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Abstract
After the widespread of modern movement of architecture in many countries of the world. This
impact has reached Iraq as well, through the work of foreign architects and Iraqi architects, especially
those who studied outside Iraq. These architects tend to use the principles of modern architecture and
merge them with local architecture characteristics. Such as, building materials, environmental
solutions, and some inspirations from the local heritage. Many of these buildings have been changed
during the last years, by covering with cheap materials, adding spaces to the basic design, or changing
their plans to fit other functions.
So, Research problem is determined as the serious need to provide a clear perception of
Iraqi academic architects’ role in maintaining modern architecture in Iraq.
The research aims to provide knowledge about modern architecture in Iraq, their Iraqi
architects, and their design principles. As the research assumes an important role for academic
architects in maintaining the product of modern architecture in Iraq. The case study is AlMustansiriyah University project, which is designed by the Iraqi architect Qahtan Awni, in 1963. The
research is trying to observe the development of the site plan, and some of the university buildings, that
shows the ability to prevent the bad changes on buildings, with the consideration of professors’ opinion
in the development process. Because these academics understand the real value of these buildings as a
historical document, identity representation, and an inspiration for the future design.
Keywords: The academic architect, Iraqi Architecture, Modern Architecture, Al-Mustansiriyah
University.
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 .3األدبيات السابقة Literature Review

 1.3دراسةة Modernism and the Middle East: architecture and :)Sandy Isenstadt
2008 / politics in the twentieth century

9

2014

2.3

10

 3.3دراسة Ornamentation and modern architecture in :)Fawzia Irhayyim, Ghada Al Slik
2019 / Iraq

11

2003

 4.3دراسةة Attributes of modern architecture and :)Paula Macied Silva, Silvio Zancheti
 / conservation actionبحث منشور2014 /
1
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Implementation

the

for

Guidelines

Operational

The

the World Heritage Convention
Authenticity
12
يتلخص من األدبيات السابقة أنَّ عمارة الحداثةة يةي العةراه تهةرت منةي تاسةيل الدولةة العراقيةة يةي معلةل العشةرينات ومةرت
بعةةدد مةةن المرالة التةةي ااتل ة

البةةالهين يةةي تقسةةيمهال للنهةةا مةةمر أعمةةار ط ة مةةن المعمةةاريين البريعةةا يينل واأل ا ة ل والعةةراقيين

الدارسين يي الخارج .ويتبين اإلهتمام الواسل من قب المعماريين األطةاديميين يةي دراسةة وتحلية هةيا النتةاج سةوا ا مةن دااة أو مةن
نن تةاج المعمةاريين العةراقيين نمتةاز ب مةفا
اارج العراه للو ه تاج متميز وممتد على لقبة زمنية واسةعة طمةا أومةحر الدراسةات َّ
الهوية المحلية على التصميمل لةيا سةيتو ه البحةث نلةى تقصةي مرالة العمةارة الحديهةة يةي العةراهل والترطيةز علةى أعمةار المعمةاريين
العراقيين للمدة من الهالثينات وصوال الى أوائ ستينات القرن العشرين .طما سيتم تحلية العينةة البحهيةة الجامعةة المستنصةرية) ويقةا
للمؤشرات التي تم استنتا ها من األدبيات السابقة المبينة يي دور .)1
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الحقبة الزمنية
المعماري األطاديمي
نسلوب التصميم
النتاج
اصائص
المعماري

دور  :)1يبين المؤشرات المستخلصة من األدبيات السابقة ]البالهتان[
العشرينات ،الثالثينات ،األربعينات ،الخمسينات ،الستينات
المعماريين البريطانيين ،المعماريين العالميين ،المعماريين العراقيين
إنتقائي ،تجريدي ،هجين
الفكرة التصميمية والشكل العام
التقاليد
المادة البنائية وتقنيات اإلنشاء
الوظيفة
على مستوى المخطط
التنفيذ ضمن السياق
كاسرات شمس
على مستوى الواجهة
جدران ستائرية
تغليف بالطابوق او بالسيراميك
تجريد العناصر التراثية
الترابط والتداخل
التكامل مع الفن

