قحطان مخطط . بثينة طالل

                     جامعة الكوفة / كمية اآلداب                            
دائرة التنمية االقميمية والمحمية/وزارة 

 التخطيط
 

41 -61 

 الفن وتحديات التكنولوجيا 4
 

 م. سناء محسن
 

جامعة تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت / كمية المعموماتية

 
60- 73 

المجاورات البنائية في محاريب  5
 األبنية المقدسة

 م.د.عماد حمود عبد الحسين 
                                                     

 م.د. صبا قــيس اليـاسري
 جامعة الكوفة/ كمية التربية

74 -
017 

تمظهرات الخطاب التكنولوجي في  6
 فن ما بعد الحداثة

م. د. بهاء لعيبي سوادي الطويل                                                            
 جامعة الكوفة/ كمية التربية فؤاد يعقوب يوسف الجنابي م.م.

018- 
022 

اشكال التأثير عمى التراث  7
 العمراني في المدن التاريخية

امير محمد جواد                                
محمد حسين عبد                      

 ضحى وحيد هادي
 جامعة الكوفة/كمية التخطيط العمراني

023- 
038 

الفكر االبداعي بين االدراك  8
 والتقنية

 أ.م.د. نضال كاظم مطر الربيعي
 

 الجامعــة التقنية الوسطى/
 معـــهد الفنـون التطبيقية

 

041- 
064 
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الشخصيات السائدة في نصوص  01
مسرحيات األطفال وفقا لنظرية 

 كوستا

ا.م قبس ابراهيم 
 محمد

 

 جامعة الكوفة / كمية التربية
 

064-
104 

العناصر العمارية ودورها  00
الوظيفي والجمالي في العمارة 

 العربية في العصر االسالمي

ا.م.د عبد الكريم عبد الحسين                                              
 م .م ستار جبار احمد العبيدي

 

                 جامعة الكوفة/ كمية التربية                                         
 جامعة الكوفة / كمية اآلثار

 

105-
121 

النوستالجيا في الرسم األوربي  01
 المعاصر

                                                      أ.د. حامد عباس مخيف
 م.م. عمي أمين سامي حسين

جامعة بابل / كمية الفنون الجميمة        
 جامعة الكوفة / كمية التربية

122- 
146 

الفن التفاعمي وابعاده الفكرية في  02
 المعارض المعاصرة

 ا.م.د.غسق حسن مسمم الكعبي
 

 جامعة بابل /كمية الفنون الجميمة
 

147- 
168 

الشعرية ومقارباتها الجمالية في  03
 فنون ما بعد الحداثة

 ا. م. د. فاطمة لطيف عبد اهلل
 

 جامعة بابل / كمية الفنون الجميمة
 

171 - 
211 

جدلية العالقة بين التكنولوجيا  04
والممثل في العرض المسرحي 
(مسرحية  نحاتو الميل ) أنموذجا   

 م. د وعد عبد االمير الهاجري
 

 جامعة ديالى/ كمية الفنون الجميمة
 

210- 
208 

االستدامة بين الماضي  05
  كمية التخطيط العمراني  /  جامعة الكوفة م. م. نقاء نضال خضير والحاضر

211-
231 

مناهج تقييم األستدامة بين  06
النظام األمريكي وتشريعات البناء 

 العراقية
 

م.م زينب حامد محسن              
م.د زينب فهد عبد السادة              

 م.م زياد عمي اسماعيل
 

معهد الفنون  /الجامعة التقنية الوسطى
التطبيقية                                         

معهد الفنون  /الجامعة التقنية الوسطى
 التطبيقية

 كمية التخطيط العمراني /جامعة الكوفة
 

230- 
243 

المقاربات العصرية لمبــنية  07
المعـــــمارية لمبيوت البغدادية 

 التراثية

الطفيمي                                                        ا.م.د مهدي عبداالمير
 م.م يوسف عبد زيد كاظم

 
 جامعة الكوفة/ كمية التربية

244- 
270 

قيم وجماليات الزي الشعبي اليمني  08
كمصدر إلثراء الثقافة البصرية 

وتنمية التعبير الفني  لطالب قسم 
التصميم الداخمي  بكمية الفنون 

 الجميمة

أ.م.د ليمي محمد سعيد 
 الشيباني

جامعة الحديدة / كمية الفنون 
 الجميمة

 

271- 
312 
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الرسوم الجدارية لمدينة اشور  11
وتوظيفها في تصميم التذكارات 

 السياحية

م.د.عمي حمود تويج                                                      
م.م. مشتاق عبد المطمب 

 الحكيم

كمية  / الكـوفةجامعة    
 التـربية

313- 
317 

تقنيات  الطباعة الجرافيكية  عمى  10
 السطوح الخزفية

أ.م.د.حيدر رؤوف  سعيد                                                             
 م.م. نصير حميد عبود

       جامعة بابل/ كمية الفنون الجميمة                                            
 جامعة الكوفة/ كمية التربية

318- 
334 

الظل الرقمي في مسرح خيال  11
 الظل ) السندباد انموذجا (

 أ.م .د . أحمد محمد عبد األمير
 

 جامعة بابل / كمية الفنون الجميمة
 

335-
357 

اثراء الهوية الثقافية بالفنون  12
االسالمية لممدن المقدسة 
 )النجف االشرف انموذجا(

لقمان وهاب حبيب                                                           م.د

 انتصار عباس محمد
 جامعة الكوفة/ كمية التربية االساسية

 جامعة الكوفة / كمية التخطيط العمراني

358- 
371 

جمالية تقنيات اإلظهار في  13
 الخطاب البصري المعاصر

 -370 /كمية الفنون الجميمةجامعة بابل  م. هديل هادي عبد األمير
413 

التحليل المكاني للتلوث البصري  14

 في مدينة سوق الشيوخ 

 م.د. عباس زغير المرياني

 م.م. وجدي حميد
كلية االداب –جامعة ذي قار   

414- 
406 

15 
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