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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 الحمد هلل، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم: 

 

 الملخص التنفيذي: 

آل سععود لوالديعر رهمامعا هللا و ع   زعبد العزيبن  عبد هللابناء على طلب من وقف الملك تمت هذه الدراسة 
 إلى:وتادف . لمدينة: هندسيا، ومجتمعيا، ومرافقياالمسجد األكثر تميزا في ابهيث يكون  معايير للمسجد الَمْعلم

 .تعريف المسجد المعلم •

 و   معايير عامة وصفية وكمية للمسجد المعلم. •
 اآلتي: كوفق آلية: "أف ل الممارسات، واستشارة الخبراء"،  وأنجزت الدراسة

 أوال: أف ل الممارسات.
مسعاجد متميععزة فعي مواقعع  مختلفععة،  معن خععتل تهليعل المسععاجد التععي نفعذها الوقععف معن جاععة، ودراسععة

وتهديد عناصر تميزها، ومن ثم تكوين قائمة المعايير للمسجد المعلم من جاة أخرى. وتهديد المساجد 
 أرب  خطوات:  تم وفقالمتميزة 

 .من المساجد المنفذة من قبل الوقف، وتهليل عناصر التميز فياا مسجدا 28األولى: دراسة  •

 متميزة، وهصر جوانب تميزها. مساجد 10انية: دراسة الث •

 .جوائز عالمية متخصصة مختارا من قبل مسجدا 40 الثالثة: تهليل •

 نظرية.دراسة  38تهليل  الرابعة: •
 

من مجمل الخطوة السابقة تم و   تعريف أولي للمسجد المعلم، وتعم و ع  مصعفوفة لمععايير المسعجد المعلعم 
  ، التصميم، التنفيذ، التشغيلمستندة إلى تسلسل مراهل هياة مسجد، وهي: الموق

 ثانيا: استشارة الخبراء:
 لتنقيهاا. في ورشة عمل وذلك عر اا على مجموعة من الخبراءتم مال المرهلة األولى، تكبعد ا

 ثالثا: استختص النتائج:
، قبعل الناائيعة، وإعادتاعا للخبعراء إععداد المسعودة معا تعمبجم  آراء الخبراء بعد مناقشتاا، وترشعيهاا، 

للخروج بالتقرير الختامي المت من التعريف األكثر دقة للمسجد المعلم، والمعايير األساسية لر وصفيا 
 وكميا.

 

 

 تو يح: 
 مععايير المسعجد المعلعم، أععدتاا شعركة الخبعرات الذكيعة بالتععاون مع بنعاء هذه هي النسخة الناائية من دراسعة 

هـ، لصالح وقف خعادم الهعرمين الشعريفين الملعك 29/1/1441د. اهمد بن رشدي طومان، بتاريخ  مستشارها
 .جمي  الهقوق مهفوظةعبدهللا بن عبدالعزيز لوالدير، و
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 مـ  لـْـعم المسجد الم  عال  م  

 مقدمةال

 ر(ياعا اسعم  ف   ذكرَ وي ع رفع َ أن ت   هللا   ذنَ أَ  يعوت  ي ب  ف  )بيوت هللا تعالى، فياا يقام ركن اإلستم. قال تعالى:  1المساجد

إذا و ع  جباتعر  ،من سعجد يسعجد سعجودا   ،: اسم للمكانعلى أنر المسجد لغةيعرف و .(36ر: آية سورة النو)
ولـَمـّا كان السجود أشرف أفعال الصعتة، لقعرب قال الزركشي رهمر هللا:  (،2009ض )الصنعاني، على األر

كلمعة المسعجد و". (2007)الزركشعي،  ر فقيعل: مسعجد، ولعم يقولعوا: مركع العبد من ربر، اشتق اسم المكان منع
مصععلى النسععاء، و: مصععلى الرجععال، أبرزهععامجموعععة مععن الف ععاءات المعماريععة مععن تطلععق علععى بنععاء يهتععوي 

كمغسلة المعوتى، والمكتبعة، سكن اإلمام والمؤذن، وهناك ملهقات أخرى ودورات المياه، و، )المئذنة( المنارةو
 .(1995 الغني، عبد" )وغيرهاوقاعات المها رات، 

أول خطعوة فع... ي دراسعة تعنعى بالمسعاجد، "ألجد الرسول صلى هللا علير وسلم في المدينعة األسعا  مسيعتبر 
فأمر رسول هللا صلى هللا علير وسلم بقبور  ...بناء المسجد النبوي، يخطاها رسول هللا صلى هللا علير وسلم ه

ب فسويت، وبالنخل والشجر  المسعجد، وكانعت القبلعة إلعى فقطعت، وصعفت فعي قبلعة المشركين فنبشت، وبالَخر 
بيت المقد ، وجعلت ع ادتاه من هجارة، وأقيمت هيطانر من اللبن والطين، وجعل سقفر معن جريعد النخعل، 

ععده الجععذوف، وفرشععت أر ععر بالرمععال وطولععر ممععا يلععى القبلععة إلععى  ة أبععواب،والهصععباء، وجعلععت لععر ثتثعع وع م 
، (1991)المبعاركفوري،  "ن أساسر قريب ا من ثتثة أذرفمؤخره مائة ذراف، والجانبان مثل ذلك أو دونر، وكا

 لمسجد في عاد النبي صلى هللا علير وسلم: تصورا لمسقط ا( اآلتي الذي يو ح 1)شكلو

  

 .مسقط أفقي توضيحي للمسجد األول في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم (1شكل )
 (م1986األنصاري )المصدر: 

 

 موضوع ال

آل سععود لوالديعر رهمامعا هللا و ع  مععايير للمسعجد  زعبعد العزيعبعن  عبعد هللابناء على طلب من وقف الملك 
نفذ الوقف العديد من هيث و. المسجد األكثر تميزا في المدينة: هندسيا، ومجتمعيا، ومرافقيابهيث يكون  الَمْعلم

المسعاجد التاليعة  لة أخرى من تجويد العمعل بعأن تكعونمرهيستادف االنتقال لفإنر المساجد، في مواق  مختلفة، 
  :ألجل ذلك طلب القائمون على الوقف إعداد دراسة لتهديد كل من .التي ينفذها "معلمية" لتعظيم المنفعة

 .تعريف المسجد المعلم •

 معايير المسجد المعلم. •

 الهدف

 إلى: المشروف اادف هذي

 .تعريف المسجد المعلم •

 صفية وكمية للمسجد المعلم.و   معايير عامة و •
 

                                                           
، وقد جرى العمل على ذلك بتوحيد تبع للكتاب والسنة ال يجد تسمية غير المسجدتدرج العرف على تسمية المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بالجامع، والم 1

 تسميتة المساجد وفقا لما ورد في قوائم المتابعة.التسمية إال في مساجد الوقف حيث جرت 
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 المنهجية

الخبرات الذكية، علعى إنجعاز هعذه المامعة وفعق آليعة: "أف عل الممارسعات، واستشعارة الخبعراء"، شركة عملت 
 اآلتي: ك

 أوال: أف ل الممارسات.
اختصار الوقت والجاد للوصول لمعالم معايير المسجد المعلم، وذلك معن خعتل  هوهذه الخطوة  هدف

ساجد التي نفذها الوقف من جاة، ودراسة مساجد متميزة في مواق  مختلفة، وتهديد عناصر تهليل الم
تعم تميزها، ومن ثم تكوين قائمة المععايير للمسعجد المعلعم معن جاعة أخعرى. وتهديعد المسعاجد المتميعزة 

 أرب  خطوات:  وفق

تميععز فياععا، األولععى: دراسععة مجموعععة مععن المسععاجد المنفععذة مععن قبععل الوقععف، وتهليععل عناصععر ال •
وعناصر النقص )إن وجعدت( وذلعك لتسعتفادة معن هعذه المخرجعات فعي و ع  المععايير الختاميعة 

 للمسجد المعلم.

 الثانية: دراسة نماذج قائمة متنوعة لمساجد متميزة، وهصر جوانب تميزها. •

 الثالثة: تهليل المساجد الهاصلة على جوائز عالمية متخصصة وتعم اختيعار أشعار جعائزة فعي هعذا •
 (./http://alfozanaward.org/ar) المساجد لعمارة الفوزان عبداللطيف المجال وهي جائزة

الرابعة: الدراسات النظرية؛ وذلك بتتب  األبهاث والمؤتمرات التي تناولت مو وف المسعاجد معن  •
 معلمية مناا.النواهي المختلفة، واستختص معايير التميز وال

 ثانيا: استشارة الخبراء:
إصدار مسودة أولية لنتائج الخطعوات السعابقة، وو ع  تعريعف مبعدئي  تممال المرهلة األولى، تكبعد ا

فعي ورشعة عمعل  عر اا على مجموعة من الخبراءتم ومعايير أساسية أولية للمسجد المعلم، ومن ثم 
 لتنقيهاا. وذلك

 ثالثا: استختص النتائج:
إععداد المسعودة معا قبعل الناائيعة، وإعادتاعا للخبعراء  تعمآراء الخبراء بععد مناقشعتاا، وترشعيهاا، بجم  

باسعتخدام طريقععة دولفععي، للخععروج بععالتقرير الختععامي المت ععمن التعريععف األكثععر دقععة للمسععجد المعلععم، 
 والمعايير األساسية لر وصفيا وكميا.

 :العمل في المشروف والشكل اآلتي يو ح مناجية
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 منهجية العمل (2شكل )

http://alfozanaward.org/ar/
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 مساجد الوقف -1

، وشعملت لعك عبعدهللا بعن عبعدالعزيز آل سععودالمساجد التعي أمعر بتنفيعذها خعادم الهعرمين الشعريفين المتعددت 
التي يشرف علياا الوقف مباشرة داخل المملكة وقد ركزت هذه الدراسة على المساجد مناطق كثيرة ومتنوعة، 

مسعجد داخعل لاعا ، وأ يف جازانمسجد الذي افتتح مؤخرا وهو مسجد النور في لا العربية السعودية، بما فياا
ولجم  المعلومات عن هعذه ، مسجدا28ليصبح عددها  مهيط مؤسسة الملك عبدهللا اإلنسانية في مدينة الرياض

المسععاجد تعععم التواصععل واالجتمعععاف بالمانععد  عبعععدالعزيز العععدريويع، المسععؤول ععععن متابعععة هعععذه المسعععاجد، 
، كما تمت زيارة مجموعة من هذه المساجد للتعرف علياا بالتفصعيل، مشكورا على المعلومات ول منروالهص

 : اوفيما يلي وصف لا

 أوال: مساجد الرياض: 

 حي الروضة. جامع الملك عبدالعزيز يرحمه هللا، 1-1

 الشوارف: على شارف فار بن مالك الموازي لشارف عبد الرهمن الغافقي، ويظاهره شارف آخر. 

 م.40×م50المساهة: 

 .، ومكسو بالهجرنجدي تراثيالطراز: 

 تميز المسجد: جودة التنفيذ، إتقان الطراز المعماري.

 المستفيدون: سكان الهي )منخفض الكثافة(.

 24.751232147216797,46.76848602294922اإلهداثيات: 

      

 

 في عتيقة. سالم حيالشواعر،  جامع 1-2

 .الفيصل عبد الرهمنعبدهللا بن  رالشرقي مناا هو شارف األمي فالشوارف: مهاط بأربعة شوار

 م.40×م40المساهة: 

 الطراز: تراثي نجدي.

 .رة جمعية البر في معكال والشميسيتميز المسجد: مجاو

 مكتظ بالسكان. ، وهوهيسكان الالمستفيدون: 

 24.614459991455078,46.71003341674805اإلهداثيات: 
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 .الشميسيلحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا، حي جامع خادم ا 1-3

ن من يالشوارف: على شارف العرفي جنوبا المتفرف من طريق الملك فاد، وشارف الغزالة شرقا وممرين جانبي
 الشمال والغرب

 م.40×م30المساهة: 

 الطراز: بدون طراز معماري وا ح. 

 ير من المصلين. عناصر تميز المسجد: خدمة عدد كب

 مكتظ بالسكان. ، وهوهيسكان الالمستفيدون: 

 24.614459991455078,46.71003341674805اإلهداثيات: 

     

 

 .ظهرة لبنجامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا،  1-4

 الشوارف: شرقي، وشمالي وغربي، وجنوبا أرض ف اء.

 م.50×م50المساهة: 

 طراز: هديث مطعم بطراز بنجدي.ال

 عناصر تميز المسجد: هديث، وطرازه متميز، وبناؤه متقن.

 المستفيدون: هي ناشيء وغير مكتظ بالسكان.

 24.622339248657227,46.51865005493164اإلهداثيات: 
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 .الخليججامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا، حي  1-5

   في منتصف الهي، وملهق بر سكن إمام ومؤذنشوارف: مهاط بأربعة شوارف، ويقال

 م40×م35المساهة: 

 الطراز: نجدي مهدث

 عناصر تميز المسجد: في مركز الهي السكني، جمال التصميم، وجودة التنفيذ.

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان

 24.781421661376953,46.80022430419922اإلهداثيات: 

       

 

 المونسية )اإليمان(.جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا ، حي  1-6

   في منتصف الهي.الشوارف: مهاط بأربعة شوارف، ويق

 م.50×م35المساهة: 

 الطراز: نجدي.

 عناصر تميز المسجد: في مركز الهي السكني.

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان.

 24.82771110534668,46.78864669799805إلهداثيات: ا

      

 

 .1الدار البيضاء جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا ،  1-7

   في منتصف الهي، وملهق بر سكن إمام ومؤذنقالشوارف: مهاط بأربعة شوارف، وي

 م36×م36المساهة: 

 الطراز: هديث

 سجد: إتقان البناء، وجمال التصميمعناصر تميز الم

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان
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 24.579998016357422,46.80121612548828اإلهداثيات: 

  

 .2الدار البيضاء جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا ،  1-8

 بر سكن إمام ومؤذن.الشوارف: مهاط بأربعة شوارف، ويق  في منتصف الهي، وملهق 

 م.30×م30المساهة: 

 الطراز: هديث

 عناصر تميز المسجد: إتقان البناء، وجمال التصميم.

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان.

 24.572284698486328,46.806243896484375اإلهداثيات: 

      

 

 حي أم الحمام الشرقي. ،جامع الهادي 1-9

 وشارف شرقي عريض.الشوارف: شارف شمالي وشارف غربي، 

 م.30×م30المساهة: 

 .هديثالطراز: 

 .طراز معماري متميزعناصر تميز المسجد: 

 مكتظ بالسكان. ، وهوهيسكان الالمستفيدون: 

 24.69559097290039,46.654701232910156اإلهداثيات: 
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 النسيم الغربي. ، حيمسجد التوحيد 1-10

 الشوارف: على شارعين شمالي وشرقي.

 م.23×م18 المساهة:

 الطراز: هديث، مطعم بأقوا  أندلسية.

 عناصر تميز المسجد: جودة التنفيذ، وجمال التصميم.

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان.

 24.709924697875977,46.828941345214844اإلهداثيات: 

     

 

، النسيم ز يرحمهما هللا والدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزياألميرة فهدة  جامع  1-11
 الغربي.

 الشوارف: على ثتثة شوارف، شرقية وجنوبية وغربية.

 م.45×م30المساهة: 

 الطراز: ال يوجد طراز مهدد.

 عناصر تميز المسجد: ملهق بر صالة من الانجر لألنشطة.

 المستفيدون: مسجد قديم، ويرتاده عدد كبير من المصلين والعمال.

 24.731212615966797,46.819549560546875اإلهداثيات: 
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 اليمامة ( حيالخريجيجامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا، ) 1-12
 .الشمالي

 الشوارف: شارعين متظاهرين شرقي وغربي

 م34×م33المساهة: 

 الطراز: غير مهدد.

 خدمة عدد كبير من المصلين. عناصر تميز المسجد:

 مكتظ بالسكان. ، وهوهيسكان اليدون: المستف

 24.592056274414062,46.71327590942383اإلهداثيات: 

       

 

 الملقا، تالل الرياض. حي ،خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا مسجد  1-13

 الشوارف: مهاط بأربعة شوارف

 م.28×م25المساهة: 

 الطراز: هديث.

 .جودة التنقيذلمسجد: عناصر تميز ا

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان.

 24.79564666748047,46.61006546020508اإلهداثيات: 

   

 

 النخيل. ، حياألميرة نورة بنت عبدهللاجامع صاحبة السمو الملكي   1-14

 الشوارف: أربعة شوارف، وجنوبر ساهة مواقف ثم هديقة.

 م.40×م30المساهة: 

 الطراز: هديث.

 .، وبر أنشطة اجتماعيةر تميز المسجد: مجدد على طراز هديثعناص
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 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان.

 24.592056274414062,46.71327590942383اإلهداثيات: 

   

 الصفوة حي النسيم الشرقي.مسجد  1-15

 الشوارف: مهاط بأربعة شوارف.

 م.56×م40المساهة: 

 الطراز: هديث مطعم بتراثي مملوكي.

 تميز المسجد: وقوعر على شارف سبأ المتفرف من طريق خريص. عناصر

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان.

 24.7530661,46.8431094اإلهداثيات: 

   

 

 ، حي الملقا.جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا  1-16

 الشوارف: مهاط بأربعة شوارف.

 م.60×م26المساهة: 

 از: مغربي خليط م  هديث.الطر

 عناصر تميز المسجد: بناء متقن، وتصميم جميل.

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان.

 24.7973445,46.59846اإلهداثيات: 
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 .)الصغير( حي الملقا، جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا  1-17

 الشوارف: شارعين شرقي وجنوبي.

 م.25×م25المساهة: 

 الطراز: مغربي خليط م  هديث

 عناصر تميز المسجد: بناء متقن، وتصميم جميل

 المستفيدون: هي غير مكتظ بالسكان

 24.79618263244629,46.60466384887695اإلهداثيات: 

       

 

 ، حي الملز.جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا  1-18

 شوارف: مهاط بثتثة شوارف وإلى الشرق من ساهة مواقف.ال

 م.48×م38المساهة: 

 الطراز: نجدي هديث.

 عناصر تميز المسجد: بناء متقن، وتصميم جميل.

 شوارف تجارية المستفيدون: هي مكتظ، وقريب من

 24.659578323364258,46.74761199951172اإلهداثيات: 

    

 

 شريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمهم هللا المجاور لقصره.مسجد والدة خادم الحرمين ال 1-19

 . القصرالشوارف: داخل مهيط 

 م.40×م40المساهة: 

 .، بقبة وسطيةالطراز: هديث
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 عناصر تميز المسجد: بناء متقن، وتصميم جميل.

 المستفيدون: منطقة مغلقة.

 24.592056274414062,46.71327590942383 اإلهداثيات: العروبة،

 

من مجمل مساجد الوقف في مدينة الرياض تم تكوين الخريطة اآلتية للداللة على التوزي  واالنتشار الجغرافي 

 لاا في المدينة :

 

 ، مع مالحظة انه تم إضافة مسجد الرحمانية الذي سيأتي الحديث عنه الحقا: التوزيع الجغرافي لمساجد الوقف في مدينة الرياض(3شكل ) 

 

 

 ليل العام لمساجد الملك عبدهللا في مدينة الرياض: ملخص التح

 مسجدا من منظور التميز كمساجد معلمية على مستوى المدينة، وفيما يلي أهم النتائج: 19تم تهليل 

 .)بشكل عام( التصميم المعماريب عاليةعناية توجد  •

 .)بشكل عام( بمستوى جودة التشطيب ومواد البناء المستخدمة عاليةعناية هناك  •
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بين النجدي، طرزها ، فقد تنوعت يجم  هذه المساجد ناك نمط معماري، أو اتجاه مهددهلي   •

 والهديث، والمختلط.والتراثي اإلستمي، 

 مساهات المساجد تراوهت بين الصغيرة والمتوسطة. •

 جمي  المساجد تق  على شوارف داخلية، ولي  مناا أي مسجد على مهاور طرق رئيسة. •

  ح ألي من هذه المساجد، ويمكن تصنيفاا كمساجد على مستوى أهيائاا.لي  هناك تميز وا •

مسجد ملقا اليمامة، ومسجد تتل الرياض يقعان داخل هيين مغلقين، والوصول لاما مقتصر على  •

 السكان وزوار الهي المصرح لام بالدخول.

ي على أرجاء من ختل خريطة التوزي  واالنتشار الجغرافي وجد أن المساجد موزعة بشكل شمول •

 المدينة.