4
بعد عرض مصطلح العمارة الحديثة في العراق ،وأبرز الدراسات السابقة التي طرحته .يتبين إنَّ هذه العمارة ظهرت مع ظهور
المعماري األكاديمي أو كما يدعوه الجادرجي "المتشخص" المتميز مهنياً عن الحرفي (األسطة) ] ،[13وذلك في مطلع العشرينات .لكن
هذه العمارة تم تقديمها من قبل المعماريين البريطانيين في ذلك الوقت لكونهم كانوا في منصب (معمار الحكومة) ،وفي العام  1936تم
تعيين المعماري أحمد مختار إبراهيم كأول معمار حكومة عراقي بعد عودته من الدراسة خارج العراق ] ،[14وعلى أثر ذلك ظهرت
العمارة الحديثة المصممة من قبل المعماريين العراقيين والتي سيركز عليها البحث في الفقرات الالحقة.

 1.4العمارة العراقية الحديهة يي الهالثينات
إمتازت عمارة الثالثينات بالدور السكنية المتأثرة بالطرز األوربية (اآلرت ديكو) التي وصلت إلى العراق عن طريق
(الكاتالوغات  ،[15 ])Cataloguesالشكل ( ،) 1كما إنتشرت أعمال المعماريين العراقيين بعد تصميم أحمد مختار إبراهيم لمبنى
النادي األولمبي في األعظمية في العام  ، 1939والذي يظهر بشكل تكوين بسيط يميل إلى الحداثة ،وبمادة بناء تقليدية (الطابوق) –
الشكل (.]16[ - )3

 2.4العمارة العراقية الحديهة يي األربعينات
يعُد الباحثون حقبة األربعينات إستمراراً لعمارة الثالثينات ،مع نشاط في إنتاج الدور السكنية ،وبتكوينات تتجه نحو عمارة
الحداثة وتكويناتها ،كما في الدور السكنية المصممة من قبل المعماريين سامي قيردار ،ومحطة القطار لعبد اهلل إحسان كامل ،كما في
األشكال ( .) 2،4كما شهدت األربعينات ظهور أبنية جديدة متعددة الطوابق مثل مبنى سوفير في العام  1946من تصميم مدحت علي
مظلوم ،الشكل ( ،) 6وهو أول مبنى متعدد الطوابق في بغداد ،وسينما األرضروملي في العام نفسه ،الشكل ( .)5وعلى الرغم من
إستخدام الطابوق في بعض األ بنية ،كانت أشكالها تميل إلى الحداثة والعقالنية ،شكل ( .)7كما كانت األبنية ذات توجيه وإنفتاحية إلى
الخارج ،كما يظهر في إضافة الشرفات على الواجهات .ثم إتجه المعماريون في أواخر األربعينات الى استخدام المواد الحديثة وإظهار
الكتل بسطوح بيضاء ،كما في أعمال جعفر عالوي ،وألين ونزار جودت األيوبي ،األشكال (.]18[ ،[17] )8-11
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شل

 :)1موذج من دور الهالثيناتل  1934ل ].[19
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 :)5سينما قدري األرمرومليل مدلر مظلومل 1946

https://www.facebook.com/groups/mridhachal
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 :)6عمارة سوييرل مدلر مظلومل [22]1946

شل
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 :)27مبنى دائرة العم والشؤون اال تماعيةل
لازم امقل [49] 1968

 :)29ملتبة األوقافل محمد مليةل [51]1967

شل  :)31معية الفنا ينل المديعيل1967
https://www.facebook.com/groups/mridh
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شل  :)28مبنى السيد يام شمارةل برائي امول 1968
][50

شل

:)30مصرف الرايدين يرع اللويةل مليةل [52]1968

شل

 :)32دار يعسوب رييقل الجادر يل [53]1965

265

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

2

5
3
35
33

34
36
57 56 55

54

266

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

2018

1964

33
http://www.almadapaper.net/ar/news

34

2018

36

2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015339958433
4107&set=gm.497042007131108&type=3&theater&ifg=1

35

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015340480142
4107&set=gm.497964630372179&type=3&theater&ifg=1

37
[

]

267

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

1965 1963
37 41

3

1971

1980

1972

2003
2014
[60] 59

58

4

6

Form and Design
U

Tradition

36

Materials and Techniques

Brutalism

Cantilever

1963 قحطان عوني
التصميم األصلي

 لتى وقر1963  يومح مرال تعور مشروع الجامعة المستنصرية مني تصميمها يي العام:)3 دور
نعداد البحث

