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مقدمة
 Preface

لماذا الجودة؟ •
تأتى بالمملك����ة لمجتمعي م التعليت اسساؤبموض بالنه لإلهتم����امظ����ًرا ن    
ئيسة رلز اكائرلادى كإحت سساؤلما هذهد عتماودة واجن همية ضماأ

يج رلخاعلى فاعلية س ـ���������������بما ينعك ،تهودجن تحسيوم لتعليح اإلصال
.حياتهودة ج نتحسيو
.التنافسية العالميةبخالف أنها هدف من أهداف البرنامج بتحقيق     

 فىينبغي أن تتوافر  التى المعاييريشمل نظام الجودة •
ة، سواء أكان منها ما ـــالعملية التعليميجميع عناصر 

.أو المخرجات اإلجرائية أو العمليات بالمدخالتيتعلق 

لجميع العناصر االستخدام الفعال هذا من خالل  ويتحقق•
. البشرية والمادية بالمؤسسة التعليمية    
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محتوى ومفهوم البرنامج
 Degree Programme: Content, Concept and Implementation 

)العمارة( اإلسالميةالعمارة أهداف برنامج بكالوريوس •
ة قس��م العم��ارة اإلس��الميمتاح��ة عل��ى موق��ع مواص��فات البرن��امج كاف��ة •

، ونظ��ام الس��اعات المعتم��دة، المق��رراتجمي��ع المعلوم��ات ع��ن وتش��مل 
.وغيرها ومتطلبات القسم والكلية والجامعة

رؤيةال    
أن يكون قسم العمارة اإلسالمية أح�د المؤسس�ات التعليمي�ة المرموق�ة •

إلع��داد معم��اريين له��م الق��درة عل��ى إحي��اء الهوي��ة اإلس��المية والت��ي 
.تمكنهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا في هذا المجال

الرسالة    
تقديم تعليم معماري متميز في بيئ�ة محف�زة للتفكي�ر اإلب�داعي والبح�ث •

العلم��ي، انطالق��ا م��ن خدم��ة المجتم��ع المحل��ى وص��والً إل��ى الش��راكة 
. اإلقليمية والعالمية الفاعلة
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محتوى ومفهوم البرنامج
 Degree Programme: Content, Concept and Implementation 

األهداف والغايات•
المعم��اريين  إلع��دادالق��يم والمف��اهيم اإلس��المية ف��ي العم��ارة والعم��ران  ترس��يخ•

العم�ل محلي�ا  س�وقوالمخططين والباحثين المبدعين المؤهلين لس�د احتياج�ات 
.وإقليميا ودوليا

 المجتم�عالمهني�ة، يخ�دم  بقدرات�همتميز : معماري ومخطط وباحث جيلإعداد •
 البح�ثالمحلي بمنطق�ة مك�ة المكرم�ة، ق�ادر عل�ى تطبي�ق أس�اليب ومنهجي�ات 

.العلمي
أهمية البرنامج•
.والخاصالحكومي في القطاعين تعمل  خريجي البرنامجكبيرة من  مجموعة•
.الهندسية في مجالي العمارة والعمران االستشاراتتقديم •
.في المؤسسات التعليمية ةفنيالو ةكاديمياألالكوادر توفير •
.المعمارية والعمرانيةحلول للقضايا توفير الباحثين القادرين على اقتراح •
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محتوى ومفهوم البرنامج
 Degree Programme

1

ILOsمخرجات التعلم •
الطال��ب يك��ون  س��وفه��ي م��ا و•

قادر على عمله بشكل اكبر بعد 
 .إنهائه النشاط التعليمي

أن يك��ون الطال��ب ق��ادرا “: مث��ل•
ص�����نع نم�����وذج رقم�����ي عل�����ي 

ليط�����ور ويعي�����د بن�����اء أفك�����اره 
.”ظهرها بشكل واضحيو

 عالمي�ةتم تبن�ي مخرج�ات تعل�م •
وق���ام أعض���اء  محلي���ةوأخ���ري 

هيئة التدريس بتحديد ما يناس�ب 
. المقررات الخاصة بهم

وي��تم تعري��ف مخرج��ات ال��تعلم •
ك�ل مق�رر، وال�ذي  توصيففي 

.يتوفر على موقع القسم

ت
را

قر
الم

مخرجات التعلم



محتوى ومفهوم البرنامج
   Degree Programme: Content, Concept and Implementation 

1

سوق العمل  •
تم تحديد محتوى برنامج درجة البك�الوريوس ف�ي العم�ارة اإلس�المية عل�ى •

أساس المتطلبات العامة المتعلق�ة بت�دريس العم�ارة اإلس�المية، واحتياج�ات 
.وتوقعات السوق المحلية والوطنية

يعني باألس�اس بممارس�ة المهن�ة، كم�ا يعن�ي ) ۷(التصميم المعماري مقرر •
بت�وفير مج�ال لتب�ادل ، وبحث مشروع التخرج )۲(التدريب الصيفي مقرر 

. المعلومات حول احتياجات وتوقعات سوق العمل

ع���دد الع���املين ف���ي المج���ال المعم���اري س���يأخذ ف���ي •
في العقد الق�ادم نتيج�ة التط�ور المس�تمر ف�ي  االزدياد

وبالت��الي س��تزداد نس��بة . المملك��ة العربي��ة الس��عودية
خريجي كليات العمــارة بسبب الطلب المتزاي�د عل�ى 

.المجاالت العملية واألكاديمية



محتوى ومفهوم البرنامج
   Degree Programme: Content, Concept and Implementation 

1

متطلبات القبول لدرجات البكالوريوس•
س�نويا ع�دد الطلب�ة مجل�س الجامع�ة وفقا لقانون الجامعات السعودية، يقرر •

