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 ملخص البحث:

وعوامل أخرى على السمات الخاصة بالعمارة العربية المعاصرة، قاد ذلك الى حدوث  أثر التقدم السريع للتكنولوجيا

أولهما: العودة إلى العمارة فقدان الهوية بسبب والدة إشكالية ذات اتجاهين متناقضين، و فوضى في النتاج المعماري

ر من القديم واستحالة العودة إلى الماضي. إضافة إلى  التراثية بقيمها النظرية والتطبيقية، والثاني: الحداثة الغربية والتحرَّ

تيارات معمارية ناشدت بضرورة االستمرارية الحضارية التي تتطلّب التأصيل في التعبير المعماري وربطه بمفاهيم 

. من هنا ظهرت مشكلة البحث في عدم وضوح الرؤية في البناء الفكري المعماري العربي على الرغم من تعدد الحداثة

التوجهات المعمارية التي تسعى إلى خلق عمارة عربية معاصرة، وغياب الهوية مع غياب التوجه الواضح في النظرة إلى 

ري العربي المعاصر بشكل عام ونتاج رواد العمارة في العراق التراث. يهدف البحث إلى تحديد آلية لتحليل الواقع المعما

عرضاً وتحليالً للتيارات الفكرية المعاصرة وطريقة تناولها للتراث وإنعكاس ذلك على كدراسة حالة، حيث قدم البحث 

ين. ثم تقييم الواقع الرواد العراقي المعمارية المعاصرة ونتاجها المادي متمثلة بأعمال بعض المعماريين التوجهات الفكرية

نظرة المستقبلية لبناء الهوية الالمعاصر وإشكالياته من أجل التوصل إلى إستنتاجات وتوصيات تساعد في إرساء دعائم 

 العربية في العمارة المعاصرة. 
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