268

2.6

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

مهدي الحسني
1972
مبنى إداري

هشام منير 1980
عمادة كلية العلوم

مؤمل عالء الدين
1980s
قسم األنواء الجوية

قسم الشؤون الهندسية
+المكتب االستشاري
1990s
مركز الحاسبة ،قسم
الترجمة

قسم الشؤون الهندسية
+المكتب االستشاري
(قيد التنفيذ)
مختبرات كلية العلوم

 4.6الوتيفة Function

5.6

Localization and Implementation

1.5.6

2.5.6

269

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

Interconnection and Interpenetration  الترابط والتداا6.6

7.6

Integration of the Arts

[

]

[

]

[

]

[

38

39

40

]2016

41

270

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

 .7النتائج





8


تُعد تجربة الجامعة المستنصرية من النتاجات الواضحة في تحوول العموارة العراقيوة مون الحداثوة إلوى المعاصورة لكونهوا تحمول مبواد
الحداثووة (البسوواطة ،التجريوود ،اسووتعمال األسوواليب اإلنشووائية والمووواد الحديثووة ،الفصوول الوووظيفي ،ادخووال الجوانووب الجماليووة بمووا يخوودم
الوظيفة ،وغيرها) ،وتحمول فوي الوقوت نفسوه مفوردات مسوتلهمة مون التوراء (الفنواء الوسوطي ،الطوابوق ،المعالجوات المناخيوة ،تجريود
الشناشيل ،االلوان والزخارف ،وغيرها) ،كما يالحظ التحول في أعمال قحطان عوني نفسها مابين الخمسينات والستينات.



أن تطويرهووا عبوور الحقووب الزمنيووة تووم بوسوواطة أكوواديميين إهتموووا بمعرفووة أسووس
بعوود تحليوول مشووروم الجامعووة المستنصوورية ،يالحووظ َّ
التصميم األصلي لقحطان عووني ،ويالحوظ هوذا مون حيوث طبيعوة إضوافة األبنيوة علوى الموقوع .إذ تموت إضوافة المبنوى اإلداري لمهودي
الح سني في الجوزء اإلداري مون المشوروم ،فيموا تموت إضوافة األبنيوة التعليميوة لكول مون هشوام منيور ،ومؤمول عوالء الودين ،ومعمواريو
الجامعة في الجزء التعليمي .فضالً عن اإلهتمام بإسلوب تصميم الواجهات .كما يالحظ أنَّ أعموال إعوادة التأهيول الخاصوة بعموادة كليوة
العلوم تم القيام بها مع أقل ما يمكن من تغييرات على التصميم األصلي.



يالحظ إهتمام المعماريين األكاديميين بتصميم الواجهات وتفاصيلها أثناء مراحل التطوير أكثر مون اإلهتموام بالعالقوات الفضوائية التوي
قدمها قحطان عوني.

271

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

9





10



CONFLICT OF INTERESTS.
- There are no conflicts of interest.

- References
[1]

Purcell,
Mandie,
“What
is
Built
Heritage?”
[Online].
http://modernheritage.com.au/mhm/understand_heritage/what-is-built-heritage/#.
September 2019], 2013.

Available:
[Accessed:

.10 ص،2014 ، الطبعة األولى، مطابع دار األديب،" سنوات التأسيس: "عمارة الحداثة في بغداد، خالد،] السلطاني2[
[3] Isenstadt, Sandy, et.al, "Modernism and the middle east, Architecture and Politics in the
twentieth century ", University of Washington press, 2008, p.3.
[4] Uskokovic, Sandra, "The concept of modern heritage values- An important aspect of urban
heritage management", Croatia, 2006.
.10 ص،1989 ، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر، ترجمة سعاد عبد علي مهدي،" "عصر أساطين العمارة، رينر،[ بانهام5]
[6] "XI' AN Declaration on the conservation of modern heritage in different context", 1st Council
Assembly of DOCOMOMO China, 2013.
[7] Makiya, Mohammed,”Makiya Design Research”, Makan Environmental Design Studies and
Practice in Arab Countries, 1984.
 مون كتواب،1987  مقابلوة موع مجلوة العوالم فوي،" "هندسة العمران مسؤولية إجتماعيوة أكثور منهوا مهنوة وصونعة، محمد،] مكيّة8[
.243-239 ص، عام من العمارة والحياة100  محمد مكيّة:خالد السلطاني.د
[9] Isenstadt, Sandy, et.al, "Modernism and the middle east, Architecture and Politics in the
twentieth century ", University of Washington press, 2008, p.3.
.10 ص،2014 ، الطبعة األولى، مطابع دار األديب،" سنوات التأسيس: "عمارة الحداثة في بغداد، خالد،] السلطاني10[
[11] Fawzia Irhayyim Hussein, Ghada Al Slik, “Ornamentation and modern architecture in Iraq”,
Journal of Engineering, University of Baghdad, Number 6, Volume 25, 2019.
[12] Silva, Paula Macied, Silvio Zancheti, "Attributes of modern architecture and conservation
action", Centro de Estu dos da Conservacao Integrada, Olinda, volume 59, serie 2, 2014.
.505 ص،1991 ، الطبعة األولى، لندن، دار الريّس للنشر والتوزيع،""األخيضر والقصر البلوري، رفعة،] الجادرجي13[
 الجوزء،") الرعيول األول، توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين: "موسوعة العموارة العراقيوة، محمد رضا،] الجلبي14[
.15 ص،2018 ، كربالء، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع،الثاني
.15  ص،2008 ، بغداد، دار المدى،" العمارة الحديثة والتراء: "بغداد، سيسيليا،] بيري15[

272

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

[16] Alsiliq, Ghada M.R., “Baghdad: Images and Memories” published in “Irak Restored, City of
Mirages: Baghdad from Wright to Venturi”, edited by Roland Gorbold, Barcelona, 2008,
pp.49-72.
[ ]17المدفعي ،هشام" ،نحو عراق جديد" ،مطابع دار األديب ،الطبعة األولى ،2017 ،ص.92-84
[18]Ihsan, Fathi, “Contemporary Architecture in Baghdad: Its Roots and Transition”, Process
Architecture, Tokyo, Japan, Issue 58, May 1985.
[ ]19بيري ،سيسيليا" ،بغداد :العمارة الحديثة والتراء" ،دار المدى ،بغداد ،2008 ،ص .80
[ ]20الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص.33-32
[ ]21الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .187
[ ]22الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .54
[ ]23الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .36
[ ]24الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .40
[ ]25الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .42
[ ]26الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .26
[ ]27السلطاني ،خالد" ،المصرف الزراعي في السنك :بزوغ الحداثة المعمارية العراقية" ،جريدة المدى ،العدد .2015 ،3532
[ ]28السلطاني ،خالد" ،تناص معماري" ،دار المدى ،بغداد ،2007 ،ص .30
[ ]29السلطاني ،خالد" ،رؤى معمارية" ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،األردن ،2000 ،ص.681-678
[ ]30الجادرجي ،رفعة"،األخيضر والقصر البلوري" ،دار الريّس للنشر والتوزيع ،لندن ،الطبعة األولى ،1991 ،ص.37-34
[ ]31السلطاني ،خالد" ،محمد مكية  100عام من العمارة والحياة" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2014 ،ص.35
[ ]32الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .84
[ ]33الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .85
[ ]34السلطاني ،خالد" ،رفعة الجادرجي :معمار" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2016 ،ص.189
[ ]35السلطاني ،خالد" ،رفعة الجادرجي :معمار" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2016 ،ص.190
[ ]36الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العمارة العراقية على موقع الفيس بوك"
[Accessed:

https://www.facebook.com/groups/mridhachalabi/?epa.

[Online].
Available:
September 2019].

[ ]37الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .190
[ ]38الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العمارة العراقية على موقع الفيس بوك"
[Accessed:

https://www.facebook.com/groups/mridhachalabi/?epa.

[Online].
Available:
September 2019].