 

 

 : الوقف األخرى في المملكة العربية السعوديةجد اثانيا: مس

إ افة للمساجد السابقة هناك مساجد أخرى يشرف علياا الوقف في مناطق المملكة وهي على النهو التالي، 

 : (م  متهظة متابعة ترقيم المساجد م  القائمة السابقة)

 ملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا، األفالج.ال الحرمين الشريفينجامع خادم  1-20

 كافية.على طريقين رئيسين هما طريق الملك عبدهللا، وطريق الملك فاد، ومهاط بمواقف الشوارف: 

 م.90×م60المساهة: 

 .، مطعم بأقوا  أندلسيةالطراز: نجدي هديث

 .نسبيا، ومرفقات خدمية عناصر تميز المسجد: بناء متقن، وتصميم جميل

 عدد كبير لوقوعر على تقاط  طرق رئيسة، وتوفر مواقف.المستفيدون: 

 https://goo.gl/maps/cPzBFPqX6wSQ5GdJ8اإلهداثيات: 

   
 

 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا، جدة، أبحر. الحرمين الشريفينجامع خادم  1-21

 على طريق الكورنيع.الشوارف: 

 .م26×40اهة م  صهن خلفي بمس .م40×م40المساهة: 

 .هديثالطراز: 

 .سعة المواقف المهيطة، وساولة الوصولعناصر تميز المسجد: 

  .جدا هي منخفض الكثافةالمستفيدون: 
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 39.10731، 21.73941 اإلهداثيات:

   
 

 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا، جدة، العزيزية. الحرمين الشريفينجامع خادم  1-22

 .يخل الهي السكندا شارعينعلى الشوارف: 

 م.25×م40المساهة: 

 .مقارب للمملوكيالطراز: 

 .، وتهيط بر مواقف واسعةوسط الهي السكني وسال الوصولعناصر تميز المسجد: 

 .هي متوسط الكثافة المستفيدون:

 https://goo.gl/maps/EDCRuRyueggjaa459اإلهداثيات: 

    
 

 دهللا بن عبدالعزيز يرحمهما هللا، الطائف.الملك عب الحرمين الشريفين جامع والدة خادم 1-23

 شارف واهد.الشوارف: 

 .م34×م34المساهة: 

 .: هديثالطراز

 .جدا عناصر تميز المسجد: بناء متقن، وتصميم جميل

 هي متوسط الكثافة.المستفيدون: 

 https://goo.gl/maps/KDTJKWLj8w5KWMRt6اإلهداثيات: 
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 .يعرى، خميس مشيطهللا،  هك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمخادم الحرمين الشريفين المل جامع 1-24

 .طريق السفر شارف واهدالشوارف: 

 .م40×م34المساهة: 

 .مقارب نسبيا للهرم المكي: الطراز

 ، ومواقف عري ة.على طريق سفر، وبر مغسلة موتىعناصر تميز المسجد: 

 الكثافة. منخف ةمنطقة المستفيدون: 

 https://goo.gl/maps/ayuPVswHK2vES7YR6اإلهداثيات: 

   
 

 جامع مسلط الشريم، رفحاء. 1-25

 ثتثة شوارف داخلية.الشوارف: 

 .م40×م30المساهة: 

 .: غير مهددالطراز

 .سكان الهيعناصر تميز المسجد: 

 منطقة منخف ة الكثافة.المستفيدون: 

 https://goo.gl/maps/J2csvXyit4UfwPha6اإلهداثيات: 
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 صيتة بنت عبدالعزيز يرحمهما هللا، جازان. جامع األميرة 1-26

 أرب  شوارف مناا طريق الملك فاد الرئي  في المدينة.الشوارف: 

 .م40×م34المساهة: 

 .: غير مهدد، ومطعم بقباب علويةالطراز

 .على طريق رئي عناصر تميز المسجد: 

موتى تعد من أهم المغاسل في  منطقة مرتفعة الكثافة قريبة من وسط البلد، وملهق بر مغسلةالمستفيدون: 
 المدينة، ويصلى على الجنازات في هذا المسجد.

 https://goo.gl/maps/DuW5vKH5ZgAzZQdn7اإلهداثيات: 

هـ، برفقة مكتب بصعمة إبعداف 17/10/1440صيتة يوم الخمي  األميرة وقد تمت زيارة مسجد النور ومسجد 

 كل من:  االستشاري المشرف على التنفيذ وكان في الزيارة

 0540523596اإلنشائي م. علي: ، 0561777725مدير المكتب م. ياسر: 

   
 

     
 

     
 

 : مسجد النور في جازان: ثالثا

 جازانمسجد النور في  1-27

األميعر مهمعد بعن ناصعر بعن لتميعزه الوا عح، وهداثعة تنفيعذه، هيعث افتتهعر  جعازانتم إفعراد مسعجد النعور فعي 

م طعريقين يمعران فعي هعالمسعجد تقعاط  أقع  ي هعـ، و26/5/1440 ةجازان، يوم الجمع عبدالعزيز، أمير منطقة

م 50×80، بأبعععاد مععدخل مدينععة جععازانالمدينععة، همععا طريععق الملععك عبععدالعزيز، وطريععق الملععك فيصععل، علععى 
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، ويتسع  أللفعين وخمسعمائة مصعّل، ويهتعوي مربع  متعرعلى مساهة إجمالية تفوق سعبعة عشعر ألفعا  للمسجد، و

مصليين أهدهما للرجال وآخر للنساء، إ افة إلى مشاري  أخرى، مثل: متهق تعليمية للرجال والنسعاء، على 

ومكتبععة رقميععة وسععكن لألمععام وللمععؤذن، وقاعععات للتععدريب ومكاتععب إداريععة، ومغاسععل للجنععائز بقسععمي الرجععال 

 .والنساء ومنافعاا، ومواقف مايأة للسيارات، وواجاات استثمارية
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 : جازانلمسجد النور في ملخص التحليل العام 

 وذلك في النواهي اآلتية:  التي سبق استعرا ااالستة والعشرين  الوقفيعتبر مسجد النور أميز مساجد 

 .وقريب ومؤدي للمطار وقوعر على طريق رئي  في المدينة •

 .كبر مساهتر •

 .تفاف مآذنر خامة كتلة وار •

 بروزه في منطقة مفتوهة بهيث يمكن رؤيتر من عدة اتجاهات. •

 .تنوف مرافقر وتعدد خدماتر •

بر ممتلئة برغم أن الزيارة تمت قبل صتة شأثناء الزيارة اناا  ظ، إال أنر لوهبجواره وجود مواقف •
  من المطار. فياا لقربرالظار بساعة، وسبب ذلك إيقاف قاصدي المطار من المسافرين سياراتام 

 جودة مواد البناء وهسن تنفيذها. •
 

 رابعا: مساجد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز وليست في قائمة مساجد الوقف.

 .1مسجد الملك عبدهللا، حي الرحمانية   1-28

 الشوارف: داخل مهيط مؤسسة الملك عبدهللا اإلنسانية. 

 م.40×م40المساهة: 

 يث.الطراز: هد

 عناصر تميز المسجد: بناء متقن، وتصميم جميل.

 المستفيدون: منطقة مغلقة.

 https://goo.gl/maps/DuW5vKH5ZgAzZQdn7 اإلهداثيات: العروبة،

     

 : ي يشرف عليها الوقفتلجميع المساجد الملخص التحليل العام 

 ، ولي  لاا تميز وا ح أو معلمية.يةمهلتعد مساجد  26وعددها باستثناء مسجد النور؛ فإن جمي  المساجد 

 وينفرد مسجد النور عناا لألسباب التي ذكرت عند تهليلر.

 

 

 

 

                                                           
1

 ستشهاد بتصميمه.ال، وتم إيراده لانية، وليس ضمن جدول مساجد الوقفهذا المسجد يقع ضمن محيط مؤسسة الملك عبدهللا اإلنس
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 مساجد متميزة متنوعة -2

ـ: عنى هذا الجزء بدراسة عينة من المساجد المتميزة على مستوى المملكة، وقد تم اختيار مجموعة مناا وفقا لي  
ووجودههها علههى  وكبههر مسههاحتها، وتههوفر مواقفههها،لبههارز، ودورههها االجتمههاعي ا، وكثافههة مرتاديههها ،شهههرتها

وجود إدارة متفرغة لها، وأداء الصلوات على الجنائز فيها شطتها، وتعدد مرافقها، ونطرق رئيسة، وتنوع أ
 وهي على النهو اآلتي:  بشكل يومي،

 .في مكة الراجهي مسجد .1
 مسجد الراجهي في الرياض. .2
 مسجد الراجهي في هائل. .3
 .الدخمسجد الملك  .4
 .والدة األمير ماجدمسجد  .5
 .مسجد البواردي .6
 .سمو األمير فاد بن مهمد بن عبد الرهمن بن فيصل آل سعودمسجد  .7
 .مسجد األمير عبدهللا بن مهمد بن عبدالرهمن آل سعود في عتيقة .8
 .مسجد البابطين .9

 .بن عبدالعزيز مسجد والدة األمير بندر .10
 

 وعوامل تميزها:  د الراجهي،المتميزة بدءا بمساجمساجد لوفيما يلي وصف ل

 مسجد عائشة الراجحي في مكة:  2-1

ألعف مصعلي  18متعرا مربععا  ويتسع  ألكثعر معن  60,864، تبلع  مسعاهتر ـ ه1434تم افتتاح المسجد عام 
آالف متر مرب ، ويتكون من خم  قباب، قبة كبيرة يبل   10وتقدر مساهة الساهات الخارجية للمسجد ب 

ا 19قطرها الداخلي  ا معن المنسعوب األر عي ويجاورهعا أربع  قبعاب يبلع  قطعر كعل  48وبارتفاف  متر  متر 
ا من المنسوب األر ي، ولر منارتان كبيرتان يبل  ارتفاف المنارة الواهعدة  37أمتار وبارتفاف  7مناا  متر 

ا، وتنتشر بجمي  األدوار المعلقات ال وئية والتي صممت على شكل ثريات. كمعا ي عم أكثعر معن  71 متر 
 شاشة عرض لنقل األذكار والفعاليات والمناشط وترجمة للصم والبكم وترجمة خطب الجمعة وغيرها. 70

 مرافق المسجد:

 موا ئ ومغاسل للرجال والنساء. •

 غرف اعتكاف بكافة ملهقاتاا. •

 مكاتب وخدمات إلدارة المسجد. •

 مكتبة عامة. •

 جناح سكني خاص. •

 هلقات لتهفيظ القرآن. •

 منطقة كبار الشخصيات. •

 منطقة تجايز الجنائز.  •

 منطقة األمن وغرف التهكم. •

 مواقف للسيارات بالقبو. •

 قاعة مها رات )مسرح(. •

 مهطة تهلية مياه. •

 مهطة معالجة مياه الو وء. •
 :المسجدبرامج 

 التعليمية:-أ

 حلقات تحفيظ القرآن الكريم •

 حلقات حفظ السنة النبوية •
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 حلقات حفظ المتون العلمية •

 دار البيان النسائية •

 المدرسة التمهيدية )بنين( •

 العلمية:-ب

 البرامج العلمية •

 المكتبة •

 الجاليات وطالب المنح •

 االجتماعية: -ج

 االحتياجات الخاصة •

 إفطار الصائم لشهر رمضان، واأليام الفاضلة. •

 االعتكاف •

 

   

 

 مسجد الراجحي في حي الجزيرة في الرياض:  2-2

 منارتعان يعلعوه هيعث العثمانيعة، العمعارة وفنعون األندلسعية العروح بعين الممزوج الفريد بطرازه البناء يتميز
 داخلعيّ  باعو ويتوسعطر األرض مسعتوى من م (37) بارتفاف م( 28.8) بقطر رئيسة وقبة م( 55) بارتفاف
 معن مكعون للرجعال مصعلى علعى ويهتعوي اإل عاءة، بدخول يسمح زجاجيّ  بسقف مغطى م( 25) بارتفاف

،( 18.000) خلابالد يس  .دورين من مكون للنساء ومصلى أدوار ثتثة  ف عت   مصعليّة( 2500)و مصعل 
 .مسجدلل الخارجية الساهات عن

 :المرافق

 .مجلد 67.000 على وتهتوي: المكتبة •

 للجاععات مخصصععة مسععجدال خععارج ملهقععة إعتميععة مكاتععب عععن عبععارة وهععي: اإلعتميععة المراكععز •

