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 مجاالزيارة التتبعية للبر نبذة عامة حول 
لهيئة جودة التعليم التابعة  مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةالتي تقوم بها  التتبعيةالزيارة  تعدُّ 

عداد من منظومةجزًءا في مملكة البحرين  والتدريب التقارير،  ضمان الجودة المستمرة، والمراجعة، وا 
 .والتحسين

أداء مراجعة  إدارةالتي خضعت للمراجعة من قبل  البرامج األكاديميةعلى كافة  الزيارة التتبعيةوتنطبق 
: "قْدٌر محدوٌد من ُحكمحقها في الكلية، وصدر  فيإطار مراجعة البرامج وفق  مؤسسات التعليم العالي

 .الثقة"، أو "غير جدير بالثقة"

نً   التقدُّم المتحققعملية متابعة مراجعة البرامج، حيث تم تقييم  يف اأساسي  ا ويعدُّ تقرير الزيارة التتبعية هذا مكوِّ
 10-9 وذلك بتاريخ المملكة،جامعة تطرحه  والذي المعمارية،العلوم في الهندسة  بكالوريوسبرنامج في 

جراءاتو  ،المنشورعة اجالمر إلى إطار  ااستنادً  ؛2018أبريل  جودة التعليم والتدريب في  هيئة سياسات وا 
 . البحرينمملكة 

تابعة البرامج مدورة من  الثانيةمن المرحلة  اجزءً بوصفها وقد تم إعداد األجزاء التالية من هذا التقرير 
في مملكة  هيئة جودة التعليم والتدريب / مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةالتي تقوم بها األكاديمية 

مراجعة أداء  إدارة، والصادر عن مؤسسات التعليم العاليدليل مراجعة برامج في  ، والمشار إليهاالبحرين
مراجعة وتحسين الجودة المؤسسية واألكاديمية ل. وتقترن هذه المرحلة بعملية مستمرة مؤسسات التعليم العالي

 في مملكة البحرين.التي تمارس عملها لمؤسسات التعليم العالي 

 أهداف الزيارة التتبعيةأواًل: 

 العلوم في بكالوريوسبرنامج مراجعة  الواردة في تقريرالمتحقق إزاء التوصيات  التقدُّمتقييم  .أ
إلى المؤشرات  استنادً ا)المملكة جامعة ، كلية الهندسة المعمارية والتصميم الهندسة المعمارية،

منذ أن تمت  ،(في مملكة البحرين هيئة جودة التعليم والتدريبة من قبل الموضوع األربعة
  2015ديسمبر  2 -نوفمبر  30تاريخ في لبرنامج امراجعة 
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وتعزيز جودة  ،رة للمعايير األكاديميةلتحسين المستمادعم لعملية تقديم المزيد من المعلومات وال .ب
المعمارية العلوم في الهندسة برنامج بكالوريوس في ما يقدم ، وعلى وجه التحديد التعليم العالي

 التعليم العالي داخل مملكة البحرين ككل. و  المملكة،جامعة  في

 ثانًيا: نبذة عامة

مملكة  المملكة فيجامعة  فيالعلوم في الهندسة المعمارية  بكالوريوس برنامجعة اجمر عملية ُأجريت 
خ في تاري ،لهيئة جودة التعليم والتدريب، التابعة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةمن ِقبل  ،البحرين

 .2018أبريل  9-10

العلوم في الهندسة المعمارية  بكالوريوس برنامجمراجعة خُلصت إليه لجنة الذي العام وقد كان االستنتاج 
 الزيارة التتبعيةعلى ذلك، شملت  وبناءً . " قْدٌر محدوٌد من الثقة "على البرنامج أن  المملكة،جامعة  في

، وخطة التحسين، مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارة إلىالمملكة جامعة مراجعة األدلة التي قدمتها 
 تحصلت عليهاوالمعلومات التي  ،له، والوثائق التي ُقدِّمت أثناء الزيارة التتبعية المساندةوالمواد  التقدُّموتقرير 

 .اللجنة أثناء المقابالت

العلوم في الهندسة المعمارية برنامج بكالوريوس على  الذي أصدرته لجنة المراجعة الخارجية الُحكموقد كان 
 :ما يليكل مؤشر  بخصوص

 " مستوف   "؛ ملُّ التعبرنامج  :1المؤشر 
 "مستوف   "؛ كفاءة البرنامج :2المؤشر 
 "مستوف   غير " ؛المعايير األكاديمية للخريجين :3المؤشر 
 ."مستوف  " ؛فاعلية إدارة وضمان الجودة :4المؤشر 

على الزيارة التتبعية هذه ركزت كما . عضوْينقبل لجنة مراجعة مؤلفة من  جريت الزيارة التتبعية منأُ قد و 
 في تضمنها تقرير المراجعة الناتج عن مراجعة البرنامجالمؤسسة مع التوصيات التي  ية تعاملتقييم كيف

، عةاألربرات المؤشمن مؤشٍر  كلل توصية وردت ضمن يتعلق بك وفيما ،2015ديسمبر  2 -نوفمبر  30
غير "، أو جزئي ا عالجةمُ "، "عالجة بالكاملمُ " تلك التوصية كانت ذاا فيما إهأصدرت لجنة المراجعة ُحكم
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كم إجمالي فيما إذا كان هناك حُ ُأصدر . كما (1)باستخدام المعايير الُمدرجة في الملحق  وذلك"؛ عالجةمُ 
 .(2)في الملحق على المعايير المدرجة  بناءً كاٍف"؛ غير  "تقدمٌ ، أو "تقدٌم كاٍف" ،"تقدم جيد"

 برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المعماريةنبذة عامة حول ثالثًا: 

طرحت كلية الهندسة المعمارية والتصميم برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية ألول مرة في 
في العام  - طالًبا( 14ضمت ) - للبرنامج، وقد تخرجت أول دفعة 2005-2004 العام األكاديمي

. ويطرح البرنامج من قبل قسم الهندسة المعمارية، الذي يتطلع حاليا للحصول 2008-2007األكاديمي 
على اعتماد المجلس الوطني العتماد الهندسة المعمارية، ومن ثم الحصول على اعتماد دولي لبرنامج 

من قبل المعهد الملكي البريطاني للمهندسين المعماريين. وقد أوقف بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية 
على قرار مجلس التعليم العالي، ثم أعيد فتحه  ، بناءً 2013 العام إلى 2011عام الالقبول في البرنامج من 

الجامعي في منطقة الرفاع. وفي وقت الجديد ، بعد انتقال جامعة المملكة إلى حرمها 2014في سبتمبر 
( من أعضاء هيئة التدريس 7)وا مسجال في البرنامج، طالبً  (121)الزيارة الميدانية األولى، كان هناك 

لمؤسسة أثناء الزيارة ا لإلحصاءات التي قدمتها ايعملون بدوام كامل، واثنان يعمالن بدوام جزئي. ووفقً 
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية منذ بداية  فيتخرجوا  يبلغ مجموع الطلبة الذينالتتبعية، 
هيئة  عضو( 13يوجد )كما  ،طالًبا( 128) حاليا هو ها، وعدد الطلبة المسجلين في( طالبً 165طرحه )

 ون جميعا في تقديم برنامجي كليةيساهمحيث التدريس يعملون بدوام كامل، واثنان يعمالن بدوام جزئي، 
 المعمارية والتصميم. الهندسة
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 مل  التع: برنامج (1) لمؤشرا .1

 المملكة للتوصياتجامعة  فيالعلوم في الهندسة المعمارية  بكالوريوس برنامجمدى معالجة  هذا الجزءيِّم يق
ونتيجة  ؛التعلُّم: برنامج (1)المؤشر ، تحت 2015 ديسمبرر دة في تقرير مراجعة البرنامج في شهوار ال

كما وردت  ،بهذا المؤشر التوصيات الخاصةكل توصية من بخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًا لذلك فإنه
 من هذا التقرير. (1) الملحقفي 

 مراجعة البرنامج باالستناد إلى استدامة السياق، وتكنولوجيا التشييد.: 1.1 توصية

  جزئيًّاعالجة : مُ الُحكم

مدى التزامه  مما يظهر ؛المعمارية بعدد من التحسينات للبرنامجلمعالجة هذه التوصية، قام قسم الهندسة 
عام لالبحرين لمملكة في  جودة التعليم والتدريبهيئة المراجعة الصادر عن في تقرير  بالتوصيات الواردة

الثغرات الموجودة في البرنامج،  تحديدمن االجتماعات، حيث تم  سلسلةا لهذه الغاية، أجريت . وتحقيقً 2015
نشاء خطة عمل مع ربطها الصادرة بشأنها والموافقة على جميع االستجابات المقترحة لتنفيذ التوصيات ، وا 

. كما وضع القسم مصفوفة توضح الربط بين المقررات الدراسية القائمة على اإلنجازاتبجدول زمني لتحقيق 
توضح المصفوفة كذلك الدمج  ،المشروعات، والمقررات األخرى ذات الصلة في الخطة الدراسية للبرنامج

برنامج، على الرغم من التفاصيل كاديمية للسنوات األالبين مختلف األنشطة التي يقوم بها الطلبة خالل 
متقدم( على مدار مستوى المحدودة حول طبيعة هذه األنشطة، وكيفية تدرجها )من مستوى أساسي إلى 

، و"تجميع األنظمة"، "فهما للبنية"على أن الطلبة سوف يكتسبون  مصفوفةنص التو . الخمسسنوات البرنامج 
من بين المصطلحات العلمية على  مالءمةً بدال من "فهم المبادئ"، وهو ما يمكن اعتباره أكثر الخيارات 

" التي تم (2) "تشييد المبانيمواصفات المقرر الدراسي  ذلك، تشيرمستوى البرنامج. وعلى الرغم من 
  .ج، والوسائل المستخدمة في تدريسه، وتقييم النتائالمطلوبة وح إلى مخرجات التعلمبوض ،تحديثها

ترى لجنة المراجعة أن هناك طريقة متطورة للربط بين االستدامة وتكنولوجيا التشييد، من خالل التعديالت و
كذلك، اختبار هذه الكفايات عبر فترات زمنية  المشجعةالتي أجريت على موجزات التصميم. ومن األمور 

 السنة الخامسة (، وحتىالخامس على مدار سنوات البرنامج، من السنة الثالثة )الفصل الدراسي متفرقة
راضع لها فضال عن التعديالت التي خ، (الفصل الدراسي التاسع)  ، وتشييد المباني(1) )تشييد المباني مقرَّ
عالوة على ذلك، يوجد ، نفسه رات أخرى في المجال الدراسياالزدواجية مع مقر  / لتجنب التكرار ؛(2)
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بشكل أو بين مقررات البرنامج  ،توافق أكبر بين جميع المقررات الدراسية سواء بين مقررات السنة الواحدة
متكاملة يعة المما يساعد على تقوية التكامل بين مفرداتها التربوية، ويعكس في الوقت ذاته الطب إجمالي؛

، ولم ينعكس أثرها بعد على إجراء التقييمات، احديثة نسبي  يرات يغهذه الت أنكما يالحظ ، للممارسة المهنية
عطاء الدرجات   .وا 

 ،در في اإلجراءات المؤسسية واإلدارية ما بين اقتراح تحسينات البرنامجهْ تعي اللجنة الوقت المُ  في حينو 
التي تحتاج إلى مواصلة التحسين  المجاالتهناك بعض  ه التزالأنها ترى أنعليها وتنفيذها، غير والتصديق 

فعلى سبيل المثال، قوائم القراءة الخاصة بالمقررات الدراسية، من الممكن أن تتسع لتقديم ، هذه التوصيةفي 
البرنامج ا عبر موضوعات التكنولوجيا واالستدامة، وال سيما أن طلبة مجموعة من المصادر أكثر تنوعً 

، ينبغي على طلبة ا. ومن ثمَّ رواجً  وتجعله أكثر   البرنامج   فون االستدامة بأنها من أكثر النقاط التي تميزُ يعرِّ 
 ةالبصريللمواد كما ينبغي عليهم زيادة وعيهم باالنتحال األكاديمي ، مج زيادة عدد المراجع المستخدمةالبرنا
 - جميع مقررات البرنامج فيمراجع االستفادة من ال في قصورٌ يوجد  - االقتباس النصي فقط( ليس)و 

إلى تعلم كيفية تحسين تفاصيل حاجتهم باإلضافة إلى ذلك، تشير العينات الخاصة بأعمال الطلبة إلى 
أعمال البناء، وال سيما في ضوء أن هذا البرنامج هو بكالوريوس علوم في الهندسة المعمارية والتأهيل 

 أنتعلم التكنولوجيا ينبغي  أنَّ  ، كمانامج بكالوريوس فنون في الهندسة المعماريةوليس مجرد بر  ،الهندسي
بالتالي و وعملية البناء(،  وأدائها، مالءمتهايشجع الطلبة على تحليل المواد الخام بشكل أفضل )مثل مدى 

 فهم أفضل لعمليات البناء. 

العينة الخاصة بأعمال الطلبة المقدمة إلى اللجنة أظهرت الحاجة إلى زيادة قدرات  باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ 
نمذجة معلومات  القدرة على مع، إلى التدريب الدخول"التصميم بمساعدة الحاسوب"، والتي تشمل إمكانية 

االستدامة  مما يشير إلى التكامل الواضح بين؛ البناء، وذلك في السنتين الرابعة والخامسة من البرنامج
أوضح المدققون والتقارير التكميلية،  كماوالتكنولوجيا في أعمال التصميم، وبصفة خاصة في مشروع التخرج. 

ل مهارات تقديم العرض فإن هناك حاجة لتحسين تصميم الملفات التي تضم مشروعات الطلبة )مث
ا لما أشار إليه نظرً ؛ وع التخرجمشر ب ما يتعلقخاصة في، المهمةمن األمور ويعد هذا األمر ، التوضيحي(

ضمن مهارات الخريجين مستقبال،  تطويرأن هذا األمر من الجوانب التي تحتاج إلى بتقرير أرباب األعمال 
ا لوجود هذه الجوانب التي تحتاج إلى وأن معالجتها سوف تزيد من فرص توظيف طلبة البرنامج. ونظرً 
 . جزئي االتحسين المستمر، ترى لجنة المراجعة أن هذه التوصية معالجة 
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 .تعديل فترة التدريب العملي؛ لتكون كافية لتحقيق مخرجات التعلم المنصوص عليها :2.1توصية 

 كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

( برامج أخرى إقليمية في الهندسة المعمارية. 6بإجراء مقايسة مرجعية لفترة التدريب العملي مع ) قام القسمُ 
-2015 األكاديمي عامال( ساعة في 240( ساعة تدريبية، إلى )200وقد زيدت مدة التدريب العملي من )

سم والكلية. ( ساعة تدريبية، بناء على توصيات مجلسي الق300وصلت إلى ) ،2017، وفي مارس 2016
( 300إلى )بها والوصول  ،بها في ساعات التدريب العملي الُموصىالزيادة  -بنجاح  -وقد نفذ القسم 

، ( ساعة300ب العملي هي )األدلة المقدمة من مجلس الجامعة تصدق على أن فترة التدريأنَّ ساعة، و 
سة المرجعية الخطوط العريضة لعملية المقايإلى المقايسة المرجعية لفترة التدريب العملي  تقريريشير كما 

حيث اختيرت المؤسسات الداخلة في المقايسة المرجعية على أساس تصنيفها اإلقليمي ، التي قام بها القسم
، (RIBAللمهندسين المعماريين ) حصولها على التحقق الدولي من قبل المعهد الملكي البريطاني أوالمرتفع، 

الهندسة ، أو المجلس الوطني لتسجيل مجالس (NAAB)الهندسة المعمارية  أو المجلس الوطني العتماد
(. وأثناء جلسات المقابالت، أكد أعضاء هيئة التدريس NCARBالمعمارية في الواليات المتحدة األمريكية )

اإلدارة العليا قد قامت باتصاالت مع مؤسسات في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، على  أنَّ 
ن حصول خريجي الهدف هو ضما ا ألنَّ ونظرً  ،بصفة رسمية شيءم يتم االتفاق على أنه لمن الرغم 

الت(، ولذا فإنه من عمل على المستوى الدولي )مطمح عبر عنه الطلبة أثناء المقابلالبرنامج على فرص ل
 .مؤسسات الواقعة في منطقة مختلفةال إحدىالضروري اختيار 

وخالل المقابالت، كان الهدف الذي أقرته اإلدارة العليا هو الحصول على التحقق الدولي من قبل المعهد 
الملكي البريطاني للمهندسين المعماريين، أو المجلس الوطني العتماد الهندسة المعمارية، أو المجلس 

باإلضافة إلى محاذاة مخرجات  الوطني لتسجيل مجالس الهندسة المعمارية في الواليات المتحدة األمريكية،
التعلم المطلوبة للبرنامج، ومخرجات التعلم المطلوبة للمقررات، خاصة فيما يتعلق باالستدامة والتكنولوجيا، 

من أجل التحسين المستمر.  ؛التزامه بضمان الجودةو زيادة تعزيز البرنامج،  علىيساعد وهو أمر ضروري 
لتسجيل خبرات الممارسة  إلزاميةتشمل نظم  ،مع المؤسسات السابقة المحاذاة كما تجدر اإلشارة إلى أنَّ 

( التابع للمجلس الوطني لتسجيل مجالس AXP) المهنية المكتسبة )مثل برنامج خبرة الهندسة المعمارية
 الهندسة المعمارية في الواليات المتحدة األمريكية، وتسجيل التنمية والخبرة المهنية للمعهد الملكي البريطاني

جميع ما ذكر آنفا، ترى لجنة المراجعة أن مخرجات من رغم على ال. و (PEDR) للمهندسين المعماريين
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ا، كما تتضمن مهارات ا واضحً "تدريب الهندسة المعمارية" تعد محددة تحديدً  :ا في مقررالتعلم المطلوبة حاليً 
ع ،الموضوعات الخاصة مثل استخدام البرمجيات الخاصة برسم التصميمات داد تقارير البناء. وترى لجنة وا 

 ،اإلجراءات المتخذة قد عالجت التوصية معالجة كلية فيما يتعلق بفترة التدريب العملي المراجعة أيضا أنَّ 
 ومخرجات التعلم المنصوص عليها.

تعزيز مهارات تعلم الطلبة، ليكونوا أكثر تأمال، وأكثر قدرة على نقد الذات، واالستقاللية : 3.1توصية 
 تعلمهم. في

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

على التزام المؤسسة  التعليم والتعلم. فهي تنصُّ  إستراتيجيةتبين الوثيقة المعدلة للتعليم والتعلم والتقييم 
بالوصول إلى مستوى المعايير األكاديمية الوطنية والدولية، وتخريج طلبة مميزين، وتطوير تفكيرهم االبتكاري 

يشمل جميع  ، بحيثوالنقدي، ولذا يظهر البرنامج رغبته في مواصلة تدويل المنهج الدراسي بشكل أوسع
س مصفوفة تربط بين مهارات التعلم التأملية، ومهارات المقررات الدراسية. وقد وضع أعضاء هيئة التدري

( مستويات من المناهج الدراسية، ومخرجات التعلم المطلوبة 5نقد الذات، ومهارات التعلم المستقل إزاء )
تدريس البرنامج، أكدوا على تحسين المفردات التربوية، التي خالل االجتماعات مع أعضاء هيئة و للبرنامج. 

 اإلنجازاتإشراك الطلبة ذوي  (ii( زيادة تعلم النظراء، والتغذية الراجعة، والتقييم، )iفي: )شملت تطورات 
 (v( التقييم الذاتي، )iv( التعلم التأملي، )iii)المتقدمة: تدريب النظراء،  اإلنجازاتالمحدودة مع الطلبة ذوي 

 في العمل.  التأمل (viiiم على البحث، )( التعلم القائviiالتعلم الذاتي، ) (viالتعلم من خالل الممارسة، )

وعلى الرغم من ذلك، وكما لوحظ من خالل التغذية الراجعة من لجنة التحكيم، وتعليقات المدققين والمحكمين 
 الخلفية التاريخية / أثناء مقابالت الزيارة التتبعية، فإن التساؤل المتعلق "بخلفية التحليل" )والمعني به المكان

سياق البحث(، يحتاج إلى مزيد من التحسين. وهناك أيضا حاجة إلى تعزيز مستويات الربط بين النظرية  /
، ورفع معايير التفكير النقدي، بما فيها قدرة الطلبة على التعبير عن النقد األكاديمي، والذي يتميز والتطبيق
ر والموازنة بين البرهان والحجة، وتطويعلى تقييم الحجج والبراهين المتناقضة وليس مجرد وصفها، بالقدرة 
. ولهذا السبب، ترى لجنة المراجعة أن هذا أحد الخاصة بهموالمفاهيم  واإلستراتيجيات، المستنيرةالحجج 

 .جزئي االمجاالت التي تحتاج إلى التطوير المستمر، وتقر بأن هذه التوصية معالجة 
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آليات التغذية الراجعة؛ لتشمل المزيد من الفرص للطلبة لتلقي تغذية راجعة  تطوير وتعزيز :1.4توصية 
 من التقييمات التكوينية والتجميعية. كل  تحريرية حول 

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

لكتابة التغذية الراجعة من أعضاء هيئة جزًءا مخصًصا قامت الكلية بتحديث استمارات التقييم لتشمل 
إلى تدوين تعليقاتهم على أوراق الطلبة المقدمة. كما تم تعديل األدلة اإلرشادية لمحكمي  التدريس، باإلضافة

لكتابة التغذية الراجعة والتعليمات الواضحة التي  جزًءا مخصًصا لتشمل ؛التصميم واالستمارات الخاصة بهم
 من االعتماد الراجعة بداًل  تتطلب من أعضاء هيئة التدريس مناقشة، ونقد، وتقييم المشروع، ثم تدوين التغذية

ا. عالوة على ذلك، فإن التسهيالت الخاصة بكتابة التغذية الراجعة التي يوفرها مركز فقط على تقديمها شفهي  
إدارة التعلم قد تم تعزيزها لتمكن أعضاء هيئة التدريس من تحميل تعليقاتهم في ملفات للتغذية الراجعة 

ألدوات الرقمية المستخدمة إلبداء التعليقات على الملفات المقدمة ، وتطبيق احدةٍ خاصة بكل طالب على 
بشكل  مطبقانإدارة التعلم  ونظام   االستماراتِ  من قبل الطلبة. وقدم أعضاء هيئة التدريس أدلة تفيد بأنَّ 

ول في البرنامج، وأثناء الزيارة التتبعية عبر الطلبة عن حماسهم تجاه هذه الطريقة للتواصل معهم ح حقيقي
ا إلى وجود أدلة على استفادة الطلبة من التغذية أعمالهم وكيفية تحسينها. كما تشير الوثائق المقدمة أيضً 

ووصوال إلى التحكيم النهائي. وفي  ،بين مرحلة ما قبل التحكيم خالل الفترةالراجعة في تحسين أعمالهم 
 .كلي اعالجة هذه التوصية مُ  مراجعة إلى أنَّ ضوء األدلة المقدمة والتغذية الراجعة من الطلبة، تخلص لجنة ال
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2

للتوصيات جامعة المملكة  المعمارية فيالعلوم في الهندسة  بكالوريوس برنامجمدى معالجة  هذا الجزءيِّم يق
ونتيجة  ؛البرنامجكفاءة : (2) ، تحت المؤشر2015 ديسمبرالواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 

كما وردت  ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشر كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًالذلك فإنه 
 .من هذا التقرير( 1) في الملحق

ا بدوام كامل، كضرورة عاجلة، في ة تدريس من كبار األساتذة ليعملو تعيين أعضاء هيئ: 1.2 توصية
جدد بدرجات عليا؛ ليعملوا بدوم كامل أو جزئي في مجال مجال تقنية اإلنشاءات، وكذلك تعيين أساتذة 

  التصميم.

  جزئي ًّا: ُمعالجة الُحكم

عند ، تعليم والتدريبالخاص بهيئة جودة ال ،2015عام لالتوصية الواردة في تقرير المراجعة لمراعاة تمت 
والتي توضح الحاجة  ،2017-2016 األكاديمي عاملهندسة المعمارية للقسم الوضع خطة القوى العاملة 

 :إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس متخصصين لتدريس المقررات القائمة على استخدام الحاسوب مثل مقرر
ا إلجراءات وفقً و "نمذجة أعمال البناء".  :"الصياغة والتصميم باستخدام وسائل اإلعالم الرقمية"، ومقرر

ة، واختيار المرشحين، ثم يعقد القسم مقابالت تم تلقي السير الذاتييالتعيين الخاصة بجامعة المملكة، 
تعيينه كأحد ل ؛بدوام كامل في تخصص إدارة وهندسة البناء أستاًذا يعملمن بينهم  ختاروا ؛شخصية معهم

على خلفيتهم في تدريس التصميم، وخبرتهم  بناءً  ؛كما تم اختيار ثالثة أعضاء آخرين، أعضاء هيئة التدريس
منهم  واحدٌ  حيث انضم مرشحٌ  ،ة المعمارية والرسومات التنفيذيةفي بعض المجاالت مثل تاريخ الهندس

داية العام األكاديمي ، ومن المتوقع أن ينضم المرشح الثاني في ب2017لجامعة المملكة في سبتمبر 
ا لطول الوقت المطلوب للحصول على موافقة مجلس التعليم نظرً  ؛واعتذر المرشح الثالث، 2018-2019
 العالي. 

( من المدرسين 2(، و)1( أساتذة مساعدين، ومحاضر )4(، و)1(، وأستاذ مشارك )1ا أستاذ )ويوجد حاليً 
ا بدوام كامل في قسم الهندسة المعمارية، ويساهمون في تقديم برنامجي كلية المساعدين، يعملون جميعً 

سون في يدرِّ  94.4سون في بكالوريوس التصميم الداخلي، و%يدرِّ  5.6لمعمارية والتصميم )%الهندسة ا
( من أعضاء هيئة التدريس العاملين بدوام كامل في قسم 4حيث يساهم ) ،برنامج الهندسة المعمارية(
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المعمارية. ويخطط ( في تدريس برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة %27.45التصميم الداخلي بنسبة )
قواعد و"، المباني"تشييد " :لتدريس ؛( من أعضاء هيئة التدريس، ومدرس مساعد واحد3القسم لتعيين )
المقررات الدراسية القائمة على استخدام الحاسوب، على النحو و ، "وثائق رسومات األعمالو"، "وأنظمة البناء

. وعلى الرغم من الخطوة اإليجابية التي قام 2018-2017 األكاديمي عامللالمبين في خطة القوى العاملة 
حاجته إلى تعيين المزيد من المتخصصين في الموضوعات المقدمة، غير أن  تحديدبها فريق العمل في 

حول مسألة  تحدٍّ واضحٌ  على المستوى العام، هناك إنهحيث ، بشكل جزئي إالة لم يثبت نجاحها هذه الخطو 
المقدمة من الكلية أثناء الزيارة  اإلحصائياتحسب و تعيين أعضاء هيئة التدريس واستبقائهم بصفة خاصة، 

، إلى 2013-2012عام الفي  (%16.6)أعضاء هيئة التدريس من  غيرتانخفض معدل  ، فقدالتتبعية
 (%45)، إلى 2015-2014عام الفي  (%9)، ثم ارتفع مرة أخرى من 2014-2013عام الفي  (%0)

 . (%10)أعضاء هيئة التدريس  غيرتكان معدل  ،2017-2016عام الوفي ، 2016-2015عام الفي 

العليا معدل االستبقاء الضعيف كأحد عناصر الخطر، وقدمت اقتراحات إلدخال التعاقد  اإلدارةُ  فُ وتعرِّ 
والبدالت، والعالوات. وتشير المقابالت مع اإلدارة العليا إلى سعي الكلية  ،األجل، وزيادة المرتبات الطويل

النسبة  إنَّ حيث  ،ين المزيد من أعضاء هيئة التدريسبها، وهو ما يتطلب تعي لاللتحاق لزيادة أعداد الطلبة 
المعمارية الهندسة في وعدد الطلبة في برنامج بكالوريوس علوم  ،الحالية بين عدد أعضاء هيئة التدريس

وتالحظ اللجنة أيضا أن عدد الطلبة الملتحقين  (6:1) :هي ، وفي برنامج التصميم الداخلي(18:1) :هي
إلى  2016-2015 األكاديمي عامال( في 99قد زاد من ) معماريةهندسة الالببرنامج بكالوريوس العلوم في 

 األكاديمي عامالل في البرنامج في القبو بسبب إعادة فتح ؛ 2018-2017 األكاديمي عامالفي طالًبا  (128)
 ؛2018-2017 األكاديمي عامالا، في مجددً  القبول في حين أوقف مجلس التعليم العالي، 2014-2015

مما سيؤثر سلبا على الجهود المبذولة لجذب واستبقاء أعضاء إضافيين من ذوي الكفاءة العالية في هيئة 
ومن ثم، تقر لجنة المراجعة بجهود الكلية في معالجة هذه التوصية، هذا األمر.  اراستمر في حالة التدريس، 

وتوصي بأنه ينبغي على الكلية مواصلة تنفيذ خطة القوى العاملة، ووضع آلية للتخفيف من خطر انخفاض 
 . ترى أن هذه التوصية معالجة جزئي امن ثمَّ ، و معدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس في الكلية
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؛ لتحديد العلوم في الهندسة المعماريةإلدارة المخاطر لبرنامج بكالوريوس  خطةإعداد : 2.2 توصية
 المخاطر المختلفة والتخفيف من احتمالية وقوعها.

  جزئي ًّاُمعالجة : الُحكم

، وضعت جامعة المملكة خطة مركزية للتعامل مع حاالت الطوارئ، والكوارث، والمطر. 2017 نوفمبرفي 
كما قامت وحدة التطوير والتخطيط التابعة للجامعة بإعداد وتطوير مجموعة من السياسات واإلجراءات 

. 2017-2016 األكاديمي عامالإلدارة المخاطر، وقامت لجنة مراجعة سياسات الجامعة بمراجعتها في 
 ، كماضمان االستجابة السريعة تجاه المخاطر الطارئة والمتغيرةبهذه السياسة على التزام المؤسسة  تنصو 

تحدد االلتزامات الملقاة على عاتق اإلدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس بإبالغ لجنة إدارة المخاطر في 
راء الخاص بإدارة المخاطر إلى أنه يشير اإلج عالوة على ذلك،الجامعة بأي أنشطة ذات طبيعة خطرة. 

مخاطر في الجامعة للموافقة ، وتقديمها إلى لجنة إدارة ال"خطة االستجابة للمخاطر" قسم إعداديطلب من كل 
وينبغي على كل قسم أن يبلغ لجنة إدارة المخاطر في الجامعة بشكل منتظم عن وضع المخاطر  ،عليها

ا لتقرير التقدم والمقابالت وفقً و ا لإلجراءات المطبقة. ة اإلنترانت، وفقً لديه، وأن يقوم بتحديث تسجيله على شبك
على  بناءً  ؛مع كبار المديرين، قامت كلية الهندسة المعمارية والتصميم بإعداد خطة االستجابة للمخاطر

لتي مجموعة كبيرة من سيناريوهات المخاطر المتوقع حدوثها سواء على المستوى األكاديمي أو اإلداري، وا
وتحتوي هذه السيناريوهات على مجموعة من المخاطر  ،العميد ورؤساء األقسام من كل   يقوم بتحديدها

المعدل الضعيف الستبقاء أعضاء  ،المحتمل حدوثها بدرجة عالية أو متوسطة، ومنها على سبيل المثال
ذها. وكذلك تلك المخاطر ولكن ال يوجد دليل على تنفي ،هيئة التدريس، والذي قدمت عدة اقتراحات بشأنه

بأنها من المخاطر  ُتصنَّفُ والتي  ،المتعلقة بفقد السجالت الورقية الخاصة بالطلبة، والمستندات اإلدارية
 المحتمل حدوثها بدرجة منخفضة، وقد اتخذت عدة إجراءات فعلية بشأن التقليل من احتمالية حدوثها.

صنف بأنه من البرنامج، والذي يُ في القبول  وقفوتالحظ لجنة المراجعة أن خطة عمل الكلية تقتصر على 
طاع األعمال المرتبطة والتي لها تأثير كبير على استمرارية ق ،المخاطر المحتمل حدوثها بدرجة عالية

دقة النتائج.  تحريت الطلبة أو االكتراث بالمخاطر المتعلقة بفقدان سجال قلةكما تالحظ اللجنة ، بالبرنامج
، والذي يوصي بإعداد خطة 2015عام لا لتقرير المراجعة الصادر عن هيئة جودة التعليم والتدريب لووفقً 

 لتحديد التطبيق المنسق والفعال ؛إلدارة المخاطر من قبل برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية
، أو ومراقبتها ،احتمالية وقوع الحوادث غير المرغوب فيها من حيث التكلفة؛ من أجل تقليل رللمصاد
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أو تخريبها فيما يتعلق بدقة النتائج.  ،السيطرة على آثارها، السيما تلك الحوادث المتصلة بفقدان السجالت
، كليةالتوصية معالجة ولذا، تخلص لجنة المراجعة إلى أن الكلية لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة هذه 

ا بشأن أمن وسالمة سجالت الطلبة ودقة النتائج، وتوافق اللجنة أن هذه التوصية معالجة أساسً  صدرتوالتي 
 . جزئي ا

توسيع القاعات الدراسية الخاصة باستوديو التصميم، بحيث تخصص مساحة كافية لكل : 3.2توصية 
 .للعمل فيها بشكل فردي على مدار الفصل الدراسي كامالً  ؛طالب من طلبة الهندسة المعمارية

 الُحكم: غير ُمعالجة 

 ،في مرافق كلية الهندسة المعمارية والتصميم، وفي المبنى الجديدتفقدية أجريت جولة  ،خالل الزيارة الميدانية
وعلمت لجنة المراجعة  ،استوديوهات جديدة للتصميم (5) استيعابن يكفي ألحيث تخطط جامعة المملكة 

، وسيتم تجهيزه امربعً  ا( مترً 60.3( إلى )55.6أن كل استوديو من هذه االستوديوهات تتراوح مساحته من )
تاحة مختلف حلول التخزين لكل طالب ليتمكن من  ؛بلوحات رسم قابلة للطي )تصميم سهل االستخدام(، وا 

سوف ينتقلون إلى المبنى الجديد  الطلبةأيضا أن وأدوات الرسم. وعلمت اللجنة  ومطوياتحفظ اللوحات، 
 رسًماوقدمت إلى اللجنة أدلة تضم ، بعد فحص المبنى واعتماده من قبل الهيئات النظامية ذات الصلة

  .لشكل طاوالت الرسم والخزائن ووصًفاللمبنى الجديد في جامعة المملكة، 

لية ا من قبل طلبة كاستوديوهات تستخدم حاليً ( 4الجديدة، يوجد ) الخمسة االستوديوهات باإلضافة إلى
، وكما لوحظ اآلنإلى  وتالحظ اللجنة أن هذه االستوديوهات لم يتم تجديدها، الهندسة المعمارية والتصميم

، فإن هذه االستوديوهات غير مالئمة من حيث توزيع 2015عام لل هيئة جودة التعليم والتدريبفي تقرير 
المعايير الدارجة الستوديوهات التصميم مستوى  ا عنكثيرً  تقلُّ  وهي، وحجم مقاعدها، وترتيبها أماكنها

ينص تقرير التقدم على أنه قد تم االتفاق خالل اجتماع مجلس القسم و الهندسي في الجامعات األخرى. 
راسية على أن يكون الحد األقصى لعدد الطلبة المسموح به داخل القاعة الد ،2017المنعقد في نوفمبر 

فإن المحاضرات ذات األعداد الكبيرة يتم تقسيم الطلبة  ، ومن ثمَّ طالًبا( 15الستوديو التصميم ال يتعدى )
لكل أمتار مربعة  3.4لضمان توفير مساحة كافية لكل طالب )ما يعادل في المتوسط  ؛فيها إلى مجموعتين

أنه التزال  -أثناء الجولة التفقدية  - اللجنةداخل القاعة(. بينما تالحظ  طالًبا 15طالب في حالة وجود 
هناك مقاعد كثيرة داخل كل استوديو، وحتى تاريخ هذه الزيارة لم تخصص الكلية مساحة كافية لكل طالب 
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طيلة فترة الفصل الدراسي. ومن ثم، ترى لجنة  اليتمكن من العمل فيها منفردً  ؛من طلبة الهندسة المعمارية
 تعالج هذه التوصية. الكلية لم أنالمراجعة 

الصلة بالورش والمواد المختبرية مع كليات هندسة  ذو، والدعم للتقنياتالمقايسة المرجعية : 4.2توصية 
من طلبة، وأعضاء هيئة تدريس  لكل  الدولي، مع توفير ما يماثل ذلك  المستوىمعمارية رائدة على 
 .الهندسة المعمارية

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

تدريس التكنولوجيا والتسهيالت  طرائقاستجابة منها لهذه التوصية، قامت الكلية بإجراء مقايسة مرجعية على 
برامج أخرى في الهندسة ( 3)المتاحة بشأنها في برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية مع 

اإلقليمية، ووجدت من نتيجة المقايسة ن من الجامعات يإحدى الجامعات الدولية، واثنت في المعمارية تدرس 
جلت وثيقة المقايسة المرجعية وقد سُ ، المرجعية أن تلك التسهيالت المتاحة في جامعة المملكة تعد غير كافية

إلجراء حلول بشأن هذا القصور، على الرغم من عدم وضوح السبب وراء وجود  ؛محاولة جامعة المملكة
فعلى سبيل المثال، أشار ، المشكالتات، وكيفية معالجة هذه في الحصول على بعض التجهيز  مشكالت

األبعاد  الثالثيةتقرير المقايسة المرجعية الخاص بورشة عمل صناعة المجسمات إلى مجموعة من الطابعات 
(3D)  كما أشار إلى العديد من األدوات الحيوية، بل األساسية، في صناعة المجسمات "مفقودة"بأنها ،

كما تفتقر الوثيقة أيضا إلى وجود أي تحليل يتعلق . مثل آلة قطع األسالك الحرارية" متاحةغير "بأنها 
بهذه األدوات، وفيما يتعلق بأي من المقررات  بالمخرجات، فعلى سبيل المثال، لم تذكر ماذا يفعل الطلبةُ 

ن األدلة المقدمة أيضا وتتضم، الدراسية، وكيف ستؤثر تلك األنشطة على مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج
إضافية لورشة صناعة وأجهزة  عن طلب شراء معدات من األجهزة المطلوبة، فضاًل ( 12)مواصفات 
كما علمت ، بالمرافق، الحظت اللجنة أن ورشة العمل تم نقلها وتجديدهاالتفقدية وأثناء جولتها . المجسمات
في كل من ورشة صناعة النماذج،  واألجهزة عداتا بشراء جامعة المملكة لمخزون إضافي من الماللجنة أيضً 
تقر لجنة المراجعة بجهود الكلية، وترى أنه ينبغي على الكلية تطوير وضع التقنيات والمعدات و . ومواد البناء
من أجل تلبية احتياجات أعضاء هيئة ؛ في كل من ورشة العمل ومختبر مواد البناءبشكل أكبر المستخدمة 

(. ةعن  صْ عينات المُ ال / اتجت  نْ مُ المثل )زويدهم بمكتبة لحفظ عينات من المواد الخام التدريس والطلبة، وت
 .جزئي اأن هذه التوصية معالجة  ومن ثم، ترى لجنة المراجعة
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لمعالجة االحتياجات الخاصة للطلبة وأعضاء هيئة  شاملينتطوير وتنفيذ سياسة وا جراء : 5.2توصية 
 .التدريس

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

رشاد الطلبة، وقسم الموارد البشرية بوضع  قام مكتب ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة، ووحدة دعم وا 
ومجموعة من اإلجراءات التي تصف بشكل واضح ترتيبات الدعم التي يمكن توفيرها للطلبة  ،سياسة جديدة

السياسة على التزام جامعة المملكة  المهارة. وتؤكد هذه وأالحركة  محدوديأو  / و ذوي صعوبات التعلم
بمتطلبات الهيئات النظامية وقوانينها، فضال عن التزامها بضمان تحقيق العدالة والمساواة في الوصول 

ا أو المحتمل يً وتوفير خبرة تعلم مماثلة لجميع طلبة البرنامج سواء المسجلين حال ،لجميع مصادر التعلم
االلتحاق، توفير مدونين  / ترتيبات الدعم المقدمة: أولوية التسجيلوتشمل ، مستقبالبها التحاقهم 

، ى استخدام التكنولوجيا المساعدة عن التدريب علللمالحظات، توفير مترجمين وقارئين لالمتحانات، فضاًل 
رشاد الطلبة،  لجنة القبول في الجامعة، و وتوضح هذه اإلجراءات دور ومسئوليات كل من وحدة دعم وا 

 لكليات، ورؤساء األقسام. عمداء او 

ت، وقام مجلس وقد قامت لجنة مراجعة وتطوير البرامج التابعة للجامعة بمراجعة هذه السياسات واإلجراءا
ويشتمل الكتيب اإلرشادي للموظفين على قسم خاص باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ، الجامعة باعتمادها
الت مع أعضاء من وحدة التخطيط والتطوير، ومن قسم ا، على نحو ما ورد في المقابتم إضافته مؤخرً 

رشاد الطلبة. ويؤكد الكتيب اإلرشادي على التزام جامعة المملكة بالمتطلبات  الموارد البشرية، ووحدة دعم وا 
وكذلك الزائرين ذوي االحتياجات الخاصة أو اإلعاقة، أو  ،النظامية، خاصة فيما يتعلق بالسماح للموظفين

هؤالء األعضاء بأدوارهم  دراية بالوصول إلى مرافقها. وقد اتضح من خالل المقابالت الظروف الصحية
كما تؤكد األدلة المقدمة أنه تم  ،ي السياسات واإلجراءات ذات الصلةومسئولياتهم، على النحو المبين ف

ل عام، ترى اإلرشاد فيما يخص كيفية التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم. وبشك / تزويدهم بالتدريب
 .كلي االلجنة أن هذه التوصية معالجة 
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3المؤشر ) .3

 المملكة للتوصياتجامعة  فيالعلوم في الهندسة المعمارية  بكالوريوس برنامج مدى معالجة هذا الجزءيِّم يق
: المعايير األكاديمية (3) المؤشرتحت ، 2015 ديسمبرشهر الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في 

التوصيات الخاصة بهذا  كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ يصدر حكمًا لذلك فإنه  ونتيجةللخريجين؛ 
 من هذا التقرير.  (1)كما وردت في الملحق  ،المؤشر

المرجعية للبرنامج بصفة رسمية، ومقارنتها بمعايير الجهات االحترافية،  المقايسةإجراء : 1.3توصية 
وبكليات الهندسة المعمارية الرائدة بصورة منتظمة، وأن توسع نطاق المقايسة المرجعية لتشمل طرائق 

  .التعليم والتعلم، ومصادر التعلم، ومعايير الطلبة

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

، معايير المجلس الوطني 2017-2016مجلس القسم، خالل العام األكاديمي  اقش  ا لتقرير التقدم، نوفقً 
العتماد الهندسة المعمارية، وأعد مصفوفة توضح الربط بين مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، ومعايير 
المجلس الوطني العتماد الهندسة المعمارية الخاصة بأداء الطلبة. عالوة على ذلك، فقد تم االتفاق مع 

يشير و . 2018للتأهيل في أكتوبر  مبدئية لمجلس الوطني العتماد الهندسة المعمارية على ترتيب زيارةا
تقرير التقدم أيضا إلى دور أعضاء هيئة التدريس كمحكمين خارجيين لتقييم أبحاث مشروع التخرج في 

رج، ومعايير أداء عمل مقايسة مرجعية لبنية مشروعات التخ علىمما يساعد  ؛الجامعات الحكومية إحدى
، نفسه الطلبة إزاء جامعة أخرى. وعلى المستوى اإلقليمي، بدأ التواصل مع جامعات كثيرة تطرح البرامج

لتيسير تبادل المعلومات بين المؤسسات ألغراض المقايسة المرجعية. وتشمل أنشطة المقايسة المرجعية 
ا إزاء برنامج التكنولوجيا والهندسة تها مرجعي  ( تحسين مرافق ورش العمل بمقايسiاآلن: ) إلىالتي أجريت 

التحكيم، بمقايسته مرجعيا إزاء  / ( تحسين بحث مشروع التخرجiiالمعمارية المقدم في جامعة القاهرة، )
 التزام؛جامعة البحرين. فضال عن ذلك، فإن اتفاقية المقايسة المرجعية مع جامعة القاهرة تشير إلى عقد 

 نتائج عملية المقايسة المرجعية. للتأكيد "المنفعة المتبادلة" 

وتغطي أنشطة المقايسة المرجعية توصيف البرنامج، ومواصفات عينة من المقررات الدراسية، والخطة 
البحثية لمشروع التخرج، واألدلة اإلرشادية للتدريب الصناعي، ومسئوليات التدريس. كما علمت اللجنة أثناء 

 التتبعية أنه سيتم إدراج المزيد من النقاط في تقارير المقايسة المرجعية األخرى خالل الفصل الدراسيالزيارة 
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( برامج رائدة في الهندسة 4. كما بدأ القسم في التواصل أيضا مع )2018-2017للعام األكاديمي الثاني 
( برامج أخرى في 3ضافة إلى )برامج( في الواليات المتحدة األمريكية، باإل 10المعمارية )من بين أفضل 

من أجل التعاون معهم في إجراء مقايسة مرجعية رسمية. عالوة على ذلك، صاغت جامعة  ؛المملكة المتحدة
لتسهيل التواصل مع  ؛ا لهذا الغرضا للتعاون في أنشطة المقايسة المرجعية، مخصصً المملكة اقتراحً 

للتعاون في إجراء مقايسة مرجعية رسمية مع قسم  -مناقشةالقيد  -اقتراٌح ا ويوجد حاليً مؤسسات أخرى. 
 معمارية التابع لجامعة كارديف. الهندسة ال

وضمت األدلة ، رمن الوثائق إلثبات الجهود المبذولة لمعالجة هذا القصو  عددٌ  ُقدِّم  واستجابة لحكم المراجعة، 
( أهداف البرنامج إزاء األهداف iوالتي تشمل الربط بين: ) ،المقدمة مصفوفات الربط الخاصة بالبرنامج

( iii، )ه( مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج مع أهدافiiالواردة في رسالة كلية الهندسة المعمارية والتصميم، )
ت للبرنامج إزاء مواصفا( مخرجات التعلم المطلوبة ivأهداف البرنامج إزاء أهداف كل من الجامعة والكلية، )

( مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج مع معايير المجلس الوطني العتماد الهندسة vخريجي الكلية، )
المعمارية الخاصة بأداء الطلبة. ويؤكد البند األخير على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس المجلس 

  .2018الوطني العتماد الهندسة المعمارية، والمخطط إلجرائها في أكتوبر 

 ؛يات الهندسة المعمارية الرائدةوبينما قدم القسم أدلة تفيد بوجود مراسالت عبر البريد اإللكتروني مع كل
هناك عقود تحتاج إلى توقيع من تلك الجامعات.  التزالللمناقشة معها حول إجراء مقايسة مرجعية، غير أنه 

ها إطار زمني محدد، ربما يمكن تحديده عقود االتفاقيات المتبادلة يجب أن يكون ل عالوة على ذلك، فإنَّ 
مما يسمح بمراقبة التحسينات  ؛وس العلوم في الهندسة المعماريةمع المراجعة الدورية لبرنامج بكالوري بالتوافق

المستمرة في البرنامج بشكل أكثر فاعلية وكفاءة مع مرور الوقت. وفي ضوء الحاجة إلى هذه التحسينات 
 .جزئي اجعة أن هذه التوصية معالجة المستمرة، ترى لجنة المرا

 .إعادة النظر في قائمة المدققين الخارجيين، واتباع إجراء رسمي في اختيارهم: 2.3توصية 

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

ا إلى الحصول على تطلعً  ؛األساتذة من خارج الجامعة ( من كبار4تواصل قسم الهندسة المعمارية مع )
أعضاء هيئة التدريس الذين كما أنه يتمُّ ضمَّ  ،عمل كمدققين خارجيين في البرنامجموافقة مبدئية منهم لل

قبلوا العرض إلى قائمة المدققين الخارجيين، التي تخضع للمناقشة من قبل أعضاء هيئة التدريس في مجلس 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 جامعة المملكة   -ميمكلية الهندسة المعمارية والتص - العلوم في الهندسة المعمارية بكالوريوس –ة الكلي فية البرامج ـــمراجع –الزيارة التتبعية  تقرير
 18                                                                                                                                    2018أبريل  -910

اتفاًقا مبدئي ا لديهم  القسم، ثم يرفعها المجلس إلى العميد العتمادها. وأثناء االجتماع مع المدققين، أكدوا أنَّ 
)مفعلة قدمت إلى اللجنة أدلة تفيد بوجود مراسالت قد مع جامعة المملكة، ولكن دون إبرام عقد بينهما. و 

 الخارجيين الدوليينخاصة بالمدققين إلى جانب السير الذاتية المع مدققين خارجيين،  (عبر البريد اإللكتروني
وهناك أيضا الوثائق التي تؤكد أن أعضاء هيئة التدريس في القسم يشاركون بشكل  ،من كبار األساتذة

باإلضافة إلى وجود عينات من ، من أجل تعيينهم ؛جماعي في إدارة عملية اختيار المدققين بشكل رسمي
التعليقات . كما تلقي ذية راجعة يستفيد منها البرنامجفي تقديم تغنشاطهم تقارير المدققين الخارجيين توضح 

ىمن المدققين الخارجيين الضوء على الحاجة إلى الربط بشكل أوضح بين الكتب  وكيفية  ،بها الموص 
كما بقراءتها.  الموص ىوفي هذا استجابة لقلق اللجنة السابق تجاه قوائم الكتب  ،التدريساالستفادة منها في 

 ية الراجعة من المدققين، مثل وثيقة "خطة العملهناك وثائق تشير إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التغذأنَّ 
". وتضم هذه الوثيقة أيضا المشورة التي حصل عليها 1st-AY16-17 -تعليقات المدققين الخارجيين -

واضحة، وتحدد خطة عمل  مقايسةالبرنامج من المدققين الخارجيين، وهي عبارة عن مصفوفة تتيح إجراء 
  لتنفيذها.

ا اإلجراء الرسمي في اختيار المدققين الخارجيين، ترى اللجنة أن هذا القسم يتبع حاليً  وبينما تقر اللجنة أن
لتتوافق بشكل  ؛االمدققين يوافقون على تحديد فترة تعاقد طويلة نسبي   لضمان أنَّ  ؛اإلجراء يحتاج إلى تعديله

والذي  ،أكبر مع برامج الهندسة المعمارية األخرى، ولتجنب المخاطر المرتبطة بالتغيير المستمر للمدققين
في المشورة المقدمة بشأن تغييرات البرنامج. عالوة على ذلك، علمت  تناقًضا أو تضارًبا دث  حْ يمكن أن يُ 

تهم على أرض الواقع. ومن ثم، ابكيفية تنفيذ إرشاد دراية اللجنة أثناء االجتماع مع المدققين أنهم ليس لديهم
تقترح لجنة المراجعة أيضا أن تقوم الكلية بإبالغ المدققين عن كيفية تنفيذها لهذه اإلرشادات. وبناء على 

 .كلي اما سبق، ترى لجنة المراجعة أن هذه التوصية معالجة 

ا مستقال لكل التقييمات التي ا خارجيًّ تدقيقً  لتتطلبتعديل إجراءات تدقيق مقررات التصميم؛  :3.3توصية 
 يقررها محكمو التصميم. 

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

لتشمل استقاللية  ؛قامت لجنة التعليم والتعلم والتقييم التابعة للكلية بتعديل اإلجراءات الخاصة بلجنة التحكيم
، باإلضافة إلى وضع عالمة "التحقق من السواء التصحيح من قبل محكمين داخليين وخارجيين على
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 اإلجراءات المعدلةالموافقة على  تمه ا لتقرير التقدم، فإنوفقً و  ." التي يمنحها عضو هيئة التدريسالرسومات
جراء من قبل لجنة مراجعة اإلجراءات والسياسات في الجامعة، كما تم إضافتها في قسم منفصل يضم اإل

 .ن عملية التدقيق الخارجي البعديباإلضافة إلى إدراج مقررات التصميم ضم ،الخاص بتقييمات الجامعة
من المقررات الدراسية المقدمة  (%25)ا لتقرير التقدم، فإن المدققين الخارجيين يتحققون من حوالي وفقً و 

( مقررات في كل فصل 5-4) إرسال، حيث يتم 2017-2016 األكاديمي عامالمنذ  ؛في كل عام أكاديمي
على مواصفات  تْ ل  سِ رْ واشتملت ملفات المقررات الدراسية التي أُ  ،لتخضع للتدقيق الخارجي البعدي ؛سيدرا

المقرر الدراسي، والربط بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، 
، والبنية بملئهاتي قامت لجنة التحكيم وعينات من أعمال الطلبة التي تم تسليمها، واستمارات التقييم ال

الخاصة بتقسيم الدرجة النهائية. وقد نوقشت استمارات التقييم الخاصة بالمدققين الخارجيين في مجلس 
لمعالجة تعليقاتهم التي تشير إلى حاجة بعض الجوانب إلى التحسين،  ؛تحسين القسم، وتم إعداد خطة عمل/

حتياجات الخاصة، واالهتمام بالتصميم السياقي، واإلشارة إلى المواد مثل مراعاة المستخدمين من ذوي اال
للمشاركة  ؛تصميمفي الالخام المستخدمة في المشروعات. كما طلبت لجنة التعليم والتعلم والتقييم محكمين 

تم الموافقة على طلبها التي ، وعمليات التصحيح والتصديق، و التدقيق الخارجي لعينة من أعمال الطلبةفي 
من قبل لجنة مراجعة اإلجراءات والسياسات في الجامعة. وفي ضوء األدلة المقدمة، ترى لجنة المراجعة 

 .كلي اأن هذه التوصية معالجة 

، وآليات التقييم الخاصة النهائية تعديل طريقة تقديم مقررها الخاص بمشروعات التخرج: 4.3توصية 
 الخريجين في هذه المشروعات مالئم لنوع ومستوى البرنامج.  إنجازاتلضمان أن مستوى  ؛بها

  جزئي ًّا: ُمعالجة الُحكم

هذه التوصية واالقتراحات المقدمة من  معالجةل ؛وآليات تقييمهقام القسم بتعديل طريقة تقديم مشروع التخرج 
 .أفضل لمشروعات التخرجأجل تنظيم من و قبل الممتحنين والمحكمين الخارجيين بشأن مشروع التخرج، 

وقد وضعت لجنة التعليم والتعلم والتقييم قائمة تدقيق تشمل الحد األدنى من متطلبات مشروعات التخرج 
 ن تفصياًل للتخرج، بحيث تتضم كمشروعٍ يعدون وثيقة شاملة ويقدمونها  همللتأكد من أن ؛الخاصة بالطلبة

إلدماج  ؛هداف العامة لمقرر مشروع التخرجعلم واألتم تعديل مخرجات الت ، كماا لعملية التصميمواضحً 
مهارات الموضوعات الخاصة، والمهارات و مختلف جوانب التصميم التي تشمل مهارات المعرفة والفهم، 

ها من خالل المقرر الدراسي، وفق ما ذكر في المقابالت مع يتم توضيح   الفكرية، التي من المتوقع أنْ 
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لى ذلك، قامت لجنة التعليم والتعلم والتقييم بوضع األدلة اإلرشادية الشاملة أعضاء هيئة التدريس. عالوة ع
جراءاته، أهدافه لمشروع التخرج، والتي تشمل ، ومعايير ه، والحد األدنى من متطلباتهالعامة، ومراحل تسليم وا 

باإلضافة إلى التعليمات المخصصة لكل تقييم من تقييمات التحكيم القبلي والنهائي ، المفصلة تقييمه
 للمشروعات، والتي وضعت بناء على مخرجات التعلم المعدلة. 

وخالل جلسات المقابلة، علمت اللجنة أن المراجعات التي خضع لها مشروع التخرج تهدف إلى مساعدة 
أن األدلة  - مع التقدير - تالحظ اللجنةو مشروع. المالهم الخاصة بالطلبة في إعداد توثيق أكثر رصانة ألع

ًدا أخالقية،  معاييراإلرشادية التي وضعتها لجنة التعليم والتعلم والتقييم التابعة للكلية تشمل  ونموذًجا موحَّ
أعمال الطلبة من خالل العينات  تقديم أدلة علىتمَّ من أجل تحقيق التناسق والتكافؤ بين الطلبة. وقد  ؛للتقييم
اتضح من عينات مشروعات التخرج المقدمة، محدودية  في حين، دمة من أعمال المقررات الدراسيةالمق

تحث لجنة المراجعة أعضاء هيئة التدريس  ،المراجع التي استخدمها الطلبة في كتابة بحث المشروع. ولذا
مواصفات أعمال  والتي يمكن أن تشمل تعديل ملخصات/، التحسينات في هذا الجانبإدخال مواصلة على 

واضحة حول المراجع  صيةً لتشمل تو  ؛المقرر الدراسي )مثل الحد األدنى من متطلبات مشروع التخرج(
الكلية على بأنه ينبغي  -بشدة  -، كما توصي والتطبيقومواصلة االلتزام بالجمع بين النظرية  ،المستخدمة

ا من أجل تحسين النتاج البصري والنصي للطلبة تحسينً  ؛إظهار التفكير النقدي / تشجيع الطلبة على تطوير
 .جزئي اا. وفي ضوء هذه التحسينات المستمرة، ترى لجنة المراجعة أن هذه التوصية معالجة واضحً 
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 ةالجود وضمان إدارةعلية فا :(4المؤشر ) .4

 المملكة للتوصياتجامعة  فيالمعمارية برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة  يقيِّم هذا الجزء مدى معالجة
 فاعلية إدارة وضمان: )4( ، تحت المؤشر2015 ديسمبر الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر

ة بهذا التوصيات الخاص كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًا ونتيجة لذلك فإنه؛ الجودة
 .من هذا التقرير (1)كما وردت في الملحق  ،المؤشر
ببرنامج بكالوريوس العلوم في  المتعلقةمراجعة خطط التحسين الخاصة بالكلية، وتلك : 1.4 توصية

 تفصيلها، تقييمها، وتنفيذها. ، من أجل تحليلها ؛الهندسة المعمارية

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

أعمدة جديدة تتضمن مالحظات  ثالثةالتحسين إلدراج  خطة   الكليةُ  لهذه التوصية، راجعتِ  منها استجابة
ا، أم غير ا، أم جزئي  مكتب ضمان واعتماد الجودة، وتوضح ما إذا كانت اإلجراءات المقترحة محققة كلي  

 رهمعاييلعملية المراجعة السنوية للبرنامج، وأهميتها في تأكيد  وصًفا تفصيلي ا يقدم تقرير التقدمو محققة. 
األداء وفاعليته، يعد رئيس القسم هو  ا لسياسة جامعة المملكة الخاصة بقياسوفقً و  .كاديمية وجودة التعلماأل

وذلك بمعالجة جميع الجوانب التي تم  ؛المراجعة السنوية للبرنامج وخطة التحسين المسئول عن إعداد تقرير
وتشمل هذه الجوانب المقررات الدراسية للطلبة، وتقييم ، موذج المراجعة السنوية للبرنامجتغطيتها في ن

دارته، أعضاء هيئة التدريس، ونتائج استطالعات الرأي الخاصة بقياس رضا الطلبة تجاه تنظيم البرنامج  وا 
للمقررات الدراسية، والتقارير السنوية والتقارير التي توضح مدى إنجاز مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج و 

تقوم لجنة تطوير ومراجعة البرامج التابعة و حليل دفعات الطلبة، وتعليقات المدققين الخارجيين. الخاصة بت
بالتعاون مع مكتب ضمان  -في الكلية  -للكلية بمراجعة خطط التحسين، كما تقوم لجنة ضمان الجودة 

داخلي التي تتم بصفة لمراقبة تنفيذ خطة التحسين ومراجعتها من خالل عمليات التدقيق ال ؛واعتماد الجودة
 دورية. 

، وخطة التحسين 2017-2016 في العام األكاديمي تشمل األدلة المقدمة التقرير السنوي لمراجعة البرنامجو 
، ومحاضر 2017-2016 للعام األكاديمي الخاصة ببرنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية

(، ومكتب ضمان واعتماد 2017أكتوبر  31اجتماعات كل من لجنة ضمان واعتماد الجودة التابعة للكلية )
من رغم على ال(. و 2017أكتوبر  22(، ولجنة ضمان الجودة التابعة للجامعة )2017سبتمبر  26الجودة )
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سين ال يحتوي على مؤشرات أداء رئيسة وواضحة النموذج المقدم لخطة التح ذلك، تالحظ لجنة المراجعة أنَّ 
وأيضا المالحظات  ،كما في بعض الحاالت، مستهدفة مواعيد ليتم على أساسها التقييم، أو ؛يمكن قياسها

تالحظ  ،. ومع ذلك مفصاًل وال تقدم تحلياًل  ،التي أبداها مكتب ضمان واعتماد الجودة تعد محدودة للغاية
، كما أن وضع التقدم إلتمامهااللجنة أن العديد من اإلجراءات المقترحة قد تم تنفيذها في التاريخ المتوقع 

وتستمر الدورة لحين االنتهاء من ، مة من رئيس القسمداخل خطة العمل يستند إلى األدلة المقد المتحقق
 لمعالجةالمزيد من التنقيح إدخال خطة التنفيذ تتطلب  تنفيذ خطة العمل. وبشكل عام، ترى لجنة المراجعة أنَّ 

 .جزئي ا. ومن ثم، ترى لجنة المراجعة أن هذه التوصية معالجة كليةً  التوصية معالجةً 

تطوير آلية لالستفادة من نتائج استطالعات األطراف ذات العالقة في تحسين البرنامج : 2.4 توصية
 ومخرجاته.

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

من سياسة اعتماد وتحسين الجودة، يستند نظام جامعة  (5.1.2 :للمادة)يذكر تقرير التقدم أنه، طبقا 
 :المملكة وعملياتها إلى األدلة المتضمنة للنتائج والتغذية الراجعة من مختلف الجهات ذات العالقة، وهم

، ومجلس استشارات الخارجيونوالمقيمون ، وأرباب األعمال، والخريجون)الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، 
التحسينات في  -على أساسها  -الصناعة(، وتقدم هذه األدلة قاعدة للتحليالت واالستنتاجات التي تصاغ 

تؤكد وتضمن السعي نفسها من السياسة  (5.8 :المادة)جميع برامج الجامعة، ومقرراتها، وأنشطتها. و
العالقة بشكل دوري، بخصوص البرامج األكاديمية، للحصول على التغذية الراجعة من جميع الجهات ذات 

والتفاعل اإليجابي تجاه توقعاتهم. وبالمثل، تدعم هذا األمر سياسة الجامعة الخاصة بقياس األداء وفاعليته، 
مجموعة من التحليالت الدورية لمختلف  -من خالل وحدة القياس المؤسسي  -حيث تقدم الجامعة 

 :وتضم هذه االستطالعات، الدعم / واألقسام، ومكاتب اإلدارةبالكليات،  قةالعالاستطالعات األطراف ذات 
االستطالع السنوي لقياس رضا الطلبة، واالستطالع النصف سنوي لقياس رضا الخريجين، واستطالعات 

 أرباب األعمال التي تنفذ كل ثالث سنوات.  / السوق

على اإلجراء الخاص بقياس مستوى وفاعلية األداء. وتشتمل  ،2017وافق مجلس الكلية في نوفمبر قد و 
، والذي يضم نتائج جميع 2017-2016 األكاديمي عاملاألدلة المقدمة على تقرير وحدة القياس المؤسسي ل
، يستخدم كأحد المدخالت الرئيسة في الدورة متكاملٍ  استطالعات الجهات ذات العالقة في تقرير واحدٍ 
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لبرنامج، وخطة التحسين، وكذلك في المراجعات الدورية. كما قدمت إلى اللجنة عينات السنوية لمراجعة ا
من محاضر االجتماعات ذات الصلة. وترى اللجنة أن تنفيذ هذا اإلجراء مازال في مرحلة مبكرة، وتحث 

 .ي اجزئالكلية على ضمان التنفيذ المنهجي له. وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن هذه التوصية معالجة 

بصورة رسمية، وا جراء هذه العملية بصورة جدية تدرك  العملاستشراف حاجات سوق : 3.4 توصية
 الفرص والتطورات المحلية، واإلقليمية، والدولية.

 غير ُمعالجة : الُحكم

جراء قياس مستوى وفاعلية األداء  ؛الستشراف حاجات سوق العمل، عدلت جامعة المملكة من سياسة وا 
ا للسياسة واإلجراء وفقً و بعمل استطالعات رأي مخصصة ألرباب األعمال.  الخاصةلتشمل األحكام 

برنامج الهندسة المعمارية، تم  علىالمعدلين، فإن استطالع الرأي المخصص ألرباب األعمال القائمين 
التي اكتسبها لتقييم مستوى رضا أرباب األعمال تجاه المهارات  ؛وضعه من قبل أعضاء هيئة التدريس

كما وضعوا أيضا استبانات ، جامعة المملكة، ومستوى كفاءاتهمبرنامج الهندسة المعمارية التابع ل خريجو
ألرباب األعمال المحتملين، وهو ما أكدته المقابالت مع اإلدارة العليا على مستوى الكلية والمؤسسة، لجمع 

ة حول توقعاتهم بشأن مستوى كفاءة خريجي برنامج والدولي ،واإلقليمية ،المعلومات من الشركات المحلية
الهندسة المعمارية التابع لجامعة المملكة. وتحتوي األدلة المقدمة على نماذج فارغة من استطالعات أرباب 

اتضح للجنة المراجعة أثناء الزيارة و األعمال القائمين، وكذلك من استبانات أرباب األعمال المحتملين. 
حيث ، راء االستطالعات وتحليل النتائجا مع شركة خاصة إلجالمملكة تعاقدت مؤخرً  التتبعية أن جامعة

والمحتملين تجاه خريجي  ،كانت تحليالت النتائج الخاصة باستطالعات آراء أرباب األعمال القائمين
الهندسة المعمارية( المقدمين من قبل كلية العلوم في بكالوريوس التصميم الداخلي، وبكالوريوس البرنامجي )

، مدرجة في تقرير واحد متكامل. وترى اللجنة أنه ينبغي تحليل نتائج كل التصميمو  الهندسة المعمارية
. وقدمت الشركة إلى الجامعة حدةاستطالع من هذين االستطالعين بشكل منفصل، ولكل برنامج على 

ويعد هذا التقرير غير مكتمل، ، قسامورؤساء األ ،وزيعه على العميدأيضا تقرير البحث االستكشافي الذي تم ت
فهو يحدد فقط التوسعات ، يمكن للتوصيات التعويل عليها ؛لإليضاحكما أنه ال يقدم معلومات كافية 

المتوقعة في قطاع اإلنشاءات في المستقبل القريب، والتي تتطلب زيادة في عدد الخريجين المؤهلين على 
أنه ينبغي على الكلية تعديل اآللية المستخدمة الستشراف بطقة. وعليه، توصي لجنة المراجعة مستوى المن

. حدةلضمان الحصول على ردود أكثر جدية وذات صلة، وتخص كل برنامج على  ؛حاجات سوق العمل
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هذه  ولذا، ترى لجنة المراجعة أن نقاط الضعف المتعلقة بهذه التوصية مازالت قائمة، ومن ثم، ترى أن
 التوصية غير معالجة.

  



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 جامعة المملكة   -ميمكلية الهندسة المعمارية والتص - العلوم في الهندسة المعمارية بكالوريوس –ة الكلي فية البرامج ـــمراجع –الزيارة التتبعية  تقرير
 25                                                                                                                                    2018أبريل  -910

 االستنتاج .5

، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت والوثائق التي كانت أعدته المؤسسةالذي  التقدُّمتقرير أخذ بعد 
فإن لجنة المراجعة توصلت إلى االستنتاج التالي بما ينسجم ، في االعتبار التتبعيةمتوفرة أثناء الزيارة 

، الصادر عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم األكاديمية جلمراجعة البرام إجراء الزيارة التتبعيةمع 
 :لهيئة جودة التعليم والتدريبالعالي التابعة 

كلية الهندسة المعمارية  تطرحهالذي و  ،العلوم في الهندسة المعماريةبكالوريوس برنامج حقق 
  ."مالئم تقدم" المملكة،جامعة ، والتصميم
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 الخاص بكل توصية الُحكم: 1ملحق

 المعيار الُحكم
 جراءاتوقد تمخضت اإل ،يةة تقدماً ملحوظاً في معالجة التوصلقد أظهرت المؤسس اكليًّ معالجة 

التي قام بها فريق البرنامج عن تحسينات هامة في الجانب الذي تم تشخيصه، 
 متطلبات المؤشر. استيفاء ساهمت فيوبالنتيجة، 

. وهناك أدلة على أن هذه لمعالجة التوصيةإيجابية  إجراءاتالمؤسسة بقامت  اجزئيًّ معالجة 
 جراءات. واإلمستدامة هذه التحسينات أن، و قد أدت إلى التحسينات الخطوات

المتخذة إيجابية، ولكنها ذات أثر محدود على قدرة البرنامج على استيفاء متطلبات 
 المؤشر.

لمعالجة التوصية و/ أو أن اإلجراءات  اإلجراءات المناسبة لم تتخذ المؤسسة غير معالجة
والمعايير  المتخذة ذات أثر قليل أو ليس لها أثر على جودة تقديم البرنامج
 األكاديمية. والتزال نقطة الضعف موجودة فيما يتعلق بهذا التوصية.
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 اإلجمالي الُحكم: 2ملحق 

 المعيار اإلجمالي الُحكم
لقد قامت المؤسسة بمعالجة معظم التوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة و/ أو  جيدتقدٌم 

هذه التوصيات ذات التأثير األكبر تشمل و  ،تقرير المتابعة السابقة بشكٍل كامل
على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. وما تبقى من التوصيات معالج 

  وليس هناك حاجة لزيارة تتبعية أخرى.بشكٍل جزئي. 

على األقل بمعالجة معظم التوصيات التي تضمنها تقرير  اقامت المؤسسة جزئي   مالئمتقدم 
المراجعة و/ أو تقرير المتابعة السابقة بما فيها تلك التوصيات التي لها تأثير كبير 

من التوصيات هناك عدد على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. و 
مكن أن تحافظ يوهناك أدلة على أن المؤسسة  ،تمت معالجتها بشكٍل كامل التي
 وليس هناك حاجة لزيارة تتبعية أخرى.المتحقق.  التقدُّمعلى 

أو لم تحقق تقدمًا في معالجة عدد مهم من  التقدُّملقد حققت المؤسسة القليل من  مالئمتقدم غير 
نها تقرير المراجعة و/ أو تقرير المتابعة السابقة، السيما تلك التوصيات التي تضم

 وتقديمه، والمعايير األكاديمية. التوصيات التي لها أثر كبير على جودة البرنامج،
في حال كانت هذه الزيارة التتبعية األولى ، هناك حاجة للقيام بزيارة تتبعية ثانية

  .للبرنامج
 

  

 

 

 

 

 

 

 