.الجدد الذين سيتم اختيارهم بعد استشارة القسم المختص
يكون لدى الطلبة المتقدمين في ب�رامج البك�الوريوس ف�ي الجامع�ات بع�ض •

:منها المؤهالت
العامـــــــــة  الثانويةأن يكون الطالب قد حصل على شهادة  •

.أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها    
.طبيايجب أن يكون مناسبا •
.من أي جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو أكاديمية فصلأال يكون قد •

العربي�ة واإلنجليزي�ة، ل�ذلك م�ن الض�روري  ب�اللغتينيتم تدريس المق�ررات •
.تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل مقررات اللغة

سابقة في المجال خبرةليس من المفترض أن يكون لدي المستجدين أي •



محتوى ومفهوم البرنامج
   Degree Programme: Content, Concept and Implementation 

1

۳۷توصية •
. بجامعة أم القرى مر بمراحل متعددة لتطوير برنامجه) تخصص عمارة(منذ تأسيس قسم العمارة اإلسالمية •
).وحدة معتمدة ۱٦۸فصول دراسية و ۱۰سنوات و ٥() ۲۳(هـ  كان القسم يعمل بتوصية  ۱٤۲۹عام  حتي•
للط��الب المقب��ولين بالجامع��ة، ل��ذلك ت��م إص��دار بالس��نة التحض��يرية ه��ـ ت��م العم��ل ۱٤۳۰/۱٤۲۹ب��ين ع��امي •

). وحدة معتمدة ۱٦٥فصول دراسية متخصصة  و ۸سنوات و٤( )۳۰(التوصية 
o ال�بعض  وتحس�ينبعض المق�ررات  دمجبعض المقررات، باإلضافة إلى  استحداث): ۳۰(مميزات توصية

. اختياريةاألخر وإضافة مقررات 
o مق�ررات، وق�د ك�ان ذل�ك  ثماني�ةتحويل مقررات التصميم المعماري من عشرة إلى ): ۳۰(سلبيات توصية

. بضغط ثالث مقررات تصميم معماري في مقررين واستحداث مقرر منفصل للرسومات التنفيذية
باألقسام الهندسية وفق�ا لم�ا كان�ت تنف�ذه الكلي�ة تحضيرية خاصة في ظل رغبة باقي أقسام الكلية االنفراد بسنة •

.هـ، باإلضافة للرغبة في إعادة النظر في بعض برامج السنة التحضيرية۱٤۲۹قبل عام 
وأص�حاب العم�ل ) خ�ريج ٤۱(القس�م  خ�ريجينه�ـ ب�ين ۱٤۳۷-۱٤۳٦ال�ذي ت�م عق�دة  االستقصاءوطبقا لنتائج •

).صاحب عمل ۲۸(
).     ۳۷( وفي ظل رؤية القسم ورسالته وأهدافه يقدم القسم التوصية •
.هـ۱٤۳۸/۱٤۳۷بدءا من العام الجامعي  بهاليتم العمل )  ۳۷( تم تطوير التوصية •



محتوى ومفهوم البرنامج
   Degree Programme: Content, Concept and Implementation 

1

۳۷توصية •
.مستويات دراسية متخصصة ۱۰سنوات،  خمستشمل ):  ۳۷( التوصية •
:، لذا فقد تم اإلبقاء على) ۳۰( والتوصية )  ۲۳( التوصية دمج مميزات وهي محصلة •

مع تعديل طفيف بالمحتوى لبعض المقررات وبما يناسب التطوير والتجديد ) ۲۳(مقررا من التوصية  25•
. في هذه المقررات

.مقررا من متطلبات الجامعة) ۱۲(منها ) ۳۰(مقررا من التوصية   36•
ما تحق�ق م�ن تحس�ين ب�دمج بع�ض المق�ررات وإض�افة مق�ررات اختياري�ة واس�تحداث أخ�رى تم�ت بالتوص�ية •

)۳۰ .(
. مقررات جديدة ۳تم استحداث •
: وحدة معتمدة ۱۷۲مقررا بإجمالي  ٦۷إجمالي المقررات عـدد •

% المؤيةالنسبة  عدد الساعات  عدد المقررات 
۱٤.٥ % ۲٥ ۱۱ مقررات جامعة 
۱۲.۸ % ۲۲ ۱۰ مقررات الكلية
۷۲.۷ % ۱۲٥ ٤٦ متخصصة (مقررات القسم 
۱۰۰  % ۱۷۲ ٦۷ إجمالي 

٦۷





برنامجالة هيكل
 Degree Programme: Structures, Methods and Implementation

وينقسم برنامج بكالوريوس  ،)مستويات ۱۰(سنوات  ٥لبرنامج امدة •
). مقرراتتسمى (إلى وحدات ) العمارة: تخصص(اإلسالمية العمارة 

.المقررات بطريقة تصاعدية من حيث المحتوي العلمييتم تنظيم 

:مجموعة متطلباتبرنامج الويستوفي 
..)مثل الثقافة اإلسالمية واللغة العربية واالنجليزية( متطلبات الجامعة● 

..)مثل الرياضيات والفيزياء والمساحة(     متطلبات الكلية● 

مجموعة استوديوهات التصميم المعماري     متطلبات القسم● 
مجموعة اإلنشاء وتقنية البناء                             
مجموعة التخطيـــــــــــــــــط                             
مجموعة نظريات العمـــــارة                             
مجموعة  المقررات المعاونة                             
مجموعة المواد االختياريــــة                             
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Requirements of UQU, CEIA and DIA

برنامجالة هيكل
 Degree Programme: Structures, Methods and Implementation
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Bachelor of Islamic Architecture  Curriculum  (Major: Architecture)



بعض الطالب وقد أخذ في االعتبار اإلجراءات المتعلقة بإمكانية قضاء •
ف���ي المق���ررات الم���أخوذة ويمك���ن إدراج . الوق���ت ف���ي جامع���ة أخ���رى

مؤسسات التعليم العالي المحلية أو األجنبي�ة األخ�رى م�ن خ�الل تطبي�ق 
.القسموافق عليها رئيس ي معادلة

وفق���ا  الق���ريأم الطال���ب م���ن خ���ارج جامع���ة تحوي���ل يمك���ن قب���ول كم���ا •
:للشروط التالية

.بهامعترف أن يكون قد درس في كلية أو جامعة •
.ألسباب تأديبيةمنها  فصلأال يكون قد •
.كما يحددها مجلس الجامعة شروط التحويلاستيفاء •

برنامجالة هيكل
 Degree Programme: Structures, Methods and Implementation
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Workload and Credits عبء العمل•
:معتمدة تستند إلى ما يليال اتساعالبرنامج نظام ال يطبق    

أس�بوع  ۱٥دقيق�ة عل�ى م�دى  ٥۰س�اوي تمعتم�دة ك�ل وح�دة : محاضرة•
وتج��رى المحاض��رات ف��ي مجموع��ات تت��راوح ب��ين . الفص��ل الدراس��يب

.طالب ۳۰ و ۱۰
.دقيقة ۱۰۰ساوي تمعتمدة كل وحدة : مختبر/ ورشة عمل •
.دقيقة ۱۰۰ساوي تكل وحدة : ستوديو•
.دقيقة ٥۰ساوي تمشاريع البحث العلمي كل وحدة : مشروع•
.أسابيع ٤يومي لمدة ساعات عمل  ٥ساوي تكل وحدة  :التدريب•

ساعة معتمدة ۱٦٥اإلجمالي                      

برنامجالة هيكل
 Degree Programme: Structures, Methods and Implementation
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Year Contact 
hours

Self-study 
hours Total ECTS

First year 645 930 1575 60

Second year 690 915 1605 60

Third year 750 900 1650 60

Fourth year 706 948 1654 60

Fifth year 510 1130 1640 60

Total 3301 4823 8124 300

م لتقي�يللط�الب أج�ري ع�دد م�ن االس�تبيانات  لع�بء العم�ل،تقدير األس�اتذة بناءا علي •
:العبء، ووجد أن

ECTS ٦۰ساعة، وهو ما يعادل  ۱٦۲٥  تطلب في المتوسط تدراسية واحدة السنة ال•
وجه�ا لوج�ه،  ، بما ف�ي ذل�ك س�اعات الت�دريسساعة العمل ۲۷واحدة تساوي تقريبا النقطة ال•

ط إل�ى ـالمتوس�ف�ي  اح�دةالونقط�ة الوتنقس�م  .المتحان�اتلفردية، وكذلك التحضير الدراسة الو
. )النسبة األكبر(ساعة من الدراسة الذاتية  ۱٦ وساعة للتدريس  ۱۱

برنامجالة هيكل
 Degree Programme: Structures, Methods and Implementation
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60 ECTS = 1500-1800 Hrs 



:أساليب التعلم•
المختب���ر،  وتم���ارينواألنش���طة الص���فية،  المحاض���رات :تش���مل أس���اليب الت���دريس•

عل�ي أيض�ا المق�ررات وتش�مل . وغيره�ا الميداني�ة والرحالت، والمناقشاتوالندوات 
.للطالبلتواصل لدي اكفاءات تزيد من التي  الجماعيةاألنشطة 

 وتش�جيعوالمش�ورة الط�الب،  لمس�اعدةعلي تق�ديم اأعضاء هيئة التدريس يعمل كافة •
ف�ي  مكتبي�ةس�اعات جمي�ع أعض�اء هيئ�ة الت�دريس ، ولاألسئلة والرد على االقتراحات

مواق�ع التواصل بين المعلمين والطالب من خالل  لمساعدة الطالب، ويعدكل أسبوع 
.اشائعأمرا  )واتساب المثل ( اإلنترنت برعالتواصل 

 ه أيض��ا اختي��اريمكن��و ،المق��ررات االختياري��ةم��ابين  ختي��ارالاالطال��ب إمكاني��ة ل��دي •
.)۸(تصميم المعماري المقرر موضوع مشروع البكالوريوس في 

لط��الب يلع��ب دورا حيوي��ا ف��ي برن��امج ل النش��اط البحث��يوباإلض��افة إل��ى ذل��ك، ف��إن •
. العمارة اإلسالمية

برنامجالة هيكل
 Degree Programme: Structures, Methods and Implementation
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:الدعم والمساعدة للطالب•
بالجامع��ة والكلي��ة والقس��م يعمل��ون عل��ي تق��ديم المس��اعدة والمش��ورة كاف��ة الع��املين •

.األكاديمية واإلدارية للطالب
ف�ي الوق�ت المق�ررات لطالب لتحقي�ق نت�ائج ال�تعلم واس�تكمال امساعدة لنهدف جميعا •

جاه���دين لجع���ل الط���الب المحتمل���ين والح���اليين يش���عرون جميع���ا نس���عى و المح���دد
.توفير أحدث المعلومات التي تقود هؤالء الطالب إلى النجاحمع ، بالقسم بابالترح

ويمك�ن تلخ�يص . في البرنامج هم أعضاء هيئة التدريس األكاديميين المرشدينجميع •
:أدوارهم الرئيسية في المهام التالية

.في المنظومة الدراسية واإلدارية وإدماجهمر المعلومات األكاديمية للطالب يوفت•
.الدراسة خطةالطالب في إعداد مساعدة •
.صفيةالال األنشطةع الطالب على ممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية والمشاركة في يشجت•

يتوفر كتيب اإلرشاد علي موقع القسم

برنامجالة هيكل
 Degree Programme: Structures, Methods and Implementation
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مجموع��ة الل��وائح والتوجيه��ات الت��ي يج��ب عل��ى أعض��اء هيئ��ة موق��ع الجامع��ة ي��وفر •
الت��دريس والط��الب إتباعه��ا م��ن أج��ل تلبي��ة متطلب��ات الجامع��ة فيم��ا يتعل��ق بمنظوم��ة 

.االختبارات

مفهوم االختبار•
، تدريسهالمواءمة بين ما يتم     

، )ILOsمخرجات التعلم (من الطلبة تعلمه  يتوقعوما     
).كيف يثبت الطالب تحقيق مخرجات التعلم( تقييمهوما يتم     

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
 Examinations: System, Concept and Organisation
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حقوق الطالب
:للطالب الحق في

بالمقرر في بداية كل فصل دراسيأساليب االختبار معرفة •
المرحلية درجاتهممعرفة •
.النهائيقبل االمتحان معرفة درجاتهم •
.النموذجية لالختبارات اإلجاباتمعرفة •
.لجنة التظلمات والشكاوي/ مع األساتذةمراجعة درجاتهم •
اللجنة الي أوراق اإلجابة إعادة تصحيحبطلب التقدم يجوز •
.النتائج لمدة أكثر من أسبوع تأخيرعدم •
.المقرر بهدف تحسين جودة التدريس تقييم•

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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نظام االختبارات
.التنوع  والعدل والشفافيةيعتمد نظام االختبارات علي تحقيق مبادئ 

نصف الفصل إختبار -
%)٦۰وال يزيد عن % ٤۰عن  اليقل(نهائي  إمتحان -

امتحان التحسين -
امتحان قصير -
تقييم الواجبات المنزلية -
عرض تقرير -
).امتحان شفوي(عرض المشروع  -

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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Different Exam Methods

لضمان توزيع عبء توزيع مواعيد التقييمات يسعى أعضاء هيئة التدريس إلى 
الفص�ل أم�ر مرغ�وب في�ه جمي�ع التس�ليمات ف�ي نهاي�ة العمل، خاصة أن وض�ع 

.ألنه سيجعل من الصعب على الطالب تقديم المطلوب منهم بكفاءة



الحضور واالنسحاب
.من الفصل الدراسي ٪۷٥يجب أن يكون الحد األدنى من حضور الطالب بالمقرر 

.من الطالب الذي ليس له سبب وجيه لعدم الحضورسحب المقرر ويمكن 

االنسحاب من المقرر
يمك��ن للط��الب االنس��حاب طوع��ا م��ن المق��رر ف��ي أي وق��ت حت��ى الموع��د النه��ائي 

).لن تؤثر على المعدل(، Wالطالب الذي ينسحب سوف يحصل على . لالنسحاب

التخرج
يتخرج الطالب رسميا ويمكنهم الحصول على شهاداتهم في تاريخ م�نح الدرج�ة بع�د 

.االنتهاء من جميع المتطلبات

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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)IC" (غير مكتمل"درجة 

. للطالب إذا ل�م ينته�ي الطال�ب م�ن متطلب�ات المق�رر" غير مكتملة"يتم إعطاء درجة 
وإال ف��إن . الت��الييج��ب عل��ى الطال��ب اس��تكمال المتطلب��ات خ��الل الفص��ل الدراس��ي 

.يتغير تلقائيا إلى راسبالتقدير 

الغياب في وقت االختبار

٪ م�ن إجم�الي ع�دد المحاض�رات ۲٥تتطلب الجامعة أن ال يتغيب الطالب أكث�ر م�ن 
على الطالب الذين ال يستوفون هذا المطل�ب ف�ي أي  ويحظر. والمختبرات والدروس

. من المقررات حضور االمتحان النهائي
م�ن قب�ل مجل�س لس�بب مقب�ول ويسمح للطالب الغائ�ب ف�ي االمتح�ان النه�ائي للمق�رر 

.الحقالقسم وعميد الكلية أن يأخذ االمتحان في وقت 

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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اإلنذار األكاديمي

األك��اديمي  س��جلهوالتس��جيل لك��ل طال��ب عم��ادة القب��ول ف��ي بداي��ة ك��ل فص��ل، ت��وفر •
األكاديمي�ة  التح�ذيراتالكامل الذي يعرض نتائج جميع المقررات، فضال عن ع�دد 

.التي صدرت له

٤.۰من  ۱.۰أقل من يحصل الطالب على تحذير إذا كان المعدل التراكمي له •

بع�د التح�ذير . مثل هذه التحذيرات المتعاقبة ثالثةالطالب إذا حصل على  إيقافيتم •
الثالث، الذي تم تعليقه لمدة واحدة، يجوز لمجلس الكلية بالتنسيق مع عم�ادة القب�ول 

للط�الب ال�ذين يمك�ن فرص�ة رابع�ة والتسجيل، أن يوصي مجلس الجامعة بإعط�اء 
. رفع المعدل التراكمي الخاص بهم عن طريق أخذ المقررات وفقا للقواعد

.فترة ۱٥خالل الطالب إذا لم يتمكن من استكمال متطلبات التخرج  تعليقيتم •

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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تحويل الساعات المعتمدة

. الت�ي ت��م دراس��تها ف��ي الجامع��ات األخ��رىنق��ل الس��اعات المعتم��دة يمك�ن للط��الب •
م��ن الس��اعات المعتم��دة الت��ي يمك��ن نقله��ا م��ن قب��ل  به��االمس��موح  القص��وىالنس��بة 

م��ن إجم��الي الس��اعات المعتم��دة ف��ي ٪ ٤۰ه��ي الط��الب م��ن الجامع��ات األخ��رى 
. المناهج الدراسية

واألس��اتذة الت��ي ت��درس ه��ذه اللجن��ة العلمي��ة ه��ذه المق��ررات م��ن قب��ل  تقي��يمي��تم •
.رئيس القسمالمقررات وبموافقة 

درجة النج�اح فق�ط ويتم تعيين  GPAال يتم تضمين الساعات المعتمدة المحولة في •
.لتلك الدورات
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إجراءات اختبار منتصف الفصل الدراسي

.قبل تاريخ االختباربثالثة أسابيع يتم إشعار الطالب كتابيا على األقل •
.يسمح للمباعدة الكافية بين الطالب مكانيعقد االختبار في •
اثنين من المراقبينيكون هناك ما ال يقل عن •
.طالبا ٥۰إضافي لكل  مراقب، يتم إضافة ۱۰۰أكبر من إذا كان العدد •
.وأعداد جميع الطالب الحضور أسماءيتم تسجيل •

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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1-100 = 2 invigilators
101-150 = 3 invigilators
151-200 = 4 invigilators



إجراءات اختبار الفصل الدراسي

من بدايتهمضي نصف ساعة ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد •
.إضافي للطالب الذي يبدأ اختبارا بعد بدايتهال يمنح أي وقت •
.من االختباردقيقة  ۳۰أو آخر دقيقة األولى  ٦۰ الخالل  بالخروجال يسمح •
والهواتف المحمولة في مكان معين الحقائبيطلب من جميع الطالب ترك جميع •
ذلك خطيا اليما لم يشار مساعدات إلكترونية ال يسمح بأي •
مع أي طالب آخر في مكان االختبار التواصللن يسمح ألي طالب على •

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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جدول االختبار
الط�الب،  لمالحظ�اتستجابة االقبل اإلعالن عن الجدول الزمني لالمتحانات، يتم •

الخري�ف أو الربي�ع اختب�ار قب�ل ب�دء فت�رات أربع�ة أس�ابيع الج�دول قب�ل نش�ر ويتم 
.كلما أمكن ذلك

كلم�ا ك�ان  همفص�لفي ج�داول تلبية طلبات الطالب الفردية  تتمفي الوقت الحاضر •
ومن المقترح مواصلة هذا النهج، وتحقيق التوازن بين رغب�ات جمي�ع . ذلك ممكنا
.األطراف

البوابة اإللكترونيةتنشر الجداول علي •
القسممنشورة علي موقع كافة نظم وقواعد االختبارات •

نظام االختبارات ومفهومها وتنظيمها 
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الموارد البشرية: أوال •
م�ن  من ذوي الخب�رة العالي�ة) دكتوراه( هيئة التدريسمن أعضاء عضو  ۳۳يوجد بالقسم 

، والتص�ميم وتنس�يق الموق�عالعم�ارة،  مج�الف�ي  الجامع�ات،مختلف البل�دان ومختل�ف 
.ودعم البحث العلمي دعم الطالبلط، يمثلون قاعدة الحضري والتخطي

الموارد
 Resources

4

Professor
17%

Associate 
Professor

12%

Assistant 
Professor

27%Lecturer
5%

Teaching 
Assistant

39%

FACULTY MEMBERS
Ranking No of 

Staff  

Professor 10 

Associate 
Professor 7 

Assistant 
Professor 16 

Lecturer 3 

Teaching 
Assistant 23 

Total 59 

 



األنشطة البحثية•
أعض�اء هيئ�ة الت�دريس جمي�ع جوان�ب الهندس�ة  به�اتشمل األنش�طة البحثي�ة الت�ي يق�وم 

، هن�اك ۲۰۱٦ورقة منشورة، وف�ي ع�ام  ۲٦، كان هناك ۲۰۱۰المعمارية، وفي عام 
.ورقة منشورة ۱۲

الموارد
 Resources

4

Publications



تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس •
أم الق��رى الكثي��ر م��ن الب��رامج التعليمي��ة وورش العم��ل لتط��وير وتحس��ين  جامع��ةتق��دم 

، وكاف�ة ب�رامج ال�تعلم وورش العم�ل متاح�ة والبح�ث التدريسقدرة العاملين في مجال 
.لعمادة التطوير األكاديمي وضمان الجودةعلى الموقع اإللكتروني 

الموارد
 Resources

4



البيئة المؤسسية: ثانيا •

، حي�ث تت�وفر المس�احة )المراف�ق والمع�دات والبني�ة التحتي�ة(وتش�مل البيئ�ة المؤسس�ية 
الص��يانة كم��ا تت��وفر . وكف��ؤةوالتقني��ات المناس��بة الت��ي تس��مح بتق��ديم عملي��ة تعل��م فعال��ة 

.لمعدات األستوديو والفصول الدراسية والمختبراتالدورية 

الموارد
 Resources

4

Item No. of Item Available

Studios 11

Classrooms Obtainable on demand

Computer Labs 1

Labs and Workshops 5

، اس�توديو ۲۰لزي�ادة أع�داد االس�توديوهات إل�ي في المستقبل المنظ�ور القسم يطمح 
.المعدات المطلوبةبوتجهيز المختبرات وورش العمل الموجودة 



كرسي األمير خالد الفيصل لتطوير العشوائيات •

وافق سمو األمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عل�ى إنش�اء كرس�ي بحث�ي 
تحت اسم األمير خال�د الفيص�ل لتط�وير المن�اطق العش�وائية ف�ي مدين�ة مك�ة المكرم�ة، 
وتعكس موافقة األمير رؤية واضحة ألهمية تطوير مدينة مك�ة المكرم�ة وتعك�س ه�ذه 
الخطة اعتقادات سموه بأن البحث األكاديمي هو الطريق الرئيس�ي والمناس�ب لتط�وير 

.وإدارة المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة

المن�اطق العش�وائية، ول�ه ح�ل مش�كالت يه�دف إل�ى مدت�ه خم�س س�نوات وهو برن�امج 
وتتمثل أهداف الكرسي في تنظ�يم وعق�د حلق�ات . منظور اجتماعي وإنساني وحضري

إلظه��ار أوج��ه القص��ور ف��ي المن��اطق ومحاض��رات وأبح��اث عم��ل وحلق��ات دراس��ية 
.وإمكانيات التطويرالعشوائية 

الموارد
 Resources

4



اإلمكانيات التقنية •

أعض�اء هيئ�ة الت�دريس، وتت�وفر ف�ي أجهزة كمبيوتر شخصية لجميع توفر الجامعة •
أجهزة الكمبي�وتر، آل�ة النس�خ الملون�ة، طابع�ة اللي�زر والماس�حات الغرفة المشتركة 

.ويتم تثبيت البرامج المرخصة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية مسبقا. الضوئية
. مثل المكتبةباألماكن العامة يمكن للطالب استخدام أجهزة الكمبيوتر المتوفرة •
.للطالب المسجل ۳٦٥أوفيس  ميكروسوفتتقدم الجامعة نسخة مجانية من •
وتتولى عمادة تقنية المعلومات في الجامعة مسؤولية الحواسيب والبرمجيات ونظ�م •

. البيانات
مجاني��ة للط���الب، ول��دي أعض��اء هيئ���ة  ف��اي وايوتق��دم الجامع��ة خدم��ة إنترن���ت •

. انترنت في غرفهم الخاصة كابلالتدريس باإلضافة إلى ذلك 
م�ن خ�ارج الح�رم ال�تعلم اإللكترون�ي يمكن الوصول إلي الخدمات المركزي�ة، مث�ل •

.الجامعي

الموارد
 Resources

4



المكتبات ومصادر المعلومات •

مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعية•
المواد والبرمجيات العديد من وتشمل المكتبة المركزية  

المكتبة الرقمية السعودية•
وه��و أكب��ر تجم��ع أك��اديمي لمص��ادر المعلوم��ات ف��ي الع��الم العرب��ي، م��ع أكث��ر م��ن    

علم���ي، تغط���ي جمي���ع التخصص���ات األكاديمي���ة، والتح���ديث مرج���ع ) ۳۱۰،۰۰۰(
كم�ا . ناش�ر ع�المي ۳۰۰تعاق�دت المكتب�ة م�ع أكث�ر م�ن . المستمر للمحتوى في هذا

.توفر بيئة رقمية لمختلف الجامعات السعودية، والمنظمات البحثية المشتركة معها

مكتبة الكلية•
في مختلف المجاالت الهندسية والمعماريةكتاب  ٥۱٥۱تحتوي علي    

الموارد
 Resources

4



الشفافية والتوثيق
 Transparency and Documentation

:توصيف المقرر ويحتوي علي•

اسم ورمز المقرر -
المسئول عن كل مقرر) األشخاص(الشخص  -
طرق التدريس وعبء العمل -
الساعات المعتمدة -
.التي تستند علي المعايير الدولية واالحتياجات المحلية ILOsمخرجات التعلم المقترحة  -
محتوى المقرر -
متطلبات االختبارات -
التقييم والتفاصيل التي توضح كيفية حساب عالمة المقرر) نماذج(نموذج  -
بهاالمراجع الموصى  -
تقييم الطالب للمقرر -

5



Diploma Supplementالملحقة  الدبلوماشهادة  •

وتشمل معلومات ع�ن وص�ف . البكالوريوسشهادة مع  ادبلوم إرفاق شهادةسيتم 
المدرج��ة ف��ي  والمق��رراتف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية، نظ��ام التعل��يم الع��الي 

تقديرات هذه المقررات، إلي جانب معادلة الساعات المعتمدة الحالي�ة و، البرنامج
ECTSمع نظام النقاط األوربي 

الشفافية والتوثيق
 Transparency and Documentation

5







الهدف من إدارة الجودة والتنمية •
مفهوم الجودة في كافة دمجالهدف الرئيسي من إدارة الجودة هو 

. الجامعية، مع تطبيق مبدأ التحسين والتطوير المســـــتمر األنشطة
.بالقسم اللجانوتطويرها وتتكون من كافة وحدة إدارة الجودة لذلك فقد تم إنشاء 

مهام الوحدة متمثلة في لجان القسم •
...).االستبيانات والمستندات والتقارير (من المصادر المختلفة جمع المعلومات •
.المعلومات تحليل•
.متوسطة وبعيدة المدى األهدافوضع •
.عمل لتحقيق األهداف المشار إليها خطةإعداد •
.التنفيذمتابعة •
.الفصلية التقاريرإعداد •

تقييم وتطوير الجودة: إدارة الجودة
 Quality Management: Quality Assessment and Development
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التعلم المستمر •
م�ن خ�الل وح�دة الت�دريب وخدم�ة دورات تدريبي�ة تقدم الجامعة لهيئة التدريس س�نويا 

.المجتمع، مثل التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

علي موقع الجامعة وهي قيد االستخدام بيئة للتعلم االلكتروني من ناحية أخري، توجد 
. بجميع المقررات تقريبا في قسم العمارة

تقييم وتطوير الجودة: إدارة الجودة
 Quality Management: Quality Assessment and Development
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األدوات واألساليب والبيانات•
يتم من خاللها إبداء آرائهم بشأن الدراس�ة  استبياناتيمأل الطالب خالل دراستهم عدة 

.للتحسين اقتراحاتاالستبيانات ويتم وضع  تحليلبالقسم، وبشكل عام يتم 

االلكترونية، وإذا كان متوسط بصفحة الطالب من هذه االستبيانات االستبيان الموجود 
الكلي��ة  عمي��د، يق��وم )أو أق��ل ۲.٥عل��ى س��بيل المث��ال (ج��دا  منخفض��ةالتقي��يم المق��رر 

. بالتدخل ومناقشة الموضوع مع القسم المعني

تقييم وتطوير الجودة: إدارة الجودة
 Quality Management: Quality Assessment and Development
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الطالب/ نسبة األساتذة •
يبين الج�دول نس�ب أعض�اء هيئ�ة الت�دريس ف�ي برن�امج درج�ة البك�الوريوس ف�ي قس�م 
العم���ارة، ويت���ألف أعض���اء هيئ���ة الت���دريس م���ن أس���اتذة وأس���اتذة مش���اركين وأس���اتذة 

.مساعدين ومحاضرين

تقييم وتطوير الجودة: إدارة الجودة
 Quality Management: Quality Assessment and Development
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Academic Year 2014-2015 2013-2014

Student/staff ratio 12.4 13.2



الرضا عن التعليم في قسم العمارة•
وبعد خم�س ، التخرجيتم دراسة مدى الرضا عن التعليم بقسم العمارة للخريجين وقت 

.عن هذه األماكن للمسئولينسنوات في مجال العمل وكذلك 

تقييم وتطوير الجودة: إدارة الجودة
 Quality Management: Quality Assessment and Development
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Satisfaction of the graduate on: 2014/2015 (%) 2013/2014 (%)

Course content 92 90

Professional abilities 93 88

Transformable skills 96 90

Knowledge of my own field 80 75

The ability to apply the theoretical knowledge 
into practice 93 83

Study guidance and atmosphere in the 
department 89 85



:أوال•
االجتماع االفتتاحي مع رئيس البرنامج وإدارة الكلية•
دقيقة ٤٥يستمر اللقاء لمدة •

:مجاالت المناقشة•
الخطط التنموية للمؤسسة•
وضع البرنامج ضمن السياق المؤسسي•
نظرة عامة وآفاق التنمية للبرنامج من وجهة نظر إدارة المؤسسة•
الدراسة والتدريس والبحث في المؤسسة•
.خطط رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين•
الموارد•
تنظيم الدراسية وإدارة التعليم•
توكيد الجودة•

برنامج الزيارة
 The On-Site Visit –Audit Schedule



:ثانيا•
االجتماع مع منسقي البرنامج•
يستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف•

:مجاالت المناقشة•
المنهج الدراسي•
هيكل البرنامج•
أساليب التدريس والبحث•
التوجيه واإلشراف على الطالب•
تنظيم االمتحانات•
مدي نجاح البرنامج•
أهمية البرنامج بالنسبة لسوق العمل•

برنامج الزيارة
 The On-Site Visit –Audit Schedule



: ثالثا•
االجتماع مع الطالب•
يتم االجتماع مع عدد من الطالب في المراحل المختلفة باإلضافة إلى ممثلي •

.المجلس الطالبي
يستمر اللقاء مع الطالب وممثلي المجلس الطالبي لمدة ساعة•

: مجاالت المناقشة
أهداف برنامج البكالوريوس•
محتوى المقررات•
تنظيم وهيكل البرنامج•
االمتحانات•
التوجيه واإلشراف على الطالب•
ظروف العمل•
الدراسة في الخارج•

برنامج الزيارة
 The On-Site Visit –Audit Schedule



: رابعا•
االطالع على أعمال الطالب•
دقيقة ٤٥يستمر االطالع لمدة •

:مجاالت االطالع•
أوراق االختبارات •
المشروعات •
التمارين•
األبحاث وغيرها•

برنامج الزيارة
 The On-Site Visit –Audit Schedule



:خامسا•
:لقاء اللجنة مع أعضاء هيئة التدريس•
.االجتماع مع كافة أعضاء هيئة التدريس والمعاونين يتم •
يستمر اللقاء لمدة ساعة•

: مجاالت المناقشة
المناهج الدراسية•
هيكل البرنامج•
أساليب تدريس المقررات•
التوجيه واإلشراف على الطالب•
التطوير األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس•

برنامج الزيارة
 The On-Site Visit –Audit Schedule



:سادسا•
:جولة بالقسم•
تستمر الجولة لمدة ساعة•

: أماكن الجولة
المختبرات•
المعدات التقنية•
المكتبات•
غرف المحاضرات•
االستوديوهات•

برنامج الزيارة
 The On-Site Visit –Audit Schedule



يرجى االطالع علي المالحق التالية بموقع القسم لمزيد من المعلومات،        
Ministry of Education (ME)
(ME-01) The Statue of the Higher Education & Universities
(ME-02) Rules of Study and Examinations of Higher Education
(ME-03) Regulations Governing the Financial Affairs in the Universities
(ME-04) Uniform Rules for Scientific Research in Universities
(ME-05) The Employment Regulations of Saudis in Saudi Universities
(ME-06) The Employment Regulations of Non-Saudis in Saudi Universities
(ME-07) Rules Executive and Enforcement Actions of Uniform Regulations of Graduate Studies in Saudi Universities

Umm Al-Qura University (UQU)
(UQU-01) Regulations of Study and Examinations of UQU
(UQU-02) List of Students’ Discipline
(UQU-03) Teacher's Quality Manual
(UQU-04) Rights and Duties of the Student Regulation in UQU 
(UQU-05) Strategic Plan for Umm Al Qura University
(UQU-06) Admission Guide in Umm Al Qura University for the Academic Year 2015/2016
(UQU-07) University Development and Quality Unit in Umm Al-Qura University 

(Present and Future)
(UQU-08) Strategic Plan for Deanship of University Development and Quality
(UQU-09) Strategic and Operational Plan of the Agency of the University for Academic Development and Community Service
(UQU-10) The Organised Regulations and Implementation Rules of the Employees of the Saudi Universities Faculty Members                

and the Like Bases in UQU 
(UQU-11) Contracting Procedures Manual in Umm Al-Qura University
(UQU-12) The Rights and Obligations of Non-Saudi Teaching Staff Guide in UQU

College of Engineering and Islamic Architecture (CEIA)
(CEIA-01) Strategic Plan for College of Engineering and Islamic Architecture
(CEIA-02) Students Council 

https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(ME-01)  The Statue of the Higher Educations & Universities.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(ME-02)   Rules of Study and Examinations of Higher  Education.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(ME-03)  Regulations Governing the Financial Affairs In The Universities.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(ME-04) Uniform Rules for Scientific Research in Universities.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(ME-06) The Employment Regulations of  Saudis in Saudi Universities.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(ME-07) The Employment Regulations of Non-Saudis in Saudi Universities.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(ME-05)  Rules__Executive_and_Enforcement_Actions_of_Uniform_Regulations_of_Graduate_Studies_in_Saudi_Universities.pdf.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-01)  Regulations of Study and  Examinations of  UQU Regulations of Study and  Examinations .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-02)  List of Students Discipline.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-03)  Quality Manual Handbook.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-04)  Rights and Duties of the Student Regulation in UQU .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-05) Strategic Plan for Umm Al Qura University.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-06) Admission Guide in Umm Al Qura University for the Academic Year 1437 1436 H.pdf.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-07) University Development and Quality Unit in Umm Al-Qura University (Present and Future.pdf.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-08) Strategic Plan For Deanship of University Development and Quality.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-09) Strategic and Operational Plan of the Agency of the University for Academic Development and Community Service.pdf.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-10) The Organized Regulations and Implementation Rules of the Employees of the Saudi Universities Faculty Members and the Like Bases in Umm Al-Qura University.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-11) Contracting Procedures Manual in Umm Al-Qura University.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(UQU-12) The Rights and Obligations of Non-Saudi Teaching   Staff Guide in Umm Al-Qura University (Eng.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/CEIA-01 College stratigic plan.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(CEIA-02) Student council.pdf


Department of Islamic Architecture (DIA)
(DIA-01) Programme Specification (Programme Handbook)
(DIA-01.1) Study Plan (30)
(DIA-01.2) Assessment of study plan (30)
(DIA-02) Workload surveys and analyses
(DIA-02.1) Comparison between CH. and ECTS in the Architecture programme          

(arranged according to UQU, CEIA and DIA requirements) 
(DIA-02.2) Questionnaires that were conducted to assess the suggested workload
(DIA-02.3) A detailed workload for all courses
(DIA-03) Module descriptions (Module Handbook)
(DIA-04) Student Handbook
(DIA-05) Academic Advising 
(DIA-06) Graduation Project Handbook
(DIA-07) Objectives Matrix Models
(DIA-08) Programme Learning Outcomes of the Degree PLO's
(DIA-09) Curricular overview
(DIA-10) Staff Handbook (Staff descriptions)
(DIA-11) Diploma Supplement
(DIA-12) Student Progression Statistics (Transcript of records)
(DIA-13) Alumni surveys
(DIA-14) Facilities and Equipment & Cooperation Agreements
(DIA-15) Statistics of Enrolled and Graduated Students   
(DIA-16) Excellence Awards for Employee
(DIA-17) Training and Community Service Unit
(DIA-18) Quality Guide for Studying and Learning
(DIA-19) External Arbitration of Programme sample (External Evaluations)
(DIA-20) New Study Plan (37)
(DIA-21) Educational Methods for all courses 
(DIA-22) Office Hours (Academic year 2016/2017)
(DIA-23) Required Research Papers 
(DIA-24) Statement of the Students 
(DIA-25) Quality Manual Handbook
(DIA-26) Samples of Questionnaires 
(DIA-27) Students Satisfaction
(DIA-28) Models and forms of Courses registration

https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-01)Program Specification- Program handbook.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-01)Program Specification- Program handbook.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-01)Program Specification- Program handbook.pdf
https://uqu.edu.sa/en/isarch.dep/App/FILES/6257
https://uqu.edu.sa/en/isarch.dep/App/FILES/6257
https://uqu.edu.sa/en/isarch.dep/App/FILES/6257
https://uqu.edu.sa/en/isarch.dep/App/FILES/6257
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-03) Module descriptions (Module Handbook).pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-04) Student Handbook-1437.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-05) Academic Advising.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-06) Graduation Project Handbook.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-07) Matrix model.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-08) Program Learning Outcomes of the Degree   PLO's.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-09) Curriculum overview .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-10)  Staff Handbook (Staff descriptions) .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-11) Diploma Supplement.pdf
https://uqu.edu.sa/en/isarch.dep/App/FILES/6259
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-13)Alumni surveys.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-14) Facilities and Equipment .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-15)   Statistics of Enrolled and Graduated     Students.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-16)   Excellence Awards for Employee.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-17) Training and Community Service Unit.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-18)   Quality Guide for Studying and Learning in   UQU.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-19) External_Arbitration of Program.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-20) New Study Plan 37.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-21)  Educational methods for all courses .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-22) Office hours (Academic year 2015-2016).pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-23)  Required Research papers .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-24)  Statement of the  Students .pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-25) College Members Quality Manual.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-15)   Statistics of Enrolled and Graduated     Students.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/isarch.dep/files/(DIA-27) Students Satisfaction .pdf
https://uqu.edu.sa/en/isarch.dep/App/FILES/6260


محمد عاطف إلهامي/ د.أ: إعداد العرض
لجنة الجودة بقسم العمارة اإلسالمية: إعداد البيانات 

۲۰۱۷أكتوبر 
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