 .والمجتم  للفرد وخدماتاا بأهدافاا التعريف بغرض المعتمدة الخيرية

 .متعددة الستخدامات القاعة تجايز تم: التدريب قاعة •

 .الشخصيات كبار الستقبال الصالة هذه تجايز تم: ال يافة صالة •

 5و للرجععال مخصصععة6 مناععا: جنععازة 11 لععـ تتسعع  للمععوتى مغاسععل تخصععيص تععم: المععوتى مغسععلة •

 .المتهللة للجنائز خاصة ومغسلة واهد، آن   في للنساء مخصصة

 .المتوفين ذوي الستقبال الصالة هذه تجايز تم: ال يافة صالة •

 .مسجدال يمرتاد تخدم األدوار متعددة للسيارات مواقف تخصيص تم: للسيارات مواقف •
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 .للمياه تهلية مهطة •

 .       الجماور م  تواصل نقاط •

 .ملهقاتاا بكافة اعتكاف غرف •

 .مسجدال إلدارة وخدمات مكاتب •

 لجميع  الشعامل اإللكترونعي العتهكم تقنيعة نظعم باسعتخدام مسعجدال يتميز :التهكم وتقنية التشغيل نظم •

 :ولذلك علياا والمهافظة مسجدال فقمرا كل بمراقبة والمجّازة والتشغيلية المركزية الوهدات

 الصعوتي البعث توزيع  يعم هيعث الاندسعية، والبعرامج المعايير أهدث وفق الصوتي النظام يعمل -1
 .مسجدبال دور كل في جاات أرب  على موزعة صوتية غرفة ختل من
 .للصم اإلشارة لغة إلى باإل افة مختلفة لغات ألرب  فورية ترجمة بنظام مجّاز مسجدال -2
 أععداد وهسعب الصلوات أوقات هسب ببرمجة خاص تهكم بنظام آلي ا يعمتن والتكييف اإلنارة -3

 .المصلين
 كمعا الهمعراء باألشععة آلي عا تعمل التي الختطات بأهدث مجّازة الو وء وأماكن المياه دورات -4

 .الطرد صناديق في استخداماا وإعادة الو وء مياه معالجة مهطة أنشئت
 .مركزي تصوير نظام بواسطة وملهقاتر ومرافقر مسجدال أجزاء لكافة شامل لمراقبةا نظام -5
 (.هللا قدر ال) الهريق هالة في عالية بجاهزية تعمل واإلطفاء اإلنذار أنظمة -6
 .مسجدال مواق  مختلف من المباشر التلفزيوني للبث التزمة التمديدات تجايز تم -7
 .واإلعتنات والبرامج المها رات لنقل الداخلي البث مشروف إنشاء تم -8
 األشععرطة علععى وذلععك الععتهكم غرفععة مععن والصععلوات والمها ععرات الخطععب تسععجيل إمكانيععة-9

 ( .CD) القرص أو الغرض لاذا المخصصة
 مباشعرة وتبعث فيعر تقعام التعي والمناشعط العدرو  جميع  يهعوي إلكترونيعا   موقعا   مسجدال يملك -10

 الذكيععة، األجاععزة طريععق عععن االجتمععاعي التواصععل وسععائل عبععر الاااسععتقب ويمكععن اإلنترنععت عبععر
 .مسجدال وموق  اليوتيوب قناة على تلقائي ا المواد هذه وتؤرشف الشخصية، والهواسيب

 
 :البرامج

 :التعليمية-أ

 الكريم القرآن تهفيظ هلقات •

 النبوية السنة هفظ هلقات •

 العلمية المتون هفظ هلقات •

 النسائية البيان دار •

 اإللكترونية قرأةالم •

 :العلمية-ب

 العربية اللغة تعليم •

 المكتبة •

 المنح وطتب الجاليات •

 :االجتماعية -ج

 الخاصة االهتياجات •

 .الفا لة واأليام رم ان، لشار الصائم إفطار •

 االعتكاف •

   بالموتى العناية •
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وم. د. مهمعد المجيعدل، ومقابلة مديرها سليمان الراجهي الوقفية للمساجد في الرياض، شركة وقد تمت زيارة 
كما تمت مقابلة مدير مسجد الراجهي في هي الجزيرة في الرياض أ. خالد مهمود نادجي، وم. عتء إبراهيم، 

 .هـ15/10/1440بتاريخ  الدباسي

 

   

 

 مسجد الراجحي في حائل: 2-3

ا المسعجد باعتبعاره مبعاني تصميم تم  علعى مربع  متعر 8800 إجماليعة مسعاهة علعى متكعامت   إسعتمي ا مركعز 
 هيعث السعماء عنعان تشعق التعي العديعدة، ومناراتر األهجام مختلفة الكثيرة بقبابر وفالمعر العثماني الطراز

ا 80 مناا كل ارتفاف يبل  ا، 33 قطرها يبل  رئيسة كبيرة قبة مسجدال يتوسط .متر   قبابعر ععدد يبل  كما متر 
 مصل   4000ددل ع يتس  .الخارجية الواجاات على الق باب أنصاف عن ف ت   الرئيسة، الق بة غير قبة 50
وأهععم  .مصععلية 1000 لعععدد بالنسععاء الخععاص المصععلى يتسعع  كمععا الخععارج، فععي مصععل   3000و الععداخل فععي

 :في المسجد ما يلي المرافق

 نعدوات معن هائعل، بمدينعة والعلميعة الثقافيعة الجاعود يخعدم ثقعافي، مركعز إنشعاء تعمّ : الثقافي المركز •

 تعدريب وقاععات البيعان دار علعى المركعز ويويهتع والعلمعاء، األئمعة كبار واست افة ومها رات

 .مدرج ومسرح

 وهرصر لألطفال رعايتر في - وسلم علير هللا صلى - الكريم الرسول بسنة تأسيا  : البيان جيل مبنى •

 -البيعان جيعل- مبنعى خ صعص األمعة؛ مسعتقبل فاعم وتنشعئتام تعلعيمام على - وسلم علير هللا صلى -

 .الدراسة قبل ما لسن وذلك -النورانية القاعدة- طريقة على والكتابة القراءة األطفال لتعليم

ا: النسائية البيان دار مبنى •  لوصايا وتنفيذا   المجتم ، بناء في وأهميتاا بالمرأة، اإلستم الهتمام نظر 

 يعنى الذي النسائية، البيان دار مبنى تخصيص تمّ  فقد باا؛ - وسلم علير هللا صلى - الكريم الرسول

 .الدراسة سن من ابتداء   األعمار لكافة أهكامر وتعليم الكريم القرآن هفظ امجبر بتقديم

 .و يافتام الستقبالام صالة بتخصيص وذلك بزواره مسجدال اعتنى :ال يافة صالة •

 لألمعوات مغسلة إنشاء تمّ  ، - هائل - منطقة ألهالي مجتمعية خدمة لتقديم هرصا  : األموات مغاسل •

 . للنساء مخصصة 3و للرجال مخصصة 3 واهد آن   في جنائز 6 لـ تتس  مسجدال بإنشاءات ملهقة

ععا :للسععيارات مواقععف •  زودت والتععي للسععيارات مواقععف إنشععاء تععمّ  وراهععتام مسععجدال بععرواد اهتمام 

 .الخاصة االهتياجات لذوي معدة ومداخل بمواقف



25 

 

 .والنساء للرجال ومغاسل موا ئ •

 .ملهقاتاا بكافة اعتكاف غرف •

 .مسجدال دارةإل وخدمات مكاتب •

 .الشخصيات كبار جناح •

 .التهكم وغرف األمن منطقة •

 خدماتاا م  عامة مكتبة •

 تجارية مهتت •

 لل يافة غرف •

 للمياه تهلية مهطة •

  
 : التهكم ونظام التقنية

 مدار على والتكييف، لإلنارة اآللي واإلغتق التشغيل يتم: والتكييف لإلنارة الكاربائي التهكم نظام •

 إ عاءة مبععث 1280 هعوالي علعى مسعجدال يهتوي هيث المختلفة، الصتة قاتأو هسب ساعة24

 .وتدفئتر الماء تبريد على تعتمد المستوى، عالية للتبريد وهدات 3و داخلية،

-PAN - نعوف من الرقمي الصوت وتوجير والتشغيل العام التهكم نظام هو: الرقمي الصوتي النظام •

BEAM- فعي النظعام هذا يستخدم مسجد أول هائل في الراجهي العزيز عبد بن سليمان مسجد ويعد 

 .األوسط الشرق

عا الهديثعة، التطعور متطلبعات مع  تماشي ا: والستمة األمن نظام •  مرتعادي وسعتمة أمعن علعى وهرص 

 نظعام تصعميم تعمّ  كمعا وملهقاتعر، ومداخلر مسجدال أركان جمي  تغطي كاميرا 64 تثبيت تمّ  مسجدال

 المععايير أهعدث وفعق -هللا قعدر ال- مخاطر أيّة لمواجاة عالية بجاهزية لتعم التي الهرائق مكافهة

 .عالميا   علياا المتعارف والمقايي 

 :البرامج
 :التعليمية-أ

 الكريم القرآن تهفيظ هلقات •

 النبوية السنة هفظ هلقات •

 العلمية المتون هفظ هلقات •

 البيان رو ة، والنسائية البيان دار •

 :العلمية-ب

 يةالعلم البرامج •

 المنح وطتب الجاليات •

 :االجتماعية -ج

 الخاصة االهتياجات •

 الفا لة واأليام رم ان، لشار الصائم إفطار •

 االعتكاف •

 بالموتى العنايةمركز  •

 بالمصهف العناية مركز •
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 مسجد الملك خالد: 2-4

أهعد أبعرز المععالم فعي مدينعة الريعاض والعذي تعم بنعاؤه أم الهمعام فعي الريعاض هعي فعي يعد مسجد الملعك خالعد 
بععّرف باععا أع ععاء مجلعع  أمنععاء مؤسسععة الملععك خالععد م علععى أرض فععي هععي أم الهمععام ت1987هععـ، 1408عععام

 .شارا   24مليون لاير، واستغرق بناؤه نهو  45الخيرية، ووصلت تكلفة إنشائر 

الملك خالد بأم الهمام بإجمعالي تكلفعة  مسجدم، مشروف توسعة 2004أنجزت مؤسسة الملك خالد الخيرية عام 
ى النسعاء، وبنعاء مغسعلة للمعوتى، وصعالة متععّددة لاير وشملت التوسععة توسععة مصعل 11.500.000بل  نهو 

األغراض بادف استعمالاا في إجراء المها رات والدرو  العلمية ودورات تهفيظ القرآن ومشعروف تفطيعر 
، وكذلك إعادة بناء سكن لإلمام والمؤذنين بتكلفة مسجدالصائمين في شار رم ان، وتهسين هديقة ومواقف ال

 ''بلغت سبعة متيين لاير

فعي القسعم النسعائي منعر، كمعا تسعتوعب السعاهات  1800مصعل  و 3600ستوعب مسجد الملك خالد أكثر معن ي
، إ ععافة إلععى أنععر يتميععز باسععتيعاب المواقععف الداخليععة والخارجيععة  1200أكثععر مععن  مسععجدالخارجيععة لل مصععل 
 .ما يقارب ألفي مركبة مسجدالمجاورة لل