[ ]39الجووادرجي ،رفعة"،األخيضوور والقصوور البلوووري" ،دار الووريّس للنشوور والتوزيووع ،لنوودن ،الطبعووة األولووى ،1991 ،ص-180
.183
[ ]40الجووادرجي ،رفعة"،األخيضوور والقصوور البلوووري" ،دار الووريّس للنشوور والتوزيووع ،لنوودن ،الطبعووة األولووى ،1991 ،ص-151
.155

273

Journal of University of Babylon for Engineering Sciences, Vol. (27), No. (4): 2019.

[ ]41السلطاني ،خالد" ،رفعة الجادرجي :معمار" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2016 ،ص .41
[ ]42السلطاني ،خالد" ،رفعة الجادرجي :معمار" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2016 ،ص .42
[ ]43السلطاني ،خالد" ،محمد مكية  100عام من العمارة والحياة" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2014 ،ص.40
[ ]44السلطاني ،خالد" ،رفعة الجادرجي :معمار" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2016 ،ص .43
[ ]45السلطاني ،خالد" ،عمارة الحداثة في بغداد :سنوات التأسيس" ،مطابع دار األديب ،الطبعة األولى ،2014 ،ص.24-19
[ ]46الراوي ،خالد" ،عمارة قحطان عوني:دراسة تحليلية وتوثيقية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم هندسة العمارة ،جامعوة
بغداد ،1990 ،ص.108
[ ]47المدفعي ،قحطان" ،بنينا جمعية التشكيليين بما يعادل بقشيشاً من كولبنكيان" ،حوار مع نبيل الحيدري.2013 ،
[Online]. Available: https://www.iraqhurr.org/a/1639582.html. [Accessed: September 2019].
[ ]48السلطاني ،خالد" ،عمارة مكتب هشام منير:مهنية المنجز وحداثته" ،جريدة إيالف.2011 ،
[Online]. Available: http://elaph.com/Web/Culture/2011/5/652692.html. [Accessed: September
2019].
[ ]49الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العمارة العراقية :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .37
[ ]50الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العموارة العراقيوة :توثيوق للعموارة ومعماريهوا (عموارة العوراقيين ،الرعيول األول)" ،الجوزء
الثاني ،دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ،كربالء ،2018 ،ص .166
[ ]51السلطاني ،خالد" ،مكتبة األوقاف العامة :باب المعظم-بغداد" ،جريدة المدى ،العدد .2014 ،3019
[ ]52السلطاني ،خالد" ،عمارة الحداثة في بغداد :سنوات التأسيس" ،مطابع دار األديب ،الطبعة األولى ،2014 ،ص .50
[ ]53السلطاني ،خالد" ،رفعة الجادرجي :معمار" ،مطابع شركة األديب ،عمّان ،األردن ،2016 ،ص .60
[ ]54السلطاني ،خالد" ،غرفة تجارة بغداد ،مآالت العمارة الحداثية" ،جريدة المدى ،العدد .2017 ،3975
[ ]55الجلبي ،محمد رضا" ،موسوعة العمارة العراقية على موقع الفيس بوك"
[Accessed:

https://www.facebook.com/groups/mridhachalabi/?epa.

[Online].
Available:
September 2019].

[ ]56إحسان فتحي" ،صفحة على موقع الفيس بوك"
[Online]. Available: https://www.facebook.com/ihsan.fethi. [Accessed: September 2019].
[ ]57بيري ،سيسيليا " ،مشروم جديد للنادي األولمبي في بغداد :الرمز التاريخي للعراق الجديد المستقلّ"،2018 ،
[Online]. Available: https://ifpo.hypotheses.org/7912. [Accessed: September 2019].
[ ]58الوراوي ،خالود" ،عموارة قحطوان عووني :دراسوة تحليليوة وتوثيقيوة" ،رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة ،قسوم هندسوة العموارة،
جامعة بغداد ،1990 ،ص.108
[ ]59السلطاني ،خالد" ،عمارة قحطان عوني :المفهوم الخاص للمكان" ،الحوار المتمدن ،العدد .2007 ،2020
[Online].Available:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=107206.[Accessed:September
,2019].
[ ]60المالحويش ،عقيل نوري" ،العمارة الحديثة في العراق :تحليل مقارن في هندسة العمارة والتخطيط" ،دار الشوؤون الثقافيوة،
بغداد.1988 ،

274

