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 برنامج الهندسة المعماريةب لينالمقبو اعداد تحديد سياسة      

 0202/0200للعام الجامعي  مرحلة البكالوريوس

 

 بالمهارات مزود خريج الجل إعداد مستوي اعلي و احسن علي تكون ان المعمارية الهندسة قسم يتطلع

 و التعليمية العملية سير كفاءة لتحسين تسعي كما , العمل سوق المنافسة في و للمشاركة تؤهله التي المعلومات و

 االوقات في العمل سااااوق لدي المتغيرة المتطلبات ظل في و . االنسااااانية القيم نطاق في مجتمعية تقديم خدمات

 يتحلي التي تحديث المواصفات علي العمل و التعليمية االستراتيجيات تطوير علي جاهدا   يحرص القسم ، الحالية

 مع يتناسب متميز مستوي الي االرتقاء ثم من و الذاتي و التعلم واالبتكار االبداع علي القدرة مكتسبا الخريج بيها

  . العملية الحياة

 

قساام الهندسااة للموارد المادية والبشاارية ب الراهن للوضااع تقييم عمل يتم التحسااين عمليات دعم اجل من و

 تلك لتنفيذ خطة و تصااااور وجود باالضااااافة ال   القياسااااية للمعايير بالنساااابة الراهنة الحالة تحديدالمعمارية ل

 القصاوي الفائدةاساتغالل  ضامنت والتعلم التعليم لمصاادر االمثل لالساتغالل خطة وضاع الي للوصاول الدراساات

عن القدرة االساااتيعابية الطالبية ف   المقبولين ف  البرنامج للطالب المتزايد االرتفاع حت  ال يؤدى لهذه الموارد

 .القسم لدي االستيعابية القدرة في فجوة حدوث القسم في المتاحة والموارد المادية الصاالت و لقاعاتا

 

تقوم ساااياساااة تحديد اعداد المقبولين ببرنامج الهندساااة المعمارية عل  مجموعة من االجراءات الت  يتم 

راءات حيث يتم دراسة هذه االج نهاية العام الدراس  القائم وقبل فترة تشعيب طالب الفرقة االعداديةف   تنفيذها

 و هذه االجراءات ه  كالتال :ف  مجلس قسم الهندسة المعمارية 

 

حيث يتم من خالل هذه الدراسة تحديد دراسة استيفاء السعة الطالبية لقسم الهندسة المعمارية  -1

مكن للموارد المادية بقسااااام الهندساااااة المعمارية اساااااتيعابهم طبقا للمعايير عدد الطالب الذين ي
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دراساااة القدرة االساااتيعابية طبقا والت  تشااامل القياساااية ف  الموارد ف  العام الدراسااا  الجديد  

 كل من :للمعايير القياسية ل

  المدرجات و المحاضرات قاعات -أ

 القسم في المتواجدة المعامل -ب

 المياه( دورات( الصحية الخدمات -ت

 بالقسم الخاصة المكتبة -ث

 

عدد اعضااااء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة طبقا للمعايير القياساااية الت   ءيتم دراساااة اساااتيفا -2

تضاااامن جودة البيئة التعليمية ف  كل المواد الت  يتم تدريسااااها ف  العام الدراساااا  لكل الفرق، 

حيث يتم من خالل هذه الدراسة تحديد عدد الطالب الذين يمكن للموارد البشرية بقسم الهندسة 

 بهم طبقا للمعايير القياسية ف  الموارد ف  العام الدراس  الجديد المعمارية استيعا

 

المراجعة الدورية لقواعد التشاااعيب الت  تم اعتمادها ف  مجلس الكلية للعام الدراسااا  السااااب   -3

لتحديد التقدير المطلوب تحقيقه ف  المقررات المؤهلة الت  تم دراساااااااتها ف  الفرقة االعدادية 

ي و الحاساااااب االل  لتكون احد معايير القبول والتشاااااعيب لبرنامج مثل مقرر الرسااااام الهندسااااا

عند الحاجة ال  تغيير التقدير او المقررات المؤهلة يتم اصاااااادار خطاب  الهندسااااااة المعمارية 

موجه من مجلس قساام الهندسااة المعمارية ال  مكتب ساايادة عميد الكلية يفيد بذلك ليتم دراسااته 

 ف  مجلس الكلية واعتماده حت  يتم تطبيقه ف  العام الجديد  

 

اعتمادها من مجلس الكلية و تم اعالنها المراجعة الدورية لساااااياساااااة القبول بالبرنامج الت  تم  -4

عل  موقع الكلية وف  دليل الطالب  عند الحاجة ال  تعديل اى بنود ف  سياسة القبول الخاصة 

بالطالب يتم اصاادار خطاب موجه من مجلس قساام الهندسااة المعمارية ال  مكتب ساايادة عميد 

 يد يتم تطبيقه ف  العام الجد الكلية يفيد بذلك ليتم دراسته ف  مجلس الكلية واعتماده حت 

 

ف  الحاالت الطارئة مثل جائحة كورونا الت  تسااتلزم اتخاذ تدابير خاصااة لمواجهة هذه الحالة  -5

والحد من انتشااااارها يتم عمل دراسااااة و تعرد و تعتمد من مجلس قساااام الهندسااااة المعمارية 
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ة من خالل االستعان توضح الحلول المقترحة للمواجهة والت  يمكن ان تكون عل  سبيل المثال

قاعات والصاااااااااالت المتاحة لتحقي   بتقنيات التعليم عن بعد او بتقليل اعداد الطالب داخل ال

التباعد االجتماع  و دراسة تاثير ذلك عل  السعة الطالبية ف  قسم الهندسة المعمارية و تاثيره 

 عل  اعداد المقبولين بالبرنامج ف  العام الدراسي الجديد 

 