دوري مستمر المها رات ودورات هفظ وتتوة القرآن الكعريم. منذ تاريخ التأسي  وهتى تاريخر ت قام بشكل 
وجبععات الفطععور والسععهور للصععائمين وال ععيافة للمصععلين  مسععجدوكععل عععام فععي شععار رم ععان تقععدم فععي ال

، كما تتاب  أعمال النظافة والصيانة والتوسعة والتهسين لجمي  أجزائر هسب مسجدوالمعتكفين والقائمين في ال
لنشاطات التي يقوم باا المسجد: هلقات تهفيظ القعرآن الكعريم، ودورة لتصعهيح العتتوة ال رورة. ومن أبرز ا

ختل شار رم ان المبارك، وإفطار يوم عاشوراء م  يوم قبلر ويوم بعده، وإفطار يوم عرفة، وإفطار صائم 
المعتكفعات ألف صائم ختل الشار، وتأمين الفطور والسهور للمعتكفين و 60في شار رم ان المبارك لنهو 

ألف وجبة ختل العشعرة األواخعر، واست عافة بععض المشعايخ معن  15في شار رم ان المبارك، وذلك بعدد 
بار العلماء، وتعأمين تعذاكر وسعكن فنعدقي لعبعض المشعايخ معن خعارج الريعاض، وإقامعة بععض العدرو   هيئة ك 

سوف واالستسقاء وصتة الجنازة الدينية، وإقامة مها رات أسبوعية، وإقامة صلوات األعياد والخسوف والك
يرهمععر هللا، وتغسععيل  -الملععك خالععد  مسععجد، وافتتععاح قسععم للجاليععات، ومغسععلة جنععائز األمععوات بمسععجدفععي ال

األموات، واستقبال الجنائز داخل الرياض وخارجاعا، واسعتقبال الجنعائز معن خعارج السععودية، وإقامعة دورات 
 في دورات هول كيفية تغسيل األموات تطبيقية للمتطوعين، ومشاركة موظفي المغسلة
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 ة األمير ماجد.مسجد والد 2-5

معن مصعلى  ويتكعون"، على امتداد "طريق الهاير   في هي العزيزيةمتر مرب7600مساهة على المسجد يق  
للرجال وآخر للنساء، ومدرسة تهفيظ القرآن الكريم للرجال وأخرى للنساء، ومغسلة لألموات الرجال وأخرى 

يتسع  ألكثعر معن و .وآخعر للمعؤذن ودورات ميعاهللنساء، إ افة إلى قاعة متععددة االسعتعماالت، وسعكن لإلمعام 
 مصلية. 500مصل منام  3500

( 120أقيم فير مشروف إفطعار للصعائمين منعذ سعب  سعنوات، هيعث تجعاوز ععددهم ) هـ1427عام فتتاح االمنذ 
( ألعف معن 100ألف صائم يتناولون وجبة اإلفطار، إ افة  إلى وجبة السهور التعي تجعاوز المسعتفيدون مناعا )

 .مينالصائ

   

 

 مسجد البواردي. 2-6

م، وي م عددا من المرافق من 160×130اض على أرض بمساهة يق  المسجد في هي العزيزية جنوب الري
 أهماا دارا لتهفيظ القرآن ومركزا إلكرام الموتى، وتهده هديقة مواقف عامة.

   

  

 .سمو األمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعودمسجد  2-7

يقع  علعى أرض ، طريعق الهعائرعلعى  فعي هعي المصعان  د بن مهمد بن عبدالرهمن آل سععودفامسجد األمير 
ولر أرب  مآذن، قبة بارزة،  15على الطراز المملوكي، وتعلو قاعة الصتة  م،120×100إلجمالية مساهتاا ا

 سيارات.مغسلة للجنازات، ومهتت، وسكنا لإلمام والمؤذن، وتهيط بر مواقف  رلهق بوم
 



28 

 

   

 

 عتيقة.في  األمير عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود مسجد 2-8

آل سعود بهي عتيقة، بجانب سوق الخ ار في الرياض،  نعبد الرهمبن مهمد بن  عبد هللااألمير مسجد ق  ي
ارية مطلة على شارف األميعر عبعدالرهمن بعن م، وملهق بر سكن ومهتت تج100×120على مساهة أرض 

 .، ويصلى فير على الجنائز بشكل يومي تقريبافيصل

   

 

 البابطين. الجوهرةمسجد 2-9

علعى االمتعداد التجعاري بطريعق الملعك في هي الياسمين على مساهة تقدر بسبعة آالف ومائتي متر مرب ، يق  
لى لكبيعرات السعن، ق للخعدمات ومصعلى للنسعاء ومصعباإل افة إلى مبنى من أربعة طوابع .فاد شمال الرياض
تَعَوفاى، باإل عافة لغعرف االعتكعاف، ويتميعز ال كما ي عم المسعجد  مسعجدمغسعلة لألمعوات، واسعتراهة لعذوي الم 

من ختل منهدرات لن يَْشعر باا  األدراجاالستغناء عن ويتميز تصميمير ب .مترا   42بمنارتين طول كل مناما 
 .؛ وذلك لتخفيف الزهام وإزالة أي عوائق أمام كبار السن وذوي االهتياجات الَخاصاةمسجدمن يسير صوب ال

مما يميز المسجد تصميمر الجيد، ووقوعر على واهد من أهم طرق مدينة الرياض، وأداء الصتة على الجنازة 
 .، وقربر من مقبرة شمال الرياضفير
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 .بن عبدالعزيز والدة األمير بندرمسجد  2-10

علعى واهعد معن أهعم طعرق المدينعة وهعو طريعق أبعي بكعر  مدينعة الريعاضشمال يق  المسجد في هي الندى في 
، وسعكن لإلمعام م، وملهق بعر مركعز إلكعرام المعوتى100×100على أرض بمساهة ، الصديق ر ي هللا عنر

ويمتععاز بعمارتععر الجيععدة علععى هععـ، 1439 عععام فععي وافتععتح، ويصععلى فيععر علععى الجنععائز بشععكل يععومي، والمععؤذن
م، وقبة بعارزة بنسعب جميلعة، وممعا أكسعبر التميعز 40بارتفاف  الطراز الهديث المطعم بالمملوكي، ولر مئذنتان

  هذا الطراز، وموقعر البارز، وأداء الصتة على الجنازة فير.

     

 

وصعلت يمكن تهليل واستختص أهم العناصر التي أكسبتاا التميعز، و العشرةمن مجمل االستعراض للمساجد 
 باا إلى مصاف المعلمية، وهذه المعالم هي: 

 .وبارزه في المدينة وقوعاا على طرق رئيسة •

 .أرا يااة كبر مساه •

 .توفر مواقف للسيارات هولاا •

 .يتاا من بعدبروز كتلة المسجد البنائية وإمكانية رؤ •

 أن يكون: تراثيا، أو تقنيا بهتا، أو هديثا متناسبا.إما ف و وهر وإتقانرقوة الطراز المعماري و •

 .جودة التنفيذ ومتانة المواد المستخدمة •

 .تعدد الملهقات وباألخص مغسلة الموتى •

 .وجود ملهق ريعي وقفي •

 .وجود مرافق خدمية ومكاتب إدارية •

 .جد ألطول وقت ممكن، تقديم الخدمات بسخاء للمرتادينالترهاب، ويقصد بر فتح المس •
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وجععود انظمععة تشععغيلية مثععل أنظمععة: الصععوت، التهليععة، التكييععف والتدفئععة، التاويععة للهمامععات، اإلنععذار  •
 .لكترونياإلموق  الفورية، الترجمة التسجيل، البث والمراقبة، الواإلطفاء، 

 ال نظافة، وعمال صيانة.وجود إدارة متفرغة بطقم موظفين، وهرا  أمن، وعم •

 .هسن توزي  عناصر المسجد •

 .دراسة الهركة وانسياباا وباألخص للنساء ودورات المياه •

 السعنة هفعظ هلقعاتو، الكعريم القرآن هفظ هلقاتة )التعليمي البرامجوجود برامج وأنشطة من قبيل:  •
، الخاصعة االهتياجعات ، ومراععاة ذوياالجتماعيعة، والبرامج العلمية المتون هفظ هلقاتو، النبوية

 العنايعة مركعزو، معن غسعيل وسعيارات نقعل بعالموتى العنايعةمركعز و، االعتكعافو الصعائم، إفطارو
 .بالمصهف
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 مساجد فائزة بجوائز عالمية -3

لت كثير من الجاات عنايتاا  بالمساجد، إال أن التي خصصت مناا جوائز للتميز في هعذا المجعال قليلعة، بعل وأ
خصصة الوهيدة في ذلك هعي جعائزة عبعداللطيف الفعوزان لعمعارة المسعاجد، تلياعا جعائزة األغعا إن الجائزة المت

 يصميم و البهث في العمارة اإلستمجائزة الملك فاد للتثم خان، وهي جائزة عامة للعمارة تت من المساجد، 
، ولعم تمعنح اجد، وهعي أي عا جعائزة عامعة وليسعت مخصصعة للمسعاللجنة الدولية للهفاظ على التعراث بإشراف

ة الخيريعة لمؤسسعكتععاون بعين األف عل المسعاجد علعى الطعرق السعريعة ، وظاعرت الهقعا جعائزة لمبنى مسعجد
، إ عافة إلعى إدراج مععايير بنعاء مسعاجد داللطيف الفعوزان لعمعارة المسعاجدجعائزة عبع للعناية بمسعاجد الطعرق 

، وهيعث لعم يعتم معنح هعذه الجعائزة ألي 1ائزةالطرق  من كود بناء المساجد الذي يطور هاليا  بتمويل معن الجع
، وتفاصعيل مشعاريعاا علعى بجعائزتي الفعوزان واألغعا خعان فقعطمشروف بعد فلن يتم التطعرق إلياعا، وسعيكتفى 

 النهو اآلتي: 

  المساجد لعمارة الفوزان اللطيف عبد جائزة 3-1
 

 الراقععياععا فن ودعععم قععديروتتاععا؛ عمار فععن تطععوير فععي واإلسععاام المسععاجد بعمععارة تخععتص دوليععة جععائزة هععي
 فععي الاندسععي اإلبععداف مسععيرة ودعععم المسععاجد لتصععميم المتميععزة بالنمععاذج والتعريععف العععالم، هععول والمعاصععر

 السععودية العربية المملكة شرق الخبر مدينة من وتتخذ ،2014 عام في األولى دورتاا الجائزة بدأت تشييدها،
 وقعد سعنوات، ثعتث كعل معرة الجعائزة تمعنح الفعوزان، اللطيعف بعدع الشعيخ وتبناها الجائزة أطلق وقد لاا، مقرا

 لتمويعل بالكامعل سععودي لاير مليعون 60 قيمتعر وقعف ريع  الفوزان اللطيف عبد الشيخ الجائزة متبني خصص
 .استمراريتاا و مان الجائزة

 وفيما يلي تعريف بالدورات الثتث والمساجد الفائزة باا: 

 :األولى الدورة 3-1-1

 منذ السعودية العربية المملكة في شيدت التي للمساجد الجائزة وخصصت 2014 الموافق هـ 1435 عام بدأت
، سععودي لاير 2,000,000 األولى الدورة في للجائزة النقدية القيمة توبلغ ،م1970 الموافق هـ 1389 عام

 وقد هصل على الجائزة كل من المشاري  اآلتية: 

 .ورةالمن المدينة في النبوي المسجد مظتت •

 .الرياض في السفارات هي مسجد •

 .الشرقية المنطقة في والمعادن للبترول فاد الملك جامعة مسجد •

 أبعي منطقعة ومسعجد موسعى بعنا منطقة مسجد) الرياض في السفارات هي في األربعة األهياء مساجد •
 (.البوزجاني الوفاء أبي منطقة ومسجد زهر بنا منطقة ومسجد الكرخي بكر

 :الثانية الدورة 3-1-2

 مناعا ترشعح هتعى مسعجدا   44 مناعا اختيعر مسعجدا ، 122 ت عم وكانتم، 2017 الموافق هـ 1438 عام بدأت
 ثتثعة يفعوز أن علعى ؛تهكيميعة مراهعل ثعتث اجتيازهعا بععد العربعي الخلعيج مسعتوى علعى للجعائزة مسجدا   13

 كانت:  الثانية رةالدومعايير اختيار المساجد في و. الثتث بالفئات فئة كل من مسجد بواق  مساجد

 .منطقة لكل والعمراني الثقافي الجانب إبراز •

 . باالستدامة امهتماال •

 .االجتماعي األمنتهقيق  •

                                                           
1   https://sabq.org/cMHyBP 

https://sabq.org/cMHyBP
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 اإلعاقة. ذويالعناية ب •

 .الكاربائية الطاقة توفير •

 .المسجد م  العمراني النسيج ترابط مراعاة •
 : وهي خليجية دول خم  من مسجد 13 الجائزة على تناف 

 أركابيتا. ومسجد ،الفاتح أهمد مسجد :هما البهرين ةمملك من مسجدان •

 ،الجامعيعة المدينعة مسعجدو ،الوهعاب عبعد بعن مهمعد اإلمعام مسعجد :وهعي قطعر دولعة معن مساجد ثتثة •
 .مشيرب ومسجد

 مؤسسة ومسجد ،البترولية والبهوث للدراسات هللا عبد الملك مسجد :وهي السعودية من مساجد أربعة •
 جدة. في عمر أم ومسجد ،الدمام في الشغرود ومسجد ،الخيرية فيصل الملك

 ،الجميععرة نخلععة فععي الصععديق الععرهمن عبععد مسععجد :هععي المتهععدة العربيععة اإلمععارات مععن مسععاجد ثتثععة •
 .العين مدينة في ستمة الشيخة ومسجد ،أبوظبي إمارة في خارجة بن أو  بن تميم ومسجد

 .بنزوى قابو  السلطان مسجد و:ه عمان سلطنة من مسجد •
 لاير مليععوني قيمتاععا بلغععت جععوائز الثتثععة المسععاجد وتقاسععمت الععثتث، الجععائزة فععروف فععي مسععاجد ثتثععة فععازت

 :هي الفائزة المساجد. سعودي

 .قطر في مشيرب مسجد: الجوام  فئة •

 .اإلمارات في العين بمدينة ستمة الشيخة مسجد: المركزية المساجد فئة •

 .البهرين في أركبيتا مسجد: المهلية المساجد فئة •

 الدورة الثالثة:  3-1-3

 الععالم دول فعي عمرانيعا أف عل المسعاجد باختيارم، وعنيت 2018 عام مار  شار من عشر الراب  في بدأت
 بعين المسعاجد لعمعارة المختلفعة العتقعات لمسعتويات فاعم أوسع  فعي مامة قاعدة تأسي  تت من كما اإلستمي،
 .”العشرين الواهد القرن في المسجد عمارة” ذه الدورة شعارت هاعتمد لذلك .والمستقبل والها ر، الما ي،

 :للمساجد الترشيح وشروط

 الصتة. فياا وتقام مبنية المساجد تكون نأ •

 .م2000 عام بعد بناؤها اكتمل قد تكون نا •

 اإلستمي. العالم دول نطاق داخل المرشهة المساجد تق  نا •

 .للجائزة السابقة اتالدور من أي في فاز قد المرشح المسجد يكون أال •
 و عت الجائزة المعايير اآلتية للهكم على المساجد وهي: 

 البيئة المهيطة.م  المسجد  ترابطمدى  •

 التأثير البصري للمسجد في البيئة اله رية التي يق  فياا. •

 الهلول المعمارية المبتكرة التي تعالج المشاكل الهالية للمسجد المعاصر. •

 رة القائمة على التجارب المهلية أو التكنولوجيا العالية.المبتك اإلنشائيةالهلول  •

 .استيعاب مفاوم االستدامة والعمارة الخ راء •

 اإلدراك الفكري واالجتماعي. •

 .القيمة المعمارية •
لمشاري  لموجز  استعراضوفيما يلي  وهتى تاريخ هذا التقرير لم تصدر قائمة المساجد الفائزة بالدورة الثالثة.

 :الثالثة، والمرشهة للدورة لدورتين األولى والثانيةالفائزة في ا

  مشاري  الدورة األولى: 

 .المنورة المدينة في النبوي المسجد مظتت •

هي مظتت متهركة غرست في ساهات المسجد النبوي المكشوفة في جااتعر األربععة، تبلع  مسعاهة السعاهات 
، ( األلمانية للتصميمSL Raschم  شركة ) تعاقدتم ال، ألف متر مرب  143التي تغطياا المظتت المتهركة 
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متعر،  25.5متعر فعي  25.5مظلة، أبعاد المظلة الواهعدة تبلع  نهعو  250جازت ساهات المسجد النبوي بعدد 
طنععا، وتعمععل بنظععام آلععي لفتهاععا وإغتقاععا، وتعلععو المظععتت إهععداهما األخععرى لتهقيععق  40ويبلعع  وزناععا نهععو 

متعر، وأخعرى  14.40إلى نوعين من هيعث االرتفعاف إذ يبلع  ارتفعاف بع عاا نهعو التداخل بيناا، وأناا تنقسم 
 .متر 21.70متر، فيما تتساوى جميعاا في هالة اإلغتق بارتفاف نهو  15.30يبل  ارتفاعاا نهو 

 

 

 .الرياض في السفارات هي مسجد •

أهد مساجد مدينة الرياض، يق  مسجد هي السفارات في هي السفارات شمال مدينة الرياض عاصعمة المملكعة 
هي السفارات الكبير إلعى جعوار سعاهة  مسجدقامت الايئة العليا لتطوير مدينة الرياض بناء  ،العربية السعودية

 . خمسة آالف مصلي في وقت واهد مسجدمتر مرب ، ويستوعب ال 5830وهة، على مساهة تبل  الكندي المفت

 

 

 .الشرقية المنطقة في والمعادن للبترول فاد الملك جامعة مسجد •

المسجد في جامعة الملك فاد للبترول والمعادن فعي الظاعران فعي المنطقعة الشعرقية شعرق المملكعة العربيعة يق  
متعر  45يتخعذ المسعجد مسعاهة مسعتطيلة الشعكل أبعادهعا م، 1974هعـ الموافعق  1393في ععام السعودية، بني 

مربع  الشعكل علعى مخطعط  يسعقف قاععة الصعتة ذ ،على هافة بركة معن المعاءيق  ومتر عر ا،  27طوال و
شبكة من القباب الزجاجية التعي تسعمح بعدخول ال عوء الطبيععي لقاععة الصعتة، ويهتعوي المسعجد علعى فعرا  
تهيط بر أروقة من ثتث جاات وتهده قاعة الصتة من الجاة الرابععة، األروقعة مفتوهعة علعى معا هولاعا ممعا 

اء لوائح رخامية رقيقعة وثتثعة أبعواب خشعبية، يجعل من هذا الفرا  فناء مجرد، وتفصل قاعة الصتة عن الفن
ويهتوي الفناء على نافورة ماء بسيطة غارقة في أر ية الفناء تشعبر ثقعب المفتعاح، وتقع  النعافورة فعي الجعزء 
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الجنوبي الشرقي من الفناء، ويختلف الفناء عن غيره من األفنية إذ أن مئذنة المسجد تق  فعي داخلعر فعي الجعزء 
 . نرالشمالي الغربي م

 

 

 أبعي منطقعة ومسعجد موسعى بعنا منطقة مسجد) الرياض في السفارات هي في األربعة األهياء مساجد •
 (.وزجانيالب الوفاء أبي منطقة ومسجد زهر بنا منطقة ومسجد الكرخي بكر

 350، تتعراوح سععة كعل مسعجد معن في هير السفارات تم إنشاء أربعة مساجد في مراكز المناطق السكنية
مصعل طبقعا لهجعم كعل منطقاعا سعكنية، يتعوفر فعي كعل معن هعذه المسعاجد سعكن لإلمعام وآخععر  1.200إلعى 

م فياعا الصعلوات للمؤذن ومستودف لألثعاث وأمعاكن للو عوء إلعى جانعب الخعدمات المسعاندة األخعرى، وتقعا
 .مسجدالخم ، باإل افة إلى صتة الجمعة بالمسجد ال

 

 

 مشاري  الدورة الثانية: 

 .قطر في مشيرب مسجد: الجوام  فئة  •

من قبل شركة مشيرب العقارية التابعة لمؤسسة قطعر للتربيعة  ؤهر. تم بناأهد مساجد مدينة الدوهة عاصمة قط
والعلععوم وتنميععة المجتمعع ، يقعع  المسععجد فععي الهععي التراثععي  ععمن مشععروف مشععيرب قلععب الدوهععة. افتععتح عععام 

ب نعي المسععجد كأهععد أجععزاء مشععروف مشععيرب قلععب الدوهععة، ويقعع  بععالقرب مععن متععاهف مشععيرب. يقعع   م.2016
مصعلي، ويت عمن قعاعتي صعتة  600متعر مربع ، ويتسع  لهعوالي  1.400ة تقعد بهعوالي المسجد على مسعاه

منفصلتين واهدة للرجال واألخرى للنساء، يعوفر المسعجد مواقعف تهعت األرض للسعيارات، ومصعاعد لتسعايل 
عملية وصول المصلين إلير. صعممت القاععة الرئيسعية للمسعجد يهيعث تتعيح دخعول  عوء الشعم  خعتل فتعرة 

طريقة تعك  أنماط الزخرفة القطريعة المنتشعرة فعي المسعجد، معا يتعيح االسعتغناء ععن المصعابيح طيلعة الناار ب
ساعات الناار. قاعة المسجد مليئة بالرسوم الاندسية وتصاميم الفن اإلستمي. يهوي المسعجد هديقعة تهت عن 

 .ثتث أشجار مذكورة في القرآن الكريم وهي: شجرة الرمان والزيتون والنخيل
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 .اإلمارات في العين بمدينة ستمة الشيخة مسجد: المركزية المساجد فئة •

، يقع  فعي وسعط مركعز مدينعة الععين، وأ عيعد بنعاء م1981هو أكبر مساجد مدينة الععين اإلماراتيعة وأنشعئ ععام 
متعر مربع ، ويسع   500ألفعا  و17 تر. تبل  مساهم2011المسجد بطراز جديد ومختلف عما كان علير في عام 

 1125مصل، وصهن الخارجي يس  )مزود بمظتت متهركة(  3100 مصل، يس  المصلى الداخلي 5000
 .موقف لسيارات 1000مصلية. وي م  640للنساء، تس   مصل، كما ي م الدور العلوي قاعة مصلى

 

 

 

 .البهرين في أركبيتا مسجد: المهلية المساجد فئة •

، وقد تم اخذ تصميمر من شكل المكعب امربع امتر 750هرين. ومساهة في البواهد من أكثر المساجد الفريدة 
ا ، بهيعث تعم تصعميمر معن قبعل يتمت  بتوازن في الهعرارة وال عوء القوي. كما تم تصميمر ليكون مبنى مستدام 

نافذة غير مباشرة تسمح لل وء بالدخول إلى المبنى وتقلل من دخول  50األهجار المهلية في شكل صلب م  
 الشم .هرارة 
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 :الثالثة مشاري  الدورة

أدرجت ، وألهميتاا ما أعلنت القائمة القصيرةهتى تاريخ هذا التقرير لم تعلن لجنة التهكيم المشاري  الفائزة، إن
 لتصاميم المساجد، وهي:  هنا لتوسي  أفق النظر

 

 

 

 مسجد أرجون
 الموق  : مدينة أرقون ، الشيشان

 Baykan mimarlik :المعماري
 2014 :السنة

 7000 : عدد المصلين

 

 مسجد االمام ر ا
 : طاران، ايرانالموق 

 Kalout Architect Studio :المعماري
 2م 6500.0 : المساهة

   

 

 

 
 المسجد الكبير في جافا

 مدينة جافا، اندونيسيا :الموق 
 Ir. H. Ahmad Fanani :المعماري

 2م 7.669 :المساهة

 

 مسجد مينور
 الموق : طشقند، أوزباكستان

 2014 :السنة
 2400 : عدد المصلين

   

 

 

 

 مسجد الملك هسين بن طتل
 عمان، االردن :الموق 

 خالد عزام :المعماري
 2م 4.000 :المساهة

 

 مسجد زهرة هللا
 أستانا، كازاخستان :الموق 

 Sagyndyk Dzhambulatov :المعماري
 2012 :السنة

 2م 22480 :مساهة الموق 
   

https://mosqpedia.org/en/mosque/184
https://mosqpedia.org/en/mosque/184
https://mosqpedia.org/en/mosque/98
https://mosqpedia.org/en/mosque/98
https://mosqpedia.org/en/mosque/98
https://mosqpedia.org/en/mosque/98
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 مسجد غرب صومطرة الكبير
 الموق : بادن ، اندونيسيا

 Urbane Indonesia’s :المعماري
2م 4430المساهة:   

 2000صلين: عدد الم

 

 مسجد ولي العصر
 الموق : طاران، ايران

 Fluid motion architects :المعماري
 2م 22000المساهة: 

   

 

 

 

 مسجد توسيالي وهران
 وهران، الجزائر :الموق 

 Bakırküre Architects :المعماري
 2018 :السنة

2م 12000 :المساهة  

 

 مسجد االسرياد
 الموق : وسط جافا، اندونيسيا

 Urbane Indonesia’s :المعماري
2010السنر:   
 2م 8000المساهة: 

   

 

 

 
 مسجد السفر-11

 الموق : غرب جافا، اندونيسيا
 Urbane Indonesia’s :المعماري

2م 1200المساهة:  2013السنة:   

 

 مسجد شندغوان
 شيتاغون ، بنغتديع :

  Kashef Mahboob :المعماري
 sqm 1048المساهة: 

   

 

 

 
 مسجد بيتوالصبور

 الموق : المبون ، اندونيسيا
 Andramatin :المعماري

 2م 1165المساهة: 

 

 مسجد موهوربارا
 الموق : نارشيندي، بنغتديع

  A K M Tanvir Hassan :المعماري
2م 477المساهة:  2014السنة:   

   

https://mosqpedia.org/en/mosque/98
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جقترمسجد سن  

 الموق : اسطنبول، تركيا
 EAA – Emre Arolat Architects :المعماري

 2م 700المساهة: 

 

 المسجد األهمر
 الموق : كيرانيجان ، بنغتديع

2017السنة:   
 2م 3218المساهة: 

   

 

 

 
 مسجد أمير شكيب أرستن

 الموق : مختارة ، لبنان
 L.E.F.T Architects :المعماري

 2م 100المساهة: 

 

 مسجد بيت الروف
 الموق : دكا، بنغتديع

 Marina Tabassum :المعماري
 2م 754المساهة: 

   

 

 

 

 المسجد الخرساني
 الموق : هاليشار، بنغتديع

 Kashef Mahboob :المعماري
2016السنة:   
 2م 438المساهة: 

 

 مسجد مركز الملك عبدهللا المالي
وديةالموق : الرياض، المملكة العربية السع  

 المعماري: مكتب عمرانية
2018السنر:   

 1466عدد المصلين: 
   

 

 

 
 مسجد موغن غولو
 الموق : أنقرة، تركيا

 Hilmi Güner, Hüseyin Bütüner :المعماري
 2م 2,772المساهة: 

 
 قاعة الصتة بالخرطوم

 الموق : الخرطوم، السودان
 Studio Tam associatiالمعماري: 
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باصونةمسجد   
 الموق : سوهاج، مصر

 المعماري: دار عرفة للعمارة
 2019السنة: 

 

سوراو نوسا ادامامسجد   
 الموق : جوهور. ماليزيا

 Razin Architecture :المعماري
2م 485المساهة:   

 200عدد المصلين: 
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  للعمارة خان آغا جائزة 3-2

 تهديعد إلعى تاعدفو ،بسويسعرا جنيعف مدينعة فعي م1977 ععام فعي الرابع  خعان آغا أنشأها معمارية جائزة هي
 المعاصر التصميم مجاالت في اإلستمية تمعاتالمج وتطلعات اهتياجات تلبي التي المعمارية المفاهيم ومكافأة

 ف عت للهفظ، تهتاج التي والمناطق االستخدام وإعادة وترميم وتهسين ؛المجتم  وتنمية االجتماعي واإلسكان
 لمشعاري  سنوات ثتث مدتاا دورة كل دورات، في تقدم الجائزة البيئة، وتهسين الطبيعية المناظر تصميم عن

 خعان اآلغعا مؤسسعة مع  الجعائزة وتعرتبط أمريكعي، دوالر مليعون مجموعاعا نقديعة جعائزة هعي الجائزة متعددة،
 .للتنمية خان اآلغا شبكة ووكالة الثقافية

 الجعائزة معن عشعرة الرابععة للعدورة العليعا التهكعيم لجنعة أع عاء ععن معؤخرا   للعمعارة خان اآلغا جائزة أعلنت
 أع اء تسعة من المكونة العليا التهكيم لجنة ستختار ،الجائزة عن صدر رسمي لبيان ووفقا  (. 2017-2019)

 .أمريكي دوالر مليون تبل  التي بالجائزة الفائزة المشاري  مستقل بشكل

 والمععؤرخين واالنشععائيين المعمععاريين الماندسععين مععن مجموعععة 2019 لعععام العليععا التهكععيم لجنععة وتت ععمن
 أناعا العام لاذا العليا التهكيم لجنة يميز وما. المختلفة مارةالع مجاالت في أساموا الذين والخبراء واألكاديميين

 معن وأكعاديميين معمعاريين ماندسعين أربععة اللجنعة ت عم إذ العرب، والمعماريين الخبراء من كبيرا   عددا   ت م
 .التسعة التهكيم لجنة أع اء بين من ومصر ولبنان األردن

 بالجائزة الفائزة المشاري  عدد وبل . الصين إلى فرنسا من ،العالم أنهاء مختلف من لمشاري  الجوائز منح وتم
 عمليعة خعتل مشعروف 9000 معن أكثعر توثيعق تعم بينمعا جعائزة، عشعرة وسعت مائعة اليعوم وهتعى تأسيسعاا منذ

 لر، مقرا جنيف من يتخذ الذي للثقافة، خان اآلغا صندوق من جزء للعمارة خان اآلغا جائزة وتعتبر. الترشيح
 للمجتمععات والثقعافي المعادي التعراث علعى الهفعاظ إلعى تاعدف التعي األنشعطة من واسعة مجموعة ذبتنفي ويقوم

 .لر والترويج اإلستمية

 هما: والمشاري   الختيار يناآلتي رينايو عت الجائزة المع

 .تكامل التكنولوجيا من هيث مواد وطرق اإلنشاء م  مبادئ العمارة اإلستمية •

 .الاويةافي والهفاظ على الموروث الثق •
 :المقيا  المتب  لتهديد الجوائز هووكان 

 .مدى تهقيق األداء الوظيفي للمبنى ومدى فاعليتر •

 .مدى قوة الصورة المعاصرة والتقدم التكنولوجي على المبنى •

 عتقة المبنى بالمجتم  والتقاليد والاوية. •
 

 بدورات الجائزة التي تم اختيار مساجد فياا:  يلي تعريفوفيما 

 .والارسك البوسنة في فيسوكو األبيض، الدين شريف مسجد :(1983-1981) الثانية دورةال •

 .باكستان باونك، مسجد .النيجر ياما، مسجد :(1986-1984) الثالثة الدورة •

 فعي جعدة الكورنيع، مسجد .لبنان في صيدا الكبير، العمري المسجد :(1989-1987) الرابعة الدورة •
  .العربية السعودية المملكة

 المعمععاري تصععميم بععنغتديع، دكععا فععي الععرؤوف بيععت مسععجد :(2016-2014) عشععر الثالثععة الععدورة •
 .تبسم مارينا البنغتديشي

 وفيما يلي تعريف موجز بالمشاري  الفائزة في الدورات السابقة: 
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 .البوسنة والهرسك، مسجد شريف الدين األبيض، فيسوكو 3-2-1

مخطط مرب  بسيط متوج بقبعة و يمكعن العدخول إليعر ععن طريعق  يتكون النموذج األصلي للمسجد البوسني من
أما المبنى الفعلي فيتب  تخطيط النموذج األصلي فيما عدا السطح و الذي يتخذ شكل قبة مشوهة ، رواق صغير

كل مناا على مقاط  من أرباف القباب تتمثل في العناصر الرمزية في البناء، في ، يتخللاا خمسة مناور يهتوي
لتلك العناصر طاب  شعبي عذب و نقي تزينر و تصقلر أساليب معماريعة و، الفسقية، المنبر، المئذنة ومهرابال

 و هندسية جديدة.

 

 

 مسجد ياما، النيجر.  3-2-2

فعي يامعا وهعي قريعة فعي  م1962الساهلية، شيد المسجد فعي ععام  العمارة السودانية على طراز هو مسجد بني
، منطقة شبر الصهراء من النيجر، ويعد النيجر بلد غير ساهلي في أفريقيا جنوب الصهراء في غعرب أفريقيعا

 .استخدام الطرق التقليدية في بناء المسجد، شيد الايكل المسجد من طوب الطينتم 

 

 

 . مسجد بهونك، باكستان 3-2-3

 كيلععومترا مععن رهععيم يععار خععان، 50كيلععومترا مععن مدينععة باععالبور وعلععى بعععد  200يقعع  المسععجد علععى مسععافة 
اق معن العذهب منهوتعة بأنمعاط زخرفيعة تصميم رائ  ويهوي جمال معماري اخاذ، ويكتسي بعأورذو المسجد و

معقدة أنيقة ، ويعتبر المالك الثري سردار مهمد غازي الري  اناعار هعو معن أمعر ببنعاء هعذا المسعجد فعي ععام 
ليكون جوهرة منصوبر جديدة في مجم  القصر، والتي شملت مسجد ومدرسة مرموقة )مدرسة دينية(  1932

 .م1982كتمل البناء في عام وا



42 

 

 

 

 . لبنان، المسجد العمري الكبير، صيدا 3-2-4

، القديمة ينةالجاة الغربية للمد العمري الكبير في مدينة صيدا على تلة مرتفعة تطل على البهر من مسجديق  ال
األول من الجاة الشرقية ينفذ إلير من ختل ممر متصل بشارف يععرف باسعم شعارف  عار  ،وللمسجد مدختن

المير )األمير( بين مبان لمدرسة المقاصد في الجاة الجنوبية، وأخرى سكنية في الجاة الشمالية من الممر. أما 
شعمالية للمبنعى باالرتعداد شعرق العرواق الشعمالي المطعل المدخل اآلخر وهو المدخل القديم فيق  في المواجاعة ال

 .مسجدعلى الصهن ويؤدي إلى ساهة يطلق علياا هارة ال

 

  .المملكة العربية السعودية، مسجد الكورنيش، جدة 3-2-5

ب رملي يق  على هيز صخري مرجاني ، هيث وق  االختيار على كثيجدة يق  على الكورنيع الشمالي لمدينة
يشكل هذا المسجد واهدا  من ثتثة أبنية مصممة علعى شعكل أجنهعة علعى الشعريط  .لتشييد هذا المسجد الصغير

 .الساهلي لمدينة جدة في مواجاة البهر األهمر

 

 .شمسجد بيت الرؤوف في دكا بنغالدي 3-2-6

تاز موق  المسجد غير منتظم الشكل أنر مغطى بمصطبة عالية، والتي ال تهمير من الفي انات فهسب ولكن يم
لمسعجد، بشعكلر المربع  توفر مكانا للتجم  منفصت عن الشارف المزدهم في األسعفل. وفعوق المصعطبة يجلع  ا

متعرا. وداخعل هعذا المربع  توجعد أسعطوانة تعم إهتلاعا بالزاويعة  7.6متعرا وبارتفعاف  x 23 متعرا 23الكامعل، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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عمععق إ ععافي للععرواق ومنطقععة الو ععوء فععي الجععانبين المقععابلين  لتكععوينالشععمالية الغربيععة مععن الجععدار المهععيط 
مترا لكل  ل ، وبارتفاف  16.75ة يوجد مرب  أصغر، الجنوبي والشرقي على التوالي. وداخل هذه األسطوان

متر، وهو أطول بثتثة أمتار عن الجدار المهيط. وبتدويره  من األسطوانة لتوجيار نهو القبلعة، هعذا  10.6
الجنععاح يهتععوي علععى قاعععة الصععتة، والتععي تععم فصععلاا عععن بقيععة المنشععأ بواسععطة كععوات  ععوء علويععة مفتوهععة 

 .للسماء

ائيان في المسجد، جدران الطوب الهاملة التي تهدد المهيط الخارجي والفراغعات الصعغيرة، يوجد نظامان إنش
والايكل الخرساني الذي يمتد عبر قاعة الصتة الخالية من األعمدة. جدران الطوب تستغل العمق بعين المربع  

 الخارجي واألسطوانة الداخلية، وتسمح بتدعيم الفرا  الختلي.

 

 

  .يصميم والبحث في العمارة اإلسالمجائزة الملك فهد للت 3-3

بمبلع  مئعة  اللجنة الدولية للهفعاظ علعى التعراث اله عاري اإلسعتميهـ، بتنظيم من 1405منهت الجائزة عام 
، ولي  من المشاري  األبهاثاثني عشر من والتصميمية المشاري   عشرة منوترشح لاا ف دوالر أمريكي، أل

 .، وترشح من مجال األبهاث بهث عن عمارة مسجد متي بماليزياالتصميمة المرشهة أي مسجد

 

ص المععايير يمكن تلخيمشروعا، و40وقوف على من مجمل مشاري  الجائزتين في دوراتاما المختلفة أمكن ال
التي و عتاا كل من جائزة الفوزان وجائزة أغا خان الختيار المساجد المرشهة على مستوى العالم في النقاط 

 اآلتية:

 .منطقة لكل والعمراني الثقافي الجانب إبرازوالمسجد  م  العمراني النسيج ترابط •

 التأثير البصري للمسجد في البيئة اله رية التي يق  فياا. •

 اإلعاقة. العناية بذوي، واالجتماعي ورالدتهقيق  •

 الكاربائية. الطاقة توفير، واستيعاب مفاوم االستدامة والعمارة الخ راء •

 المبتكرة التي تعالج المشاكل الهالية للمسجد المعاصر. واإلنشائية الهلول المعمارية •
شعمولية، إنمعا هعي انعكعا  علعى وبالجملة فإن النظرة العامة للمساجد الفعائزة ال تعكع  بال عرورة معلميتاعا ال

 .بالدرجة األولى، ويأتي الدور االجتماعي تابعاانب الاندسي المعماري جتميزها في ال
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 النظريةالدراسات  -4

نعى مناعا بعالتميز فعي تيادف هذا الجزء الستعراض الدراسات العلمية المتخصصة في المساجد، وتهديدا ما اع
ون المسجد هو أسا  المدينة اإلستمية، وبالتالي فاناك الكثير من على ختف المتوق  من كشتى المجاالت، و

الدراسععات بشععأنر، إال أن الباهععث يجععد أنععر أمععام عععدد زهيععد مععن هععذه الدراسععات، فععـ "ممععا يسععترعي االنتبععاه أن 
المسجد والذي يعتبر من أهم المبعاني التعي تخعدم المجتمع  المسعلم، لعم يهعظ بمعا يسعتهقر معن دراسعات وبهعوث 

 1ة بالصورة التي تعك  مكانتر السامية لدى المسلمين." علمي

االهتياجات ومواد وتقنيات البناء يتطلب المواكبعة  تنوفالمستمر في عناصر المسجد بناء على  التطور كما أن
، وال أدل على ذلك من الفجعوة المطلوببدراسات متجددة إ افة إلى ما أنجز سابقا، إال أن األمر لي  بالشكل 

عاما بين نعدوة عمعارة المسعاجد التعي عقعدتاا كليعة العمعارة والتخطعيط فعي جامععة الملعك 19ة التي بلغت الزمني
هـ، وبين المؤتمر العالمي األول لعمارة المساجد الذي عقدتر جامعة اإلمعام عبعد 1419سعود في الرياض عام 

 هـ.1438عمارة المساجد في عام اللطيف الفوزان ل بن فيصل )جامعة الدمام( بالتعاون م  جائزة عبد نالرهم

اختيعرت بدقعة معن بعين أكثعر معن  وقد أمكن جم  عدد معن الدراسعات العلميعة التعي تناولعت مو عوف المسعاجد،
التي تساعد في و ع  مععالم للمسعجد  من 38لعدد دراسة روجعت لغرض هذا المشروف، واالختيار كان 200

لمعا بأنعر لعم توجعد وال دراسعة تخصصعت فعي هعذا المو عوف ع وبالتهديد مقومات التميز المختلفة لاعا، المعلم،
 تععم ترميععزإلععى تهليععل مجمععوف الدراسععات واسععتختص عناصععر المعلميععة مناععا، وقععد بشععكل مباشععر، ممععا هععدى 

للدراسات األخرى،  خلدراسات المؤتمر آنفي الذكر، وبهرف  ملدراسات الندوة، وهرف  نبهرف الدراسات 
 وهي على النهو اآلتي: 

جامع الزيتونة بمدينة تونس: عشرة قرون من الفن المعماري التونسي. عبدالعزيز : 1/2 ة نالدراس 4-1
 الدوالتلي

تستعرض الدراسعة مسعجد الزيتونعة العذي تأسع  كجامععة قبعل أكثعر معن ألعف وثتثمئعة سعنة، وتنعاقع التطعور 
 هــ، وهتى الوقت الراهن.250المعماري لاذا المعلم مرورا بالعصر العباسي سنة 

، وأن االستفادة من درو  الما ي في عمارة المساجد، واألس  المعماريعة التعي قامعت علياعا ائدة الدراسة:ف
 .اتباف طراز معماري تراثي يجب أن يكون على علم ودراية بالتفاصيل والنسب لكون المنتج متميزا ومقبوال

 

حالة  -مي ومسجده في روما المراكز اإلسالمية في أوربا: المركز الثقافي اإلسال: 2/3 الدراسة ن 4-2
 .علي محمود أبو غنيمة دراسية.

تعتبر الدراسة أن المركز اإلستمي في أوربا من أنجح المراكز على مستوى العالم، وتعزو سعبب نجاهعر إلعى 
التكامل بين المسجد، والمركز الثقافي، ومدينة روما، والذي هقق األبعاد اآلتية: التكامل م  المدينعة، العناصعر 

 فراغية، المواد المستخدمة، األشكال الاندسية، العناصر المعمارية.ال

نجاح المسجد معماريا يكمن في تجانسر وتناسقر مع  العنمط المعمعاري السعائد فعي المدينعة التعي  فائدة الدراسة:
 أنشيء فياا، ولي  باستيراد أنماط من خارجاا.

 

 .هللا الصاوي علي محمد عبدالمتغيرات، : المسجد كمؤسسة إسالمية بين الثوابت و3/5ن الدراسة  4-3

المتمعح الرئيسعية لمسعجد النبعي صعلى هللا عليعر وسعلم كمؤسسعة معن هيعث: الجانعب التعبعدي،  ت الدراسعةتناول
والجانب المجتمعي، والجانب السياسي التشريعي، وما اعتعرى هعذه الوظعائف معن تغيعر هتعى فقعد المسعجد فعي 

 ب الدراسة( دوره المؤسسي.القرن التاس  عشر )من وجاة نظر صاه

 المبالغة في التغيير في شكل المسجد، ووظائفر األساسية تفقده دوره األسا . فائدة الدراسة:

                                                           
 هـ.1419سعود، كلية العمارة والتخطيط،  ة عمارة المساجد، جامعة الملكندو مقدمة المجلد األول من سجل  1
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 عبدالعزيز بن سعد بن حمد المقرن، االعتبارات اإلنسانية في تصميم المساجد: 4/5 الدراسة ن 4-4

مسعجدا 69ميدانيعة وواقعيعة ل بمسوهات  الدراسة هللت الدراسة األو اف الراهنة للمساجد في مدينة الرياض
مععن هيععث متءمتاععