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 المستخلص

. تغطیة معاییر هیئات ومؤسسات االعتمادیة العالمیةلضعف موائمتها بتعاني العدید من المدارس المعماریة تحدیات تتصل     
متطلبات بشكل خاص بأدراة الجودة واالعتمادیة لضمان تطابق مخرجات العملیة التعلیمیة مع  هاوكردة فعل لذلك ازداد اهتمام
بالقصور الواضح في تشخیص العوامل المؤثرة في تطویر برامج التعلیم تمثلت مشكلة البحث . مؤوسسات االعتراف العالمیة

بتحدید العوامل المؤثرة في تطویر برامج التعلیم دف البحث وتمثل ه .المعماري ودخول مفاهیم الجودة واالعتمادیة كمتغیرات جدیدة
المعماري وأقتراح التغییر الالزم إلجراء عملیة التطویر بما یتالئم مع التطورات الحدیثة وأزدیاد القاعدة المعلوماتیه من جهة 
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Abstract 
Many of architectural schools experiencing challenges related to the weakness of their suitability 
to meet the standards of the criditability inistitutions. In reaction to that, interest increased about 
quality and cridibility to ensure that the educational process outputs meet with the requirements 
of international recognition. The problem of the search to find the deficient in the diagnosis of the 
factors affecting the development of architectural education programs and enter the quality and 
cridibility as new variables concepts. The objective of the research identifying factors affecting 
the development of architectural education programs and proposing the changes necessary to 
make the development process in line with the recent developments and the increased 
informational base from a global point of cridibility and  international standards on the other 
hand. 
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 المقدمة -1

نسق التطور في التعلیم العالي باإلضافة الى  تزایدالجامعي كنتیجة لالنتقادات المتصاعدة لظهر مفهوم االعتمادیة في التعلیم    
وانتشرت لذلك الهیئات العالمیة لضمان الجودة واالعتمادیة في التعلیم العالي والتي . التنافس الكبیر بین المؤسسات العلمیة

ضروریا على مؤسسات التعلیم العالي  وأصبح. رامج التعلیمیةبدورها عملت على تحدید السیاسات والمعاییر لضمان جودة الب
  .كمتطلبات أساسیة لالعتراف بها واعتمادهااالخذ بها وتحقیقها في البرامج التعلیمیة 

تعاني العدید من المدارس المعماریة تحدیات تتصل بنوعیة مخرجاتها وضعف موائمتها الحتیاجات سوق العمل وخطة التنمیة    
وكردة فعل لذلك الضعف ازداد اهتمام المؤسسات التعلیمیة بشكل . الوطنیة وتغطیة معاییر هیئات ومؤسسات االعتمادیة العالمیة

مخرجات العملیة التعلیمیة مع االحتیاجات بادراة الجودة واالعتمادیة لضمان تطابق عام والمدارس المعماریة بشكل خاص 
 ). المحلي واإلقلیمي والعالمي(االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع من ناحیة ومن ناحیة أخرى مع متطلبات سوق العمل 

متكاملة التمام اهداف التعلیم المعماري  ان الخوض فیما تم طرحه أعاله یتطلب أكثر من بحث ودراسة تحلیلیة في محاور    
العام  هللتوصل الى تطویر التعلیم المعماري بشكل التكامل هدفهابشكلها األفضل، لذا جاء هذا البحث كبدایة لسلسلة من بحوث 

ینتهي الى اقتراح هذا البحث أسلوبا استكشافیا للعوامل المؤثرة في تطویر برامج التعلیم العالي محلیا ومن ثم یستخدم . واالمثل
إطار الجراء عملیة التطویر بما یتالئم مع التطورات الحدیثة وازدیاد القاعدة المعلوماتیة من جهة وحاجة السوق المحلیة 

   . المعتمدة عالمیا من جهة أخرى ومعاییر االعتمادیةلالختصاصات الدقیقة من جهة 

من ثم كمدخل لمحتواه الذي یتفرع الى ثالثة محاور متتالیة ومتكاملة  یبدأ البحث بتحدید المفاهیم األساسیة الُمستخدمه    
الُمحددات األساسیة لوضع خطط التعلیم المعماري  تابعوینبذة مختصرة عن تطور التعلیم المعماري الى المحور األولیتطرق 

أهم المتغیرات المؤثرة في صیاغه الئحة  استخراج:  المحور الثانيأما .بهدف أستنتاج دواعي التطویر ومتغیراته وُمحدداته
 بین المقارنة المحور الثالثوجاء .مطورة للتعلیم المعماري باألعتماد على خطة التنمیة الوطنیه العراقیة لالعوام الخمسة القادمه

 . الجامعه التكنولوجیه قسم الهندسة المعماریة في عالمیًا مقارنة بالمنهج التعلیمي المعتمد في  عربیاً  أهم المناهج الُمعتمدة
 البحث شكلهمُ  2-1

العوامل المؤثرة في تطویر برامج التعلیم المعماري الناتجة عن التغیرات السریعة الحاصلة في  تشخیصالقصور الواضح في    
. ودخول مفاهیم الجودة واالعتمادیة كمتغیرات جدیدة مجاالت المتغیرات العلمیة وحاجة السوق المحلي وبرنامج التنمیة الوطنیة

من خالل مقارنتها بنموذج إقلیمي حاصل ) في الجامعة التكنولوجیة(ومحاولة تغطیة الفجوة الخاصة بمناهج التعلیم المعماري 
 .على االعتمادیة في مناهج التعلیم المعماري

 حدود البحث  3-1
والحاصل على  عربیااألقسام المعماریة  روادباعتباره من ) الهندسة المعماریة في جامعة الكویتقسم (سیتم مقارنة مناهج     

 .)قسم الهندسة العمارة في الجامعة التكنولوجیة(مع مناهج  )NAAB(االعتمادیة الخاصة بالمجلس الوطني لالعتماد المعماري 
سیتم التركیز على مقارنة المحتوى العلمي فقط وذلك لتعدد تشعبات المحور اإلداري الخاص باالعتراف ومتطلباته الكثیرة والتي 

 .الیخص بعضها النواحي العلمیة بل تخص الجوانب اإلداریة والتنظیمیة والبنى التحتیة للكلیة كمتطلبات لعملیة االعتراف
  البحثهدف  4-1

عملیة التطویر بما یتالئم مع التطورات إلجراء  التغییر الالزمالمؤثرة في تطویر برامج التعلیم المعماري وأقتراح  العوامل تحدید
 مادیةومعاییر األعت الحدیثة وأزدیاد القاعدة المعلوماتیه من جهة وحاجة السوق المحلیة لالختصاصات الدقیقة من جهة أخرى

 . ثالثةالعالمیة من جهة 
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 البحثفرضیة  5-1

أن مناهج التعلیم المعماري في الجامعة التكنولوجیة التتوافق بشكلها الحالي مع مناهج التعلیم المعماري الحاصلة على    
اال من خالل استیفاء وتطبیق مجموعة من المحددات والشروط  ،)NAAB(االعتمادیة من المجلس الوطني لالعتماد المعماري 

 .اإلداریة والعلمیة والتي تجعلها مؤهلة للحصول على االعتمادیة
 البحثأهمیة  6-1

یعتبر البحث من المحاوالت البحثیة األولى على مستوى اقسام الهندسة المعماریة في العراق بسبب حداثة مفهوم االعتمادیة    
 .في التعلیم العالي وفي مناهج التعلیم المعماري بصورة خاصةبشكل عام 

 منهج البحث 7-1
بناء قاعدة معلوماتیة عن محددات تطویر برامج التعلیم المعماري والناتجة عن التغیرات السریعة الحاصلة في مجاالت  -

 .واالعتمادیة كمتغیرات جدیدةالمتغیرات العلمیة وحاجة السوق المحلي وبرنامج التنمیة الوطنیة ودخول مفاهیم الجودة 
من خالل ) قسم الهندسة المعماریة في الجامعة التكنولوجیة في(محاولة تغطیة الفجوة الخاصة بمناهج التعلیم المعماري   -

باعتباره من رواد األقسام المعماریة عربیا والحاصل على ) قسم الهندسة المعماریة في جامعة الكویت(مقارنتها مع مناهج 
 ).NAAB(دیة الخاصة بالمجلس الوطني لالعتماد المعماري االعتما

 .استخالص النتائج وتحدید االستنتاجات والتوصیات -
 :مصطلحات البحث 8-1

عادة مجموعه من المتغیرات التي تحدث في نظام یشمل  التعلیم الذيبالتطور في مجال  وُیقصد: التعلیمالتطور في مجال  -
وقد یكون التطور جذریًا یصل الى مستوى . تعلیمي ُمعین بقصد زیادة فاعلیته أو جعله أكثر أستجابه لحاجة المجتمع ومطالبه

 ).10، ص2005العز،أبو (. أو أن یكون جزئیًا یشمل جانبًا من جوانب النظام بما یجعله تجدیدًا وأستحداثاً األصالح الشامل 
هو برنامج متكامل لتعلیم العمارة ضمن وحدة تعلیم أكادیمیة على مستوى التعلیم العالي في : برنامج التعلیم المعماري -

سعید، . (، مصادر التقویم، أدوات التقویمالمخرجات المنهج،األهداف،  :هيومكونات هذا البرنامج  .العراقیةالجامعات 
 ).5، ص2002

ة من المعاییر والخصائص التي ینبغي ان تتوافر لجمیع عناصر العملیة التعلیمیة بالجامعة سواء منها ما یتعلق جمل: الجودة -
بالمدخالت او المخرجات التي تلبي احتیاجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمین وحاجاتهم وتتحقق من خالل االستخدام 

 ).12، ص1999عشبیة،( .عةبالجامالفعال لجمیع العناصر البشریة والمادیة 
رتبة اكادیمیة او وضع علمي یمنح لمؤسسة او لبرنامج علمي مقابل استیفاء المؤسسة معاییر وشروط دولیة وفق  :االعتمادیة -

ما یتفق علیه من مؤسسات التقویم العلمیة والتربویة او جهات االعتماد، ویعد االعتماد خطوة أساسیة نحو التمیز في إطار 
واندماجها مع المعاییر المحددة وتیسیر سبل االعتراف بها من قبل األوساط االكادیمیة الدولیة والقدرة على التنافس مع توافقها 

 ).18، ص2008عبد الغني،( .اقرانها من الجامعات
 ُمختصرة عن تطور التعلیم المعماري نبذة: المحور األول -2

وضرورة ُملحة لمواجهة تحدیات العصر التي تتمثل . لقد أصبح تطویر التعلیم مطلبًا جوهریًا وأساسیًا للُمجتمعات المعاصرة    
وفي مجال . بثورة المعلومات واألتصاالت والعلوم والتقنیات الحدیثة والتي واكبها تغیرات وأحداث أقتصادیة وثقافیة وأجتماعیه

بتطویر التعلیم ومؤسساته ووحداته األكادیمیة والمهنیة لإلرتقاء بمستوى الُمخرجات المؤهلة للتعامل  الدول اهتمتالتعلیم العالي 
السابقة  التقویمیةومن الُمالحظ أیضًا أن الدراسات . )5، ص2008هیكل،(الُمتسارعه مع هذه األحداث والُمتغیرات والُمستجدات 

ة للقیاس والتشخیص عولم یتم تطویر معاییر مقن میننظرا لحداثة المفهو  ادیةواالعتمبمفاهیم ومعاییر الجوده  هتماماأل قلیلة
لالستفاده منها في أجراء الصیانة الدوریة والوقائیة ألصالح المسار التعلیمي وتطویره بالصورة التي ترتقي بمستوى الخریجین 

العمارة مارسة الُمبتكرة لمهنة مالفكریة واإلبداعیة لل المعرفة والمهاراتمن برامج التعلیم المعماري الى المستوى المطلوب من 
أن من المعماریین الخریجین الیعملون في مجال  أهمیة التصمیم المعماري فقد وجد وبالرغم من .)8، ص2008،نمیر، هیكل(

ر نسبة ممن یعملون التصمیم المعماري بل في إعداد التصمیمات التنفیذیة أو األشراف على التنفیذ في شركات المقاوالت وتقد
األمر الذ یتطلب بحث أمكانیة تقسیم طالب  بها،من عدد الخریجین والباقي الیعملون %) 15(بالتصمیم المعماري بحوالي 
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السنوات المنتهیه الى عدد من المجموعات للدراسة الُمتخصصة سواء في التصمیم المعماري أو الرسومات التنفیذیة أو األشراف 

على أن یقسم الطالب على هذه التخصصات بنسب أحتیاج السوق لهم وهذا التقسیم . التنفیذ أو أعمال التنفیذعلى أعمال 
ُیساعد على األرتقاء بمستوى طالب العمارة كل في مجال تخصصه وعلى تكوین خریج معماري ذو كفاءة في مجال معین أو 

اري والتصمیم الحضري مع عمل أختیار لتحدید مؤهالت أنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجیا العمارة والتصمیم المعم
بعد مراجعة مجموعة الدراسات ).11-10،ص1995إبراهیم،(وأمكانیات الطالب قبل األلتحاق بتلك األقسام المتخصصة

تتمیز واألبحاث الُمتعلقة بتطویر التعلیم المعماري في الجامعات العربیة واألجنبیة تم أختیار بعض من تلك الدراسات التي 
تطویر التعلیم موضوع ل تطرقهابالنظرة العلمیة لواقع حال مشكالت التعلیم المعماري وتحلیل تلك الدراسات واالبحاث من خالل 

 .یمكن أستثمارها محلیاً  جوانببما لها من المحلي  مكونات برامج التعلیم المعماريب عالقتها بهدف استثمار المعماري
 لمتعلقة بتطویر التعلیم المعماري وبرامجه األكادیمیةالدراسات واألبحاث السابقة ا 1-2

، 1990السلیمان،("أهداف التعلیم المعماري في المملكة العربیة السعودیة" بعنوان  :1990 دراسة السلیمان 1-2-1
الى ُبعد رئیسي من أبعاد برامج التعلیم المعماري وهو األهداف وُیسهم في تقویم األهداف الحالیة  تطرقت ، والتي)30-29ص

ویناقش الظروف والُمتغیرات والُمستجدات ومدى تأثیرها على فلسفة التعلیم  السعودیة،للتعلیم المعماري في المملكة العربیة 
في بحثه عن عدم توفر المیكانیكیة الكافیة لدفع عجلة األهداف نحو التحقیق ) السلیمان(وقد نوه . المعماري وأهدافه وأتجاهاته

یعني عدم وجود تقویم  ، مما)12، ص1990السلیمان، طارق،( ومراقبة عجلة التحقیق وتتبع سیرها بأسلوب علمي وسلیم
كما یذكر الباحث أن هناك أهدافًا عامة للتعلیم المعماري ترتبط بها كل ). غیاب المقیاس(وقیاس ُمقنن لتتبع تحقیق األهداف 

. یطإذ أن اهداف التعلیم تعني المواصفات المطلوبه من خریج كلیة العمارة والتخط. مؤسسات التعلیم المعماري في المملكة
وبناءًا على البحث المیداني األستبیاني للتعرف على أولویات التعلیم المعماري والبیئة من وجهة نظر قاعدة عریضة من 

التي یتوقع أن تخدم كمظلة تندرج تحتها المعماریین والُمخططین في مختلف قطاعات المهنة، أستنتج سلیمان سلسلة األولویات 
اء بمستوى المناهج التعلیمیة لتتوافق مع متطلبات سوق المهنة ومعاصرتها للمناهج العالمیة االرتق ومنها ضرورة تلك األهداف

، خلص البحث الى وجوب أعادة النظر في أولویات األهداف وأمكانات لتكون مخرجات التعلیم المعماري بالشكل االمثل
عدم أخذ األراء وتجارب القاعدة العریضة من الممارسین و  كلیًا،الى عدم وضوح خطة تنفیذ البرنامج أو أنعدامها  مشیرا. تحقیقها

ویطالب بأعادة النظر في خطط . وعدم وجود قنوات تنسیق وأتصال بین مدارس العمارة في المملكة. ومن لهم معرفة بالمهنة
 .ومناهج مدارس العمارة في المملكة

مواصفات وكفاءة خریجي كلیات العمارة والتخطیط في المملكة وعالقة ذلك " المعنونة  :1992 دراسة السلیمان  1-2-2
الى قیاس فعالیة وتأهیل كلیات العمارة والتخطیط في تخریج  والتي هدفت ).13-6، ص1992السلیمان،("ببرامج تلك الكلیات

. ُمشاركین في العملیة التعلیمیة وممارسة المهنةمهندسین أكفاء بالمقارنة مع خریجین الكلیات غیر السعودیة من وجهة نظر ال
تظهر الدراسة . كذلك تهدف الى التعرف على مدى أستجابة تلك الكلیات للمواصفات المطلوبه في الخریج لُیمارس عمله بكفاءة

هیئة أعضاء قدرًا جیدًا من الثقة في درجة تأهیل الخریج وكفاءته خصوصًا من وجهة نظر خریجي الجامعات غیر السعودیة و 
تظهر الدراسة أیضًا المواصفات المطلوبه من قبل السوق المحلیة من خریجي كلیات العمارة . التدریس بالجامعات السعودیة

ونذكر منها استخدام التقنیات المعاصرة وااللمام  والتخطیط أضافة الى المقررات والبرامج التي یجب أضافتها الى تلك الكلیات
وأستثنى الباحث أوجه التمیز إذ یسهل على برنامج التعلیم المعماري . تنوع االختصاصات المعماریة الدقیقة بالحاجة الفعلیة الى

" وقد وجد أن أوجه القصور في كفاءة الخریجین تستلزم الكثیر من المراجعه والتبصر كما ذكر السلیمان انه. أن تحافظ علیها
امعات السعودیة یجب على البرامج القائمة أعادة النظر في فلسفتها وأهدافها فیما یتعلق بتدني أنتاجیه وجدیة الخریج في الج
ففي مضمار األنتاجیة والجدیة مثًال یبدو أن البرامج القائمة لم تبذل ما فیه ". وخططها وأسالیب التنفیذ والتطبیق لتلك الخطط

الكثیر من التخصصات في الجامعه تحتاج  فبخالف. الكفایة لغرس بعض الصفات والخصائص الالزمة لتخصص مهنة العمارة
كلیات العمارة والتخطیط أن تغرس في نفوس طالبها حب المهنة التي هم بصددها والشغف بها أثناء المراحل األولى من 

كما أن مقیاس األداء النتاجیة . وقبل ذلك حسن األختیار من الطالب الُمتقدمین من الثانویة العامة قدر األمكان. التعلیم
في اغلب األحیان لمعاییر علمیة معتبرة تمكن من تخریج معماریین ومخططین أكفاء بطریقة تضمن كفایة الطالب التخضع 

أن ضعف  كما. التقویمأضافة الى ما في ذلك من العدل في  المقرر،األداء وجودته وانتظامه، بغض النظر من یكون أستاذ 
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عة المستمرة للمناهج ومحتویاتها وطرق تدریسها والقائم على تدریسها بشكل یضمن القدرة على اإلبداع یستتبع المراجعة والمتاب

 ).21، ص1992،السلیمان، طارق("لتلك البرامج أن تكون على قدم المساواة مع البرامج العالمیة
الى األنقسام والتي تشیر " العمارة األسالمیة في التعلیم المعماري في العالم العربي"المعنونة  :1994دراسة أبراهیم  1-2-3

الفكري بین مناهج التعلیم المعماري في الوطن العربي ویذكر أن العملیة التعلیمیة تتطلب ركائز علمیة ألسس تقویم األنتاج 
تركز أساسًا على أسس التقویم والنقد ی فالتعلیم المعماريقدراته التحصیلیة، الفكري للطالب في السنوات الدراسیة الُمختلفة تبعًا ل

سواء العلمي والموضوعي، وهذا ما التوفره معظم مناهج التعلیم المعماري في الجامعات العربیه لالساتذة والطلبة على حٍد 
وطن العربي تتمثل في أنها تضع طالب أن أشكالیة التعلیم المعماري في ال) أبراهیم(ویرى  .)85-83، ص1994إبراهیم،(

العمارة بعیدًا عن واقعه الحضاري من ناحیة أو واقعه العملي والتطبیقي من ناحیة أخرى، فیخرج من العملیة التعلیمیة مبتدئًا 
من الفكر النظریة المستمدة جذورها . وهكذا یضیع الطالب في الفجوة بین النظریة والواقع. ویتحسس طریقه في واقع جدید علیه

ولم یصل التعلیم المعماري العربي الى حل لسد  المحلیة،الغربي والواقع الُمتمثل بالخصائص الثقافیة واألجتماعیه السائدة والبیئة 
 ).90، ص1994إبراهیم، عبد الباقي،(هذه الفجوة العلمیة 

أذار ) 25-24(ورشة عمل تعلیم العمارة في الوطن العربي المقامة في نقابة المهندسین في بیروت للفترة من   1-2-4
المحور الثاني من الجلسة الثانیة الى برامج التعلیم المعماري في الوطن العربي وتطویرها وتمحورت بحوث  تطرق: 2006

من ناحیة ) فن(أو أعتبارها ) هندسة(ماریة وأهدافها بین أعتبار العمارة المعالجلسة الى التباین في مكونات األقسام والمعاهد 
المجاالت المعماریة أو العمرانیة من ناحیة أخرى مما ینعكس  إحدىوبین عمومیة التعلیم المعماري وبین التخصص الدقیق في 

ت العربیة وأعتمادها على مناهج أجنبیة وكذلك تم التطرق الى أنظمة التعلیم في الجامعا .على أداء الخریجین في سوق العمل
ال تتطابق مع حاجات المجتمع مقارنة بالجامعات الغربیة التي تكونت مناهجها من أهداف خدمة مجتمعها ونتیجة للتطور 
 األجتماعي والثقافي واألقتصادي والسیاسي في تلك المجتمعات، كما تطرقت الورشة في المحور الثالث من الجلسة الثالثة الى

. متنوعة مإذ أن المدارس الفكریة المعماریة كانت تستخرج نظریاتها من علو  المعماري،التنوع العلمي الذي یعتبر رافدًا للتعلیم 
ة عبر تطویر األختصاص وتحدیثه في أتجاه ربطه میویجب على مؤسسات التعلیم المعماري السعي الى منافسة المعاهد العال

وكذلك تناقش الجلسة . بالعلوم األنسانیة المختلفة وتأكیده األستفاده من التكنولوجیا وثورة المعلومات القائمة حالیًا من جهة أخرى
رورة معرفة أحتیاجات السوق واوصى المحور الى ض. أطار ازدواجیة التعلیم النظري والطبیعة التدریبیة المهنیة وتوازنها الحرج

المحلیة لمعرفة المجاالت التي یعمل المعماریون علیها ومدى مالئمة التخصصات التي تدرسها في الجامعات وتوجیه سوق 
العمل العداد الخطط الدراسیة في أقسام العمارة والتعرف على احتیاجات السوق وفتح المجال امام المعماریین من خالل 

وناقش المحور الخامس ازمة .ات العلمیة والعملیة المناسبة والمالئمة لطبیعة المرحلة وطبیعة السوق بالتخصصتزویدهم 
التشظي في التعلیم المعماري بتوحید ما هو نظري وبحثي من جهة وما هو تصمیمي وتنفیذي من جهة أخرى ضمن رؤیة 

تعلیمیة مكثفة تعتمد على الظرفي والمكاني كعناصر  ، والتي هي عبارة عن نسق لعملیة" الكبسولة المعرفیه" تحمل عنوان 
تمحور ضمن أستقاللیة التعلیم ت تتوصیات كانالأما . أساسیة بالتزامن المطّرد مع التطور التكنولوجي والفكري للنتاج المعماري

ه على معارف العصر المعماري حرصًا عل خصوصیة هذا التعلیم وضرورة تطویر معرفة تقنیة كافیة وثقافة علمیة غنیة منفتح
 ).80-2، ص2006وقائع،(ومتغیراته 

،  كبحث مقدم في مؤتمر "أثر تطور المعلومات في تطویر مناهج التعلیم المعماري: "  2010دراسة الدهوي   1-2-5
الجامعة التكنولوجیه  في  –المنعقد في قسم الهندسة المعماریة  " التواصل الفكري بین البحث العلمي والتطبیق في العمارة"

الى تطور التعلیم المعماري من خالل دراسة لوائح التعلیم المعماري في العراق مقارنة ) الدهوي(تطرقت،  2010تشرین الثاني 
ویر المناهج الخاصه بالتعلیم بمناهج بعض المدارس المعماریة في العلم العربي، هدف البحث الى التوصل لمقترحات حول تط

المعماري والتي یمكن تحقیقها عبر الزمن لبناء الئحة تعلیم معماري مطورة تعتمد على مبدأ زیادة التخصصات والفروع فضًال 
لص وخ. عن تغییر مناهج الدراسة المعماریة الحالیة تبعًا لالحكام والشروط الواجب توفرها لتحقیق األهداف التعلیمیة بشكل سلیم

البحث الى أهمیة أحتواء المناهج الدراسیة على المرونة مع أمكانیة تطویر وتغییر المحتوى العلمي بما یدعم أستخدام ومساعدة 
كذلك أدخال نظام العلوم األختیاریة إذ یمكن تدریس مواد  ذاتها،الحاسوب في تعلیم الرسم المعماري والعملیة التصمیمیة 

وان مفاهیم التعلیم . ریج قادرًا على مواكبة أحدث ما وصل الیه العالم في المجال المعماريمستحدثة من خاللها یكون الخ
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التقلیدي لم ُتعد قادرة على أستیعاب التطورات الراهنة والتقنیات المستقبلیة التي تفرضها طبیعة المرحلة والعصر، وهذه المفاهیم 

ورة المعلومات اال بأستخدام التكنولوجیا المتطورة وأسالیب جدیدة في لم تجدي في تقویم مجاالت المعرفه التي تنطوي علیها ث
تعتبر هذه وضرورة فتح مجاالت تخصصیة لغرض أستیعاب التطور في نوع وكم المعلومات إذ .التقویم وفقا لمعاییر عالمیة

توالي مع بقاء ذات السنوات الدراسیة المجاالت عند التوسع أفقیًا وعمودیًا في مجال الدراسة المعماریة األولیة والعلیا على ال
األولیه ویكون التخصص من السنة الرابعه بأعتباره توسعًا أفقیًا أما التوسع العمودي فیشمل زیادة التخصصات بالنسبة للدراسات 

العمل  وخلص البحث أیضًا الى ضرورة دراسة أحتیاجات السوق المحلیة ، لتحدید مجاالت.العلیا ومن السنة األولى للدراسة
الُمتاحه للمعماریین والمؤهالت المطلوبه في المعماریین سواء في مجال التصمیم أو اعداد الرسومات التنفیذیة أو عمل البحوث 

 ).14-2،ص2010الدهوي،(والدراسات

على أن مناهج التعلیم المعماري یجب أن تهدف الى تأسیس مدرسة أتفاق جمیعها ُیستخلص من الدراسات السابقه    
ورغم تمیز هذه الدراسات واألبحاث والندوات والمؤتمرات اإل أنه یمكن أن تكون أكثر تأثیرًا . كریة محلیة للتعلیم المعماريف

یقوم بربط هذه الدراسات واألبحاث ویوحد  شامالً  اً نظری اً وفاعلیة وأسهامًا في تطویر التعلیم المعماري إذا كان هنالك أطار 
 كما اتفقت .تطویرهالجهود تحت مظلة فكریة تؤصل برامج التعلیم المعماري وتعمل على  تنطوي هذهالجهود المتناثرة بحیث 

برنامج التعلیم المعماري في الجامعات العربیه جذور راسخة تعتمد على فكر محلي أصیل نابع ل على ضرورة ان تكون جمیعها
ري یجب أن یكون جزءًا من األطار الشامل للفكر التعلیمي، وأن وان الفكر التطویمن أحتیاجات الُمجتمع والبیئة بكل مؤثراتها 

 .أطار التقویم الشامل المستمر لبرامج التعلیم المعماري جزءًا ال یتجزأ من العملیة التعلیمیة

 )المحلي الئحة مطورة للتعلیم المعماري صیاغةالمتغیرات المؤثرة في : (المحور الثاني -3
في اعداد الجامعات والطلبة الملتحقین  الزیادةبعد ان شهدت مؤسسات التعلیم العالي اإلقلیمیة والعالمیة تطورات مهمة مثل    

بها واستثمار القطاع الخاص في التعلیم، أصبح من الضروري ان یقترن توسع الجامعات المحلیة برفع مستوى التعلیم وجودته 
أساسیة لوضع الخطط الدراسیة، كما أصبحت المؤسسات التعلیمیة تدرك أهمیة تطویر واستدامته من خالل اتباع محددات 

 والمهاراتوتنفیذ إجراءات االعتماد وأسالیب ضمان الجودة من اجل اعداد خریجین بمستویات عالیه من الكفاءات والمعارف 
مواكبة القیم االكادیمیة ذات الصلة ومحددات وضع الخطط الدراسیة تحدیا كبیرا لتحقیق تشكل . )25-10، ص2012أبو غزالة،(

   .تتطلب متابعتها وتحسینها بشكل مستمر وسیتم التطرق في الفقرات القادمة لهذه المحدداتاالعتمادیة وذلك الستنادها الى محددات 
 المعماريالُمحددات األساسیة لوضع الخطط الدراسیة في التعلیم  1-3
 )18، ص2010حموش،(:التالیهوتتضح من خالل النقاط  :واألداریةالمحددات القانونیة  1-3-1

 والوطن،تسهم في تطویر البحث العلمي وبناء المجتمع  واالقتصادیة، التينسانیه االو جتماعیه االتعلیمیة و ال االهداف -
 .واهدافًا خاصة تفصح عن أمكانیات ومواصفات الخریجین

 .والُشعب التي یتألف منها الهیكل التعلیمي في الكلیة تعداد األقسام -
 .تعداد الدرجات العلمیة التي تمنحها الكلیة وفقًا للتخصصات المتوفرة -
 .تعداد المواد الدراسیة مع بیان أرتباطها باألقسام أو الُشعب التخصصیة -
المواد الدراسیة على أیام األسبوع مع  فصلي لتوزیع –توضیح الخطة الدراسیة لكامل سنوات التحصیل وفق برنامج سنوي  -

 .ومجموع الساعات لكل فصل دراسي والنظریة،مراعاة توضیح عدد الساعات العملیة 
 .بالنسبة للمعدالت السنویة النهائیة التخرج،ولمشروع  الهامة،توضیح نسب الدرجات الُمكافئة للمقررات  -
 .الخریجینتوضیح األحكام الُمتعلقة بالتدریب المهني التخصصي داخل وخارج الكلیة، كأحد الشروط الواجب توفرها في  -
 )23، ص1988الدمرداش،(:وتتضح من خالل النقاط التالیه: الُمحددات المعنویة والثقافیة 1-3-2

كل یضمن حصول الطالب على ثوابت أدراج مواد تخصصیة ذات محتوى تطبیقي على تفاصیل أنواع العمارة المحلیة بش -
 . ثقافه معماریة محلیة من خالل مواد وافیه ُمتسلسة ومتناسبة مع السنوات التحصیلیة الدراسیة
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یكون الهدف من تدریسها توضیح الفرق بین التحدیث والتغریب والفرق  والثقافیة،أدراج مقررات ُتعنى بالنواحي األنسانیة  -

 .بین النقل واألبتكار والتأقلم
والتأكید على  المحلي،وأبراز أهمیة أنواع التراث العمراني  للعمارة،العمل على تأصیل الهویة في عموم البرنامج التعلیمي  -

 .كمیًا للمعطیات الثقافیة والبیئیة عبر الزمنتر أهمیة وجود الشخصیة الممیزة التي ُتَعد أمتدادًا 
ي عن الحاضر وغیاب أهم الواجهات الحضاریة لمجتمعها وعلى خطورة إنقطاع الماض إحدىالتأكید على أن العمارة تمثل  -

 .التطور بینهما
فالبیئة مفهوم  المعماریة،وهي ُمحددات تتعلق بالمفهوم التخصصي للبیئة وأرتباطها مع المجاالت  :البیئیةالُمحددات  1-3-3

 .یدخل في جمیع تفرعات التخصصات المعماریة
وهي ُمحددات تتعلق بتطور التعلیم المعماري في العالم : العالمیة والمحلیة لمؤوسسات االعتراف العلمیة الُمحددات 1-3-4

من خالل مؤسسات مهنیة وعلمیة ُمستقلة تقوم بوضع معاییر تقویم وأعتراف لبرامج التعلیم المعماري، من أجل ضمان توافر 
 :ومن أشهر تلك المؤسسات البرامج،الحد األدنى من المستوى التعلیمي ومن الكفاءة لخریج تلك 

 NAAB) (National Architecture Accrediting(األعتراف الوطني للعمارة في الوالیات المتحده االمریكیة مجلس  -
Board .( وجوب دراسة المنهاج في خمس سنوات  على 2005والذي َعَمَم في أخر أصدار لشروط عام  1940المؤسس عام

من أجمالي المناهج، ومقررات عامة % 60بة التزید عن المنهاج بنسدراسیة تتوزع مقرراتها على مواد تخصصیة تمثل جوهر 
التي ُتعد متطلبات ممهدة ومساعدة للمقررات التخصصیة، ومواد أختیاریة ُتَمِكن الطالب من في مجاالت األداب والعلوم 

وذلك ضمن مواصفات إلداء الطالب في مجموعه مؤلفة من ثالثة مستویات  المواضیع،التخصص الدقیق أو التركیز في بعض 
 .]www.naab.org [هي الفهم والوعي والقدرة

، وهي منظمة غیر حكومیة تعتمد برامج التعلیم ما بعد الثانوي في العلوم )ABET(االعتماد األكادیمي للهندسة والتكنولوجیا  -
التطبیقیة والحوسبة والهندسة والتكنولوجیا، ویوفر أیضا قیادة دولیة من خالل ورش العمل واالستشارات ومذكرات التفاهم 

   منذ ) شیا(ت التعلیم العالي سسامن قبل مجلس اعتماد مؤ ) ABET(واتفاقیات اعتراف متبادلة وقد تم االعتراف بمنظمة 
1997www.wikipidia.com[. 

والتي یتلخص نظام الدراسة فیها بأن البرامج الُمعتمدة لدراسة  .(Ecole Suerieur des Beaux Arts)المدرسة الفرنسیة  -
وأصدرت حالیًا توجیهات لتخریج ما یمكن تسمیته بمعماري مبتدئ في  األقل،العمارة یجب أن ُتَدرس في خمس سنوات على 

التفرعات المعماریة، وخففت  إحدىسنتین بعدها الحصول على دراسات علیا تخصصیه في  یمكن له متابعة سنوات،ثالث 
 المنهاج،من أجمالي % 55الى % 60المدرسة نسبة تدریس التصمیم المعماري والفنون التشكیلیة في الخطة التعلیمیة من 

 .وتوجهت نحو األهتمام بالتقنیات المتخصصة لدى المعماري
وأعتبرت . ري بالتخصصات العلمیة والتقنیةوالتي ربطت التعلیم المعما). The Bauhaus(المدرسة األلمانیة الباهاوس  -

وتطورت بأتجاهات عدیده ونتج العمارة مواءمة بین التخطیط واألنشاء والتصمیم الداخلي وقد حققت هذه المدرسة أنتشارًا عالمیًا 
ربع سنوات على عن تطورها مدارس وأتجاهات مستقلة، ویتلخص نظام الدراسة في برامجها الُمعتمدة أن دراسة العمارة تتم في أ

األقل ، من خالل منهاج یتناول الجانب العلمي المتوازن بین األختصاصات الفرعیه للعمارة ویركز على العلوم التقنیة واألنشائیة 
ومراعاة الشروط البیئیة واألنسانیة بشكل فعال، ویعتمد على الفنون التطبیقیة من الجانب التشكیلي، وتتوزع مفردات المنهاج 

 .للمواد األساسیة ، والباقي للمواد األخرى، مع أشتراط مدة تدریب مهني سنة على األقل% 55تخصیص نسبة  على أساس
، 1834المنشأ عام ). RIBA ()Royal Institute of British Architects(طانیین یالمعهد الملكي للمعماریین البر  -

مرحلتین، مدة األولى ثالث سنوات لتحصیل درجة األجازة تتضمن برامج التعلیم المعماري  انویتلخص نظام الدراسة فیه على 
یعود بعد ذلك لدراسة سنتین لتحصیل درجة األجازة  المهني،في علوم العمارة، بعد ذلك یمضي المتخرج سنة كاملة في التدریب 

لمقررات تتعلق  واضحةطة في العمارة، وتلتزم برامج التعلیم المعماري الى األهتمام بالتصمیم المعماري من خالل وضع خ
 .بمهارات التعبیر والتخاطب والكتابة واتباع الواقعیة المتحررة التي تسعى الى تطویر شخصیة الطالب من خالل النقاش والحوار

والتي أصدرت معاییر خاصة  ).The Commission of the European Communities(مفوضیة الجماعه األوربیة  -
زمني محدد بثالث سنوات إلجازة ممارسة المهنة، وسنتان دراسیتان دول الجماعه مع التقیید بنظام بالتعلیم المعماري في 
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للدراسات العلیا، وتتلخص المعاییر في أن منهاج التعلیم المعماري یجب أن یحقق توازنًا بین الجوانب النظریة والعملیة مع 

وزع باقي المناهج على مقررات التأریخ والنظریات والعلوم األنسانیة ، أعطاء أهمیة كبیرة لمقررات التصمیم والفنون الجمیلة، تت
عمراني ومقررات تحقق معرفة وافیه للعالقة بین الناس والمباني والبیئة وربط المباني باالحتیاجات األنسانیة والمقیاس والتصمیم ال

 .]30-24،ص1420النعیم،[ والتخطیط وتكامل المخططات
من خالل الدعوة لتطویر  للمعماریین،تتمثل بتوصیات األمم الُمتحدة واألتحاد الدولي : العامةالُمحددات العالمیة  1-3-5

في تموز  أسبانیا-برشلونةالتعلیم المعماري في العالم عبر البرنامج المنشور بتقریر رئیس األتحاد ومنظمة الیونسكو في 
، 2010جامعة العلوم والتكنولوجیا،[:ما في النص التاليك العمارة،والذي یتضمن المعاییر العامه لكلیات وأقسام  ،1996

 .]92-25ص
مع توفیر أنظمة أخرى مثل تقییم  الذاتي،یجب أن تقوم المؤسسات التعلیمیة المعماریة على أساس تحقیق نظام من التقویم   -

 .والمعماریین الممارسین األخرى،الجامعات 
مع ضمان أن مهاراتهم وقدراتهم األساسیة تضمن یجب أن تتوفر معاییر موضوعیه ألختیار الطالب في الدراسة المعماریة  -

 .لهم األستمرار بكفاءة في الدراسة المعماریة
مؤسسات وذلك لتشجیع التعاون بین ال والطالب،تأسیس شبكة دولیة لتبادل المعلومات عبر البرامج الدراسیة واألساتذة  ضرورة -

 .وكذلك لرفع المستوى العام للتعلیم المعماري على مستوى العالم المختلفة،التعلیمیة 
 .تشجیع وجود تعاون مستمر بین المعماریین المهنیین والمؤسسات التعلیمیة -
 .أعتماد البحث العلمي في العمارة والعمران على أنه نشاط أساسي ألساتذة الكلیة -
الخاصة بالطالب تولیفًا یظهر الطالب من خاللها مهاراته وقدراته في أستیعاب المعارف  یجب أن ُتمثل مشاریع التخرج -

 .والمهارات التي تلقاها عبر دراسته
عصب العملیة التعلیمیة المعماریة، ویجب أن یشغل نصف  والتصمیم،یجب أن یشكل التدریب داخل أستودیوهات الرسم  -

 .البرامج الدراسیة
ُتعد احتماالت العمل بعد التخرج من أهم محددات تطویر التعلیم ألنها تفرض وجود  :ةالمهنُمحددات طلب سوق  1-3-6

وتتعلق هذه المحددات بمعاییر نسبیة لمواصفات المعماري المتخرج من حیث  واألقلیمیة،المحلیة معاییر تستجیب لطلب السوق 
 والخطط،ویتوجب على واضع المناهج  .والمواقفواألتجاهات  والتأریخیة،تعدد المهارات والمعلومات الثقافیة والعلمیة والتقنیة 

السوق ربط التعلیم المعماري بسوق وممارسة المهنة من خالل تأمین تغییر نسب مقررات األقسام بشكل یتالئم مع أحتیاجات 
 .]15-12، ص2009بدوي،[
لوطنیة المتوسطة المدى من فكرة أعداد خطة التنمیة ا ولدت ):2017-2013(خطة التنمیة الوطنیة العراقیة  1-3-7

لقد . جراء األخفاقات والمشاكل التي واجهت إعداد البرامج األستثماریة السنویه وخاصة صعوبة وضع الرؤى التنمویة الشاملة
وباشرت الوزارة بالعمل على مسودة الخطة عام  2008أقترحت وزارة التخطیط العراقیة على مجلس الوزراء فكرة الخطة عام 

أعتمدت الخطة على المنهج الواقعي المبني على التحلیل واألستنتاج في أجراء تحلیل . 2010اقرار الخطة في عام وتم  2009
لواقع األقتصاد العراقي بابعاده الكلیة والقطاعیه خالل العقود األربعه المنصرمة، كما تم تحلیل واقع الخدمات العامة والبنى 

 :أن من أهم التحدیات التي وضعتها خطة التنمیة الوطنیة. جتماعي للبلداألرتكزیة والواقع البیئي والواقع األ
العراق من مجموعه من التحدیات أجتماعیه التقل جسامه وخطورة عن التحدیات األقتصادیة  یعاني: األجتماعیهالتحدیات  -

تمكینه مما یحد من مسار التنمیة البشریة المستدامه ویعرقل من على المجتمع وعالقته وعلى األقتصاد وقدراته على األنسان وسبل 
 :األجتماعیه التي تواجهها الخطةأبرز التحدیات  ومنأمكانیات األرتقاء بنسب أنجاز اهداف التنمیة األلفیة الثالثة المقرة دولیًا 

مال الى التوسع األفقي في الجامعات والذي أذا ما نظرت الخطة الى مؤشرات التعلیم العالي الذي : التربیة والتعلیم العالي  -
ساهم في تعزیز التطور الكمي على حساب التطور النوعي فضًال عن حالة األنفصام الملحوظ ما بین مخرجات النظام 
التعلیمي وحاجة سوق العمل مع تركیز واضح في األختصاصات األنسانیة آلمكانیة تأمین مستلزماتها المادیة والبشریة على 

 .األختصاصات العلمیة والتقنیة حساب
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 :تضمنت األهداف األستراتیجیة للخطة       

ووضع نظام  الجودة،تنمیة حقیقیة لقطاع التربیة والتعلیم تسهم في األرتقاء بالمستوى العلمي والتربوي وفق معاییر لضمان  -
 . تربوي یوفر األساس النطالقة الفرد وتنمیة قدراته األبداعیة، بما یحقق أهداف التنمیة المستدامه

الحفاظ على األرث الحضاري والتأریخي للبلد وتطویره وأستغالله بشكل كفوء وكمقوم أساسي في تطویر السیاحه الوطنیة  -
حضاري والتأریخي العالمي من خالل األستغالل األمثل لالمكانات وأستمرار تصدر العراق لموقع متقدم ضمن األرث ال

 .والمقومات السیاحیة الدینیة والتأریخیة والطبیعیة والمقومات الثقافیة والحضاریة للبلد
 .العراقخلق تنمیة مكانیة مستدامه تتكافئ فیها فرص الحصول على الخدمات والبنى األساسیة على عموم محافظات  -

ویسهم تنموي متكافئ یتناسب مع الحاجات واألمكانات والممیزات النسبیة لمختلف مناطق العراق ومحافظاته  وتحقیق توازن
 .]100-15، ص2013وقائع،[حالیًا في الحد من ثنائیة التمییز المكاني والتركیز الشدید للسكان والنشاط األقتصادي السائد 

 

 :)بین أهم المناهج الُمعتمدة عالمیًا ومنهج قسم الهندسة المعماریة في الجامعه التكنولوجیه المقارنة: (المحور الثالث -3
سیتم أستعراض منهج التعلیم المعماري الُمتبع في قسم الهندسة المعماریة في الجامعه التكنولوجیه بهدف معرفة التطورات التي 

الوحید عربیًا  والذي تم اختیاره النه الكویتهندسة المعماریة في جامعة طرأت علیه منذ تأریخ نشأت القسم من ثم مقارنته بقسم ال
في الحصول على أعتراف مجلس األعتراف الوطني للعمارة في الوالیات المتحده االمریكیة من بین المدارس المعماریة 

)NAAB) (National Architecture Accrediting Board ( تبنى خطة التعلیم المعماري في  .2016-2010لالعوام
یتناول الفصل الدراسي من مجموعة مواد  دراسیین،تتألف كل سنة من فصلین  دراسیة،الجامعات العراقیه في خمس سنوات 

اضافة الى المواد  المعماري،تتوزع على شكل مواد أساسیة ومواد سانده التي تضم عدد من المواد العلمیة المتممة للتعلیم  متنوعة
یحصل طالب العمارة على  .زامیة كمتطلبات جامعیه وقد تمتد مواد دراسیة الى فصلین كاملین من السنة الدراسیة نفسهاال

ویالحظ أن بعض المواد األساسیة مثل التصمیم . وحدة كمتطلبات الزامیة جامعیه) 18(وحده منها ) 198(الشهادة بعد اجتیازه 
أخرى مثل تأریخ العمارة ومجموعة وان هناك مواد . ن السنوات الدراسیة وبدون أنقطاعالمعماري وبعض المواد السانده تدرج ضم

تُنسج خطة التعلیم المعماري بشكل متتالي یتم من خاللها أدراج مواد . تركیب المباني واألنشاءات تنتهي ضمن سنوات محددة
مراحل ُتمهد المادة لما یأتي بعدها في الفصل أو  المنهج العلمي بشكل متدرج في العمق ومتسلسلة في المعلومات ومجزأة على

تبلغ عدد وحدات .السنة التالیة ، متقاطعه في المستوى ، ومتكاملة مع المواد الدراسیة لنفس السنة بشكل مباشر أو غیر مباشر
وحده اي  18لزامیة من الوحدات الكلیة ، بینما بلغت مواد متطلبات الكلیة األ% 30وحدة بنسبة  59مادة التصمیم المعماري 

یتبع  . من الوحدات الكلیة% 61وحده اي بنسبة  121من الوحدات الكلیة ، بینما بلغ عدد وحدات المواد السانده % 9بنسبة 
عملیات تطویر وتغیر  7فمنذ نشأت القسم ولحد األن كانت هنالك  سنوات،قسم الهندسة المعماریة تحدیثًا للمناهج كل خمس 

، )1993-1992(، )1992-1987(، )1987-1982(، )1982-1977(لبرنامج التعلیم المعماري وحسب السنوات 
وقد تم تحدید عمر الخطة بخمسة أعوام دراسیة بنفس المدة الالزمة  ).2002-2007(، )1998-2002(، )1994-1998(

ادة التعلیم المعماري وذلك أستنادًا مبررات تتعلق بثوابت تتناول دراسة النتائج السلبیة واألیجابیه لتطبیق الخطة بشكل لنیل شه
كامل على مستوى كل من الطالب والمدرس على حٍد سواء، ومن ثم أستنتاج أسس لبناء الخطة التالیة التي یفترض ا،ها تطویر 

طبقة، مع التأكید على أمكانیة تطویر محتویات المواد بشكل سنوي وأستیعاب المستجدات المتمثل بالخطة الموتصویب للواقع 
أن واحدة  .العلمیة في المواد الدراسیة، أو من خالل محاظرات علمیة تمهیدًا لبناء مادة دراسیة جدیدة وادراجها في الخطة التالیة

هي تطویر المفردات من خالل التحدیث والمتابعه الخر  الجامعة التكنولوجیه –من أهم أهداف قسم الهندسة المعماریة 
 :لتتطابق مع مواصفات الخریج المتمثلة بما یليالتطورات في حقل األختصاص 

 .أن یمتلك القدرة على تطبیق المعرفة النظریة في حقل العمل وأن یسعى الى تطویر ذاته من خالل اإلطالع والمتابعه -
 .التغیرات الفكریة والتقنیة وكیفیة التعامل معهاأن تكون له القدرة على أستیعاب  -
 .أن یتمكن من أستیعاب المنهج العملي في التفكیر والتحلیل وصوًال الى النتائج المناسبة -
أن یتفهم الخصائص األجتماعیه والثقافیه والبیئیة وأن یتعامل معها وصوًال الى تصامیم معماریة تعكس خصائص المجتمع  -

 .لمعماريوالموروث الحضاري ا
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 أن یحترم أصول الممارسة المهنیة وفق ما تحدده األنظمة والقوانین واللوائح التنظیمیمة المختلفة -

[www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture]. 
 جُتَكَلف بإعداد التطویر المطلوب، وقد نال موضوع تطویر المناه التي اللجنة العلمیة من خاللیقوم قسم الهندسة المعماریة   

ومما یالحظ عدم ورود مناقشات تدعو بأستبدال عدد . ولغایة یومنا هذا كثیرًا من المناقشات على مدى السنوات 1977منذ عام 
الى جهات تقییم عالمیة اإل مرًة ولم یتم عرض مقترحات التطویر التي عمل بها . ماء بعض منهامحدود من المواد مع تغییر أس

یتعلق تطویر المواد في الخطة بجانبین متكاملین في  .واحدًة لتقیم من قبل المختصین قي مجال تطویر برامج التعلیم المعماري
 :وهما والمراحل،النتیجه ومنفصلین باالجراءات 

وذلك  الخطة،تطور بأستمرار دونما حاجة لتعدیل جانب یتعلق بالمحتوى العلمي للمفردات ووسائل التعلیم، والتي تفرض أن  -
 .من خالل أجراء تعدیالت جزئیة على محتوى المواد العلمیة بشكل یواكب التطورات والمستجدات العلمیة والتعلیمیة

ت أو عدد الساعات المخصصة له، أو الدرجات المكافئة بالمعدل، أو نقل المواد بین سنوا المادة،جانب یتعلق بتعدیل أسم  -
 .الدراسة المعماریة، أو تقسیم المادة أو دمج مادتین في مادة واحده أو حذف مادة من الخطة أو أستحداث مادة جدیدة

ویمكن دراسة هذا التطور من خالل رصد التعدیالت الطارئة من المواد الدراسیة في الخطط المتعاقبة للتعلیم المعماري في قسم 
التكنولوجیه، التي تشیر بشكل نسبي الى حجم المواد الدراسیة الُمحدثة مابین خطتین متتالیتین الهندسة المعماریة في الجامعة 

وأن المقررات الثابته % 22-0وأن نسبة المواد الدراسیة التي أجري علیها تعدیل یتناول األسم كانت ما بین % 15-5یتراوح من 
والحقیقة أن النسب السابقه  ).5-2، ص2007ة المعماریة،الهندس قسم-العلمیةاللجنة محضر اجتماع ( %98-14كانت من 

الیمكن أن تمثل قاعده لحجم التطور الواجب توفیرها ما بین خطتین ، وذلك الن تطویر المواد الدراسیة في الخطة یتبع ثالثة 
تعلق بتقییم نتائج تطبیق الخطة متغیرات أساسیة ، إذ یتعلق المتغیر األول باألهداف ، والثاني بالمستجدات العلمیة أما الثالث فی

الُمراد تحدیثها على الصعیدین العلمي واألداري، فتتبع المواد الدراسیة في الخطة العلمیة بدءًا من الالئحة التأسیسیة ، یشیر الى 
المضافة الى ثبات عدد كبیر من المواد الدراسیة ، األمر الذي یؤكد ثبات أهداف التعلیم المعماري ، وتشیر المواد الدراسیة 

   .یمالخطة نسبة أكبر من المحذوفة الى تكثیف عملیة التعل
 .)2007الخطة الدراسیة للعام (: المصدر/ المواد الدراسیة لقسم الهندسة المعماریة في الجامعه التكنولوجیه:) 1(جدول 

 الخامسةالمرحلة  المرحلة الرابعه المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى ت

1 
التصمیم المعماري 

1 
 4التصمیم المعماري  3التصمیم المعماري  2التصمیم المعماري 

األطروحة 
 التصمیمیة

 تفاصیل معماریة تصمیم داخلي 2تركیب المباني  األظهار المعماري الرسم الیدوي 2
 ادارة مشاریع فضاءات خارجیه 2انشاءات  الهندسة الوصفیة 1تركیب المباني  3

 3تاریخ عمارة  المساحه 1تاریخ عمارة  4
نظریات تصمیم 

 كمیات ومواصفات حضري

 2تركیب مباني  1حاسبات  5
منطق ومنهجیة 

 2تصمیم
نظریات تصمیم 

 منهجیة البحث معماري

 قوانین البناء عمارة عربیة ومحلیة عمارة وبیئة 1انشاءات  الفن والعمارة 6
 ممارسة مهنیة مبانيخدمات  3حاسبات 2حاسبات معامل 7
 فلسفة وعمارة دراسات صوتیه مبادئ التخطیط 2تاریخ عمارة  ریاضیات 8

 اللغة االنكلیزیة 9
منطق ومنهجیة 

  علم النفس المعماري خدمات صحیة تصمیم

  برمجة الفضاءات خدمات تكییف حریة ودیمقراطیة حقوق األنسان 10
  األسكان    
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الجامعة التكنولوجیه من قبل جامعة نوتنكهام  –منهج التعلیم المعماري في قسم الهندسة المعماریة  تقییم 1-3
)Nottingham University Consltain Ltd. Report for TQ Ltd. March 2004.( 

امعة نوتنكهام منهج قسم الهندسة المعماریة في الجامعة التكنولوجیة ضمن تقریر أعدته جوردت المالحظات التالیة حول 
 :باتفاقیة مع الجامعة التكنولوجیة لتقییم مناهج األقسام الهندسیة في الجامعة البریطانیة

 .المنهج مجموعة من المستویات المتفاوته ضمن نظام الكورس الواحدیخلط  -
 ).ممدمجه بشكل سلبي مع المنهج مثل مادة الریاضیات، الرس) قبل المرحلة الجامعیه(هنالك مواد دراسیة  -
 .األعتراض على تدریس مادتي الفلسفة وعلم النفس -
 ).الدراسة األعدادیة مرحلة(المنهج التوجد معلومات حول أستعداد الطالب للدراسة المعماریة قبل الحصول على  -
ب الذین لم على شكل دروس أختیاریة بالنسبة للطال 2أمكانیة جعل المواد المتعلقة بالدراسة السابقه الُمشار الیها ضمن الفقرة  -

 .یحصلوا علیها
 .لكي یحصل على الدعم المطلوبیجب أن یكون المنهج خاضعًا للضوابط القیاسیة الحدى المؤسسات الُمعترف بها عالمیًا  -
عدم زج الطالب في المواد التي تحتاج الى حسابات دقیقة من قبل أصحاب األختصاص مثل األنشاءات والصوتیات  -

 .الخ.... والصحیات
 .تكون المشاریع في مادة التصمیم المعماري متفاعله مع قضایا التكنولوجیا والمجتمعیجب أن  -
 :تم أقتراح مجموعه من المواضیع المالئمة الحتیاجات العراق -
 .قضایا الحفاظ المعماري - أ

 .قضایا الترمیم لالبنیة التراثیة - ب
 .األسكان - ت
 .قضایا الهویة المعماریة - ث
 .الحداثة - ج
 .القضایا البیئیة - ح
 .األجتماعیةالقضایا  - خ
إذ یجب . هنالك ضعف في أرتباط التكنولوجیا بالتصمیم خصوصا الحلول اإلبداعیة المرتبطة بالمواد األنشائیة واألضاءة - د

 .ومحددة واضحةضم الموضوع وفقًا الطر 
 .البیئیة األخرىالتي یجب أضافتها تمثل أستجابه لعوامل البیئة وظروفها مثل السیطرة على الصوتیات وبعض األمور المواد  -
. ویجب أن تكون التغییرات تشمل مواضیع األقتصاد والبنى التحتیه سنوات،) 10-5-2(یجب أن یكون تطور المناهج بمقدار -

 .وتم األستشهاد بنموذج التعلیم المعماري في الجامعه االمریكیة في بیروت وصیاغة مقرراته بعد الحرب
 .م الهویة، البیئة، التجارة، الجیرة، التراثضرورة التعامل مع المواد التي تخدم مفاهی -
 ).RIBA( ،)AIA( ،)UCA( ،)NAAB(المؤسسات  إحدىتوصیه بالعمل على مناهج  -
 .األقتصاد والسیاسة والتسویقتوسیع التعامل مع مواضیع التفكیر الُمعاصر في قضایا  -
 :المختلفهتم أقتراح مجموعه من المفردات التي یمكن تطبیقها على مستوى المراحل  -

 .بیئة العمل، التنظیم، الصوتیات، اإلضاءة، النظم األنشائیة، األقتصاد اإلبداع،: المرحلة األولى
 الصغیرة،الكشف عن المنظومات األنشائیة والبیئیة والمشاكل التصمیمة التي تتمحور حول المنشأت التجاریة  :المرحلة الثانیة

 .والمشاكل التي تتعامل مع السیاق
مراعاة السیاق الحضري، وحضارة المدینة والتصامیم اإلبداعیة المتناغمه مع الحلول الذكیة لإلضاءة والهیكل  :الثالثة المرحلة

 .األنشائي والصوتیات
 .الحفاظ واعادة التأهیل والعمل الجماعي على مستوى المدینة :المرحلة الرابعه

التقنیة ع أستكشافیة تراعى فیها المنظومات تنمیة الذوق في التصمیم عن طریق مشاری :المرحلة الخامسة
)Report,Nottingham University,2004,PP.8-10.( 
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حسب شروط واجراءات أعتماد التكنولوجیه  الجامعه-المعماریةتقویم برنامج التعلیم المعماري في قسم الهندسة  2-3

 ).NAAB:( Report,Nottingham University,2004,PP.10-12)(المجلس الوطني ألعتماد التعلیم المعماري 
جاء تجاوبا مع أن تبني مبدأ التقویم الذاتي الشامل لبرامج التعلیم المعماري في قسم الهندسة المعماریة في الجامعه التكنولوجیه 

بصورة عامة  بضرورة وأهمیة الوقوف على الوضع الراهن لبرامج التعلیم تعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التي تنادي
من خالل الدراسات والمراجعات التي قام بها . المعماري في القسم بهدف التطویر والرفع من مستوى مخرجات القسم والتعلیم

) نوتنكهام(ناهج القسم من جامعة وأستنادًا الى توصیه ُمقیم م المعماري،الباحث لشروط واجراءات أعتماد برامج التعلیم 
الجامعه التكنولوجیه باالعتماد على  –سیتم التركیز على تطویر منهج التعلیم المعماري في قسم الهندسة المعماریة  .البریطانیة

لمخول وهو المجلس الوحید ا).NAAB(شروط أعتماد المجلس الوطني ألعتماد التعلیم المعماري في الوالیات المتحده األمریكیة 
مجموعة شروط وأجراءات األعتماد  1995في الوالیات المتحده األمریكیة ألعتماد برامج التعلیم المعماري الذي أصدر في عام 

وقد أتخذه الباحث  المعماري،التي تعتبر جدیرة بالدراسة والتحلیل لما تحتویه من معاییر مقننه لقیاس فاعلیة أداء برامج التعلیم 
التكنولوجیه أخذًا في نظر  الجامعه-المعماریةصصة في تقویم برامج التعلیم المعماري في قسم الهندسة كحالة دراسیة متخ

هدف المجلس  .األمریكیةاألعتبار خصوصیة تلك الشروط واألجراءات لما یتناسب مع التعلیم المعماري في الوالیات المتحده 
وحدد شروط واجراءات . لى تحقیق أعلى مستویات التعلیم المعماريمنذ أنشائه ا) NAAB(ألعتماد التعلیم المعماري الوطني 

األعتماد وهي عبارة عن أطار شامل لتقویم فاعلیة برامج التعلیم المعماري لضمان تحقیق مستوى تعلیمي مهني متمیز یؤهل 
وثالثة مستویات من  شرطًا، أشتمل كتیب المجلس الوطني لألعتماد المعماري على ثالثة عشر. الخریجین لممارسة مهنة العمارة

وتضمنت شروط المجلس شروطًا . األجراءات، وقد تم التركیز شروط األعتماد دون األجراءات لعالقتها المباشرة بموضوع البحث
خاصة تتعلق بنظام التعلیم الجامعي في الوالیات المتحده األمریكیة والتي التنطبق على التعلیم المعماري في الجامعات العربیه 

 :كما تضمنت شروطًا أكادیمیة مهنیة یمكن أخذها في األعتبار تتلخص فیما یلي .خاصةبصورة عامة والعراقیة بصورة 
 .األعتماد األقلیمي -
 .توفر وحدات أكادیمیة معترف بها -
 .منح درجات علمیة معترف بها مثل درجتي البكالوریوس والماجستیر -
 ).على عدم ممارسة التفرقة العنصریة التأكید(أحترام المسؤلیات األخالقیة  -
 .التقویم الذاتي -
 .أستیفاء متطلبات الخطة الدراسیة -
 :تحقیق توجهات المجلس الوطني لالعتماد لمنظور الدرجة المهنیة في العمارة، وتمثل الماوضیع التالیة -
 .التعلیم والبیئة األكادیمیة - أ

 .التعلیم والطالب - ب
 .التعلیم والتسجیل المهني - ت
 .ومزاولة المهنةالتعلیم  - ث
 :أستیفاء متطلبات األنجاز الموجه لالداء وتحتوي على أربعة مجاالت -
 مجاالت المعرفة األساسیة  - أ

 التصمیم - ب
 )التعبیر(األتصال  - ت
 مزاولة المهنة - ث
 المصادر البشریة -
 مصادر المكانیة -
 مصادر المعلومات -
 اثراء الفرص -
 الموارد المالیة ودعم المؤسسة -
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 :هيمن الشروط سابقة الذكر نجد أن تلك الشروط یمكن تقسیمها الى ثالثة مجموعات أساسیة 

 ).4-1(وتشمل الشروط ) بنظام التعلیم الجامعي األمریكي خاصة(الشروط األولیة التأهیلیة  :األولىالمجموعة 
 ).8-5(التقویم الذاتي ومقیاس فاعلیة برامج التعلیم المعماري، وتشمل الشروط شروط: الثانیةالمجموعة 

 ).13-9(شروط األمكانات البیئیة األكادیمیة وتشمل الشروط : المجموعة الثالثة
إذ  الشمالیة،فهي شروط أساسیة ولكنها تخص نظام التعلیم الجامعي في أمریكا ) 4-1(وفیما یخص شروط المجموعة األولى 

ان توفر الحریة في أنشاء مؤسسات تعلیمیة من قبل القطاع الخاص في مختلف التخصصات أدى الى ضرورة أعتمادها من 
مجلس األعتماد المحلي، وألستكمال أجراءات األعتماد فأنه یتوجب أن یكون البرنامج التعلیمي والدرجات العلمیة التي یمنحها 

وبالنظر الى ان الجامعات في العراق تخضع ألشراف الدولة عن طریق وزارة التعلیم . هامثل البكالوریوس والماجستیر معترف ب
وفیما یتعلق بالشرط . ة التي تمنحها تكون معترف بهامیبالتالي فأن تلك البرامج التعلیمیة والدرجات العل العلمي،العالي والبحث 

 .القبول حسب المعدل في الدراسة األعدادیة الرابع فأنه الینطبق على الجامعات العراقیة التي تعتمد مبدأ
فإن مجملها یحتوي على أشتراطات مهمة لعالقتها الوثیقة بالتقویم الشامل المستمر ) 8-5(وبدراسة شروط المجموعة الثانیة من 

إذ یتطلب من أدارة البرنامج تقدیم الوثائق الدالة  الذاتي،فالشرط الخامس هو التقویم  .المعماريالذي یقیس فاعلیة برامج التعلیم 
كما یجب أن توضح أدارة البرنامج قدرته على التعامل . على توفر أطار التقویم الذاتي المستمر إلدارة البرنامج والمنهج وموارده

ي قد أستوفى متطلبات الخطة والشرط السادس هو للتأكید بأن برنامج التعلیم المعمار . مع القضایا والمشكالت التي یتعرض لها
الدراسیة بدءًا من متطلبات القبول ومتطلبات النسب المقررة للعلوم المختلفة الضروریة للتخرج، والتي تختلف بأختالف مدة 

والشرط السابع هو شرط یتم التأكد من خالله أن البرنامج یكرس . الدراسة المقررة ألنها الدرجة المهنیة في تخصص العمارة
 :الدرجة المهنیة في العمارة من حیث التاليیة التعلیمیة لما یحقق منظور العمل

ویتعلق بمستوى التعلیم المعماري المهني ) ACSA(وهو ما تركز علیه رابطة أتحاد كلیات العمارة : التعلیم والبیئة األكادیمیة -
 .وبیئته وبأعضاء هیئة تدریس برنامج التعلیم المعماري

 ).AIAS(وهو ما تهتم به الجمعیة األمریكیة لطلبة العمارة  :التعلیم والطالب -
 ).NCARB(وهو ما تهتم به الهیئة الوطنیة األمریكیة لمجالس التسجیل المعماري :المعماريالتعلیم والتسجیل  -
 ).AIAA(والذي یهتم به جمعیة المعماریین األمریكیة  :المهنةالتعلیم ومزاولة  -

أما بالنسبة للشرط الثامن فهو یعتبر من أهم شروط األعتماد إذ یرتبط مباشرًة بقیاس فاعلیة منهج التعلیم المعماري، والذي یحدد 
 :هيوقد صنفت هذه المعاییر تحت أربعة مجاالت  األداء،مدى أستیفاء معاییر األنجاز الموجهه لفاعلیة 

 .وتشمل علوم األجتماع والبیئةوالجمال والتقنیة :األساسیةالمعرفة  -
 .التصمیم -
 .األتصال -
 .أدارة األعمال وعملیات المشروع والقوانین والتنظیمات األقتصادیات،وتشمل : مزاولة المهنة -

ى األنجاز عنصرًا موزعه على هذه المجاالت األربعه إذ یمكن قیاس تلك العناصر بناءًا على مستو  52هذا وقد وضع المجلس 
 :الذي یحقق الطالب عند تخرجه من خالل مایلي

 .الدرایة والوعي -
 .الفهم -
 .القدرة والمهارة -

تؤكد على ضرورة توافر األمكانیات البشریة التي ) 13-9(ومن دراسة المجموعة الثالثة من شروط األعتماد فأن الشروط من 
وتوافر األماكن والفراغات الالزمة التي تسهل وتهیئ البیئة األكادیمیة إلنجاز المنهج . تستطیع تنفیذ البرنامج وتحقق أهدافه

ویؤكد على أهمیة الحوافز ألعضاء  لإلعتماد،وتوفره إلنجاز البرنامج ُیعد من األشتراطات المهمة كما ان الدعم المالي . الدراسي
واتاحة الفرص لتالقح  المتخصصة،هیئة التدریس والطالب على حٍد سواء، وخلق بیئة تعلیمیة نشطة وصحیة بتشجیع األبحاث 

 . ] [www.naab.org  األفكار وتبادل األراء والمستجدات العملیة في مجال العمارة
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مقارنة مناهج التعلیم المعماري في الجامعه التكنولوجیه مع مناهج قسم الهندسة المعماریة في جامعة الكویت الحاصل  3-3
 ).NAAB(على أعتراف 

في الهندسة المعماریة بعد جامعة الكویت على شهادة البكالوریوس  –یحصل طالب العمارة في قسم الهندسة المعماریة    
مقررات العلوم  ،)وحدة 12(متطلبات الكلیة  ،)وحدات7(وحدة دراسیة تتوزع بالشكل التالي، مقررات الزامیة ) 166(أجتیاز 

 ).وحدة 33(، مقررات أختیاریة )وحدة 99(یة معمار ، مقررات أساسیة )وحدة 15(األنسانیة 
 

 /جامعة الكویت –مناھج التعلیم المعماري في قسم الھندسة المعماریة  :)2(جدول 
  http://www.eng.kuniv.edu :المصدر

 الوحدات المقررات ت
 )وحدة12(متطبات جامعیة

 6 انكلیزي 1
 3 حضارة عربیة وأسالمیة 2
 3 تاریخ الكویت المعاصر 3

 مقررات العلوم األنسانیة
یتم أختیارها من مقررات العلوم األنسانیة 
الخاصة بقسم العمارة على ان یتم الطالب 

 .وحدة بواقع مقررین من كل قسم 15منها 
 مقررات الزامیة من كلیة العلوم

 4 فیزیاء عامة 1
 3 ریاضیات 2

 )وحدة 133(مقررات التخصص الرئیسي 
 )وحدة 99(األلزامیة مقررات القسم 

 5 مبادئ التصمیم المعماري 1
 3 1األخراج المعماري 2
 3 2األخراج المعماري  3
 3 1تاریخ العمارة 4
 1 مقدمة في العمارة 5
 5 1التصمیم المعماري  6
 5 2التصمیم المعماري  7
 3 الحاسوب في العمارة 8
 3 نظریة وفلسفة العمارة 9
 3 2تاریخ العمارة  10
 3 1تحلیل أنشائي  11
 3 مواد وطرق بناء 12
 5 3التصمیم المعماري 13
 5 4التصمیم المعماري  14
 3 3تاریخ العمارة  15
 3 البیئة الصوتیة والمضیئة 16
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% 11.5بنسبة ) وحدة 19(بینما تمثل مقررات الجامعة االلزامیه % 9بنسبة ) وحدة 15(تتمثل مقررات العلوم األنسانیة     
) وحدة99(مجموعة التخصص الرئیسیة  مجموعتین،الى % 79.5بنسبة  )وحدة 132(بینما تتوزع المقررات االساسیة المعماریة 

 ).وحدة 33(ومجموعة المقررات األختیاریة 

 58(وتمثل المواد الساندة  الكلیة،من الوحدات % 31اي بنسبة ) وحدة 41(تمثل مادة التصمیم المعماري لكافة المراحل ت    
تتمثل مقررات العلوم األنسانیة . من عدد الوحدات الكلیة% 25أي بنسبة ) وحدة 33(والمواد األختیاریة % 44اي بنسبة ) وحدة

سیة، قسم الفلسفة، قسم علم النفس، قسم األجتماع، قسم التأریخ، قسم الجغرافیا، قسم العلوم السیا: من األقسام التالیه) وحدة 15(
كلیة الحقوق، قسم اللغة األنكلیزیة، قسم األقتصاد، مركز اللغات، قسم اإلعالم، على ان یتم الطالب على األقل مقررین من 

التصنیف  المرئي،والتي تشمل التصنیف ) وحدة 33(وتشمل المقررات األختیاریة في القسم .واحد من كل األقسام الموجودة
 .التصنیف التقني المهني،

بین مناهج التعلیم المعماري في الجامعه التكنولوجیه مع مناهج قسم الهندسة المعماریة في جامعة الكویت  مقارنةال 3-4
 )NAAB(الحاصل على أعتراف 

سیتم التركیز على مقارنة المحتوى العلمي فقط وذلك لتعدد تشعبات المحور اإلداري الخاص باالعتراف ومتطلباته الكثیرة    
بعضها النواحي العلمیة بل تخص الجوانب اإلداریة والتنظیمیة والبنى التحتیة للكلیة كمتطلبات لعملیة والتي الیخص 

 .،وكما تم تحدیده ضمن حدود البحثاالعتراف
بلغت عدد الوحدات المطلوبه للحصول على شهادة البكالوریوس من قسم الهندسة المعماریة في الجامعه التكنولوجیه  -

اي بفارق ) وحده 166(لغت الوحدات المطلوبه في قسم الهندسة المعماریة في جامعه الكویت بینما ب ،)وحده198(
 .من الوحدات تقریباً % 9بین القسمین اي بنسبة ) وحده32(

 3 2تحلیل أنشائي 17
 3 2مواد وطرق بناء 18
 3 العوامل البیئیة االنسانیة 19
 5 5التصمیم المعماري  20
 5 6بالحاسوب تصمیم  21
 3 تخطیط حضري ومدن 22
 3 انظمة البناء 23
 3 1ممارسة مهنیة 24
 3 2ممارسةمهنیة 25
 3 الرسومات التنفیذیة  26
 3 العوامل البیئیة والفیزیاویة 27
 2 1مشروع التخرج المعماري 28
 4 2مشروع التخرج المعماري 29

 )وحدة33(مقررات أختیاریة من القسم 
 6 المرئي التصنیف 1
 6 التصنیف المهني 2
 6 التصنیف التقني 3
 9 من اي تصنیف اعاله 4
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الجامعه التكنولوجیه  –بلغت عدد الوحدات المطلوبه في مادة التصمیم المعماري للخریج في قسم الهندسة المعماریة  -

) وحدة 18(اي بفارق ) وحده 41(لغت عدد الوحدات في قسم الهندسة المعماریة في جامعة الكویت بینما ب) وحده59(
 .من الوحدات تقریباً % 18وبنسبة فارق 

بینما بلغت عدد ) وحده 18(التكنولوجیه  الجامعه-المعماریةبلغت عدد الوحدات المطلوبه كمتطلبات الكلیه في قسم الهندسة  -
 %.2.7 زیادةأي بفارق وحده واحدة وبنسبة ) وحده 19(جامعة الكویت  –ج في قسم الهندسة المعماریة الوحدات المطلوبه للخری

 121(الجامعه التكنولوجیه  –بلغت عدد الوحدات المطلوبه كمتطلبات دروس مساعده أساسیة في قسم الهندسة المعماریة  -
اي بفارق  ،)وحده 99(المعماریة في جامعة الكویت  بینما بلغت عدد الوحدات المطلوبه للخریج في قسم الهندسة) وحده

 %.15 زیادةاي بنسبة ) وحده22(
بینما  ،)وحده 0(الجامعه التكنولوجیه  –بلغت عدد الوحدات المطلوبه كمتطلبات دروس أختیاریه في قسم الهندسة المعماریة  -

 .زیادة% 100وبنسبة ) وحده 33(اي بفارق ) . وحده 33(بلغت في قسم الهندسة المعماریة في جامعة الكویت 
 ). المعماري، تركیب المباني، الممارسة المهنیة، األنشاءات، العمارة والبیئة األظهار(هنالك تشابه تقریبي في عدد الوحدات للمواد  -
، صحیةخدمات  التصمیم،االنكلیزیة، الهندسة الوصفیه، المساحه، المنطق ومنهجیة  لغةال(فارقًا شكلت المواد التالیه  -

خدمات التكییف، تصمیم الفضاءات الداخلیه، تصمیم الفضاءات الخارجیه، نظریة التصمیم المعماري، علم النفس 
ر من المواد الدراسیة االساسیة في كونها تعتب) المعماري، عمارة عربیه ومحلیه، برمجة الفضاءات، األسكان، منهجیة البحث

الجامعه التكنولوجیه، بینما هي من ضمن قائمة المواد األختیاریة في قسم الهندسة المعماریة في  –قسم الهندسة المعماریة 
 .جامعة الكویت

 :التاليمادة موزعه بالجدول ) 91(بلغ عدد المواد األختیاریة في قسم الهندسة المعماریة في جامعة الكویت  -
 

 الكویت جامعة-المعماریةقائمة المواد الختیاریة في قسم الھندسة  :) 3(جدول              
 http://www.eng.kuniv.edu :المصدر                                 

 مقررات قسم العمارة األختیاریة العلوم األنسانیة الخاصه بالعمارة
 مواد 8 المرئيالتصنیف  مواد 8 قسم الفلسفة

 مواد 6 التصنیف الثقافي مواد 7 قسم علم النفس
 مواد 7 التصنیف المهني مواد 10 قسم األجتماع 
 مواد 4 التصنیف التقني  مواد 8 قسم التاریخ 
   مواد 6 قسم الجغرافیا

   مواد 9 قسم العلوم السیاسیة
   مادة 2 كلیة الحقوق 

   مواد 6 قسم اللغة االنكلیزیة
   مواد5 كلیة األقتصاد
   مواد 4 قسم اللغات 
   مادة 1 قسم اإلعالم
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 األستنتاجات -4
بالخطوات التالیة لكي یكون قریبا من األعتراف وفقًا لمعیار  القیامالجامعة التكنولوجیه  –یتعین على قسم الهندسة المعماریة     

 :عدد الوحدات المطلوبه للحصول على شهادة البكالوریوس في الهندسة المعماریة
 .بما من ضمنها متطلبات الكلیة األلزامیة) وحدة 170(تقلیل عدد الوحدات الكلیة المطلوبه إذ یجب أن تصبح بحدود  -
 ).وحده 45(بحدود اصة بمادة التصمیم المعماري لتصبح تقلیل عدد الوحدات الخ -
 ).المعماري، تركیب المباني، الممارسة المهنیة، األنشاءات، العمارة والبیئة األظهار(الحفاظ على نسبة الوحدات لمواد  -
ات التكییف، ، خدمصحیةخدمات  التصمیم،اللغة االنكلیزیة، الهندسة الوصفیه، المساحه، المنطق ومنهجیة (تحویل مواد  -

تصمیم الفضاءات الداخلیه، تصمیم الفضاءات الخارجیه، نظریة التصمیم المعماري، علم النفس المعماري، عمارة عربیه 
 أالالى دروس أختیاریة ضمن المقررات األختیاریة للقسم على ) ومحلیه، برمجة الفضاءات، األسكان، منهجیة البحث

 ).وحده 35(لخریج عن تتجاوز نسب الوحدات التي یطالب بها ا
 ).وحده 15(أضافة قائمة مقررات العلوم الساندة إلختصاص الهندسة المعماریة كمواد أختیاریة على أن التتجاوز  -
أن الهدف من أضافة المواد األختیاریة لقائمة مقررات العلوم الساندة إلختصاص الهندسة المعماریة هو للسیطرة على نوع  -

 .التطور العلمي الهائل الذي یشهده العالم بصورة عامة وكم المعلومات الناتجه عن
الیشمل عدد الوحدات وعدد الساعات ) NAAB(أن الحصول على أعتراف المجلس الوطني ألعتماد التعلیم المعماري  -

الدراسیة بل یشمل سلسلة من اإلجراءات والمعاییر التي یجب أن یتم التطرق الیها بشكل خطوات أداریة كما تم التطرق الیها 
 ).وهي التقع ضمن حدود البحث الحالي(سابقه في فقرات 

 

 التوصیات -5
بتطویر البرامج االكادیمیة والمقررات الدراسیة بحسب معاییر ضرورة التركیز على استكمال عملیات االعتراف وذلك  -

 .االعتراف العالمیة وان تدخل في خطة الجامعة التنفیذیة
زیادة االهتمام بالمخرجات االكادیمیة بهدف رفع مستوى مواءمة تلك المخرجات مع المعاییر اإلقلیمیة والعالمیة باإلضافة  -

 .الى معاییر سوق العمل المحلي
 .ربط التعلیم المعماري بخطة التنمیة الوطنیة لتكون مخرجات مناهج التعلیم العالي مرحلیة وتصب في خدمة حاجات المجتمع ضرورة -
 .زیادة الكوادر التدریسیة المؤهلة في كافة التخصصات بما یتناسب مع معاییر االعتراف العالمیة -
 . وتحقیق التوازن بین الكم والكیف في التعلیم المعماري العلمي،ضرورة التأكید على مفهوم الجودة واإلتقان في التحصیل  -
 .المؤسسات المسؤولة عن منح شهادات األعتراف بمناهج التعلیم المعماري إحدىضرورة الحصول على أعتراف من  -
نصرم وكذلك أعداد تقریر سنوي عن سیر العمل لمنهج التعلیم المعماري المطور واألنجازات التي تمت من خالل العام الم -

تحدید الصعوبات التي واجهها القسم والحلول المقترحه لتطویر العمل ورفع التقریر الى اللجنة العلمیة في القسم وبدروها 
 .تطرحه على مجلس القسم لیتم اعتماده والمصادقة علیه

ات المعترف بها من قبل التعلیم المعماري من خالل فتح مجموعة من الفروع أسوة بأغلب الجامع تجزئةدراسة أمكانیة  -
من خاللها یتم السیطرة على . البریطانیةمجلس األعتراف بالتعلیم المعماري في الوالیات المتحده األمریكیة أو الجامعات 

وبالتزامن مع خطة التنمیة الوطنیة في العراق لتكون مخرجات الفروع تصب في . الضخ المعرفي الهائل الذي یشهده العالم
 .مجتمعمصلحه خدمة ال

 .التركیز النوعي على البرامج المهیاة لالعتماد الخارجي والبدء عملیا بالتقدیم لجهات االعتماد -
  .توطید العالقة مع الجامعات الحاصلة على االعتراف الدولي الحد الهیئات المعتمدة عالمیا لالسترشاد بخطواتها اإلجرائیة -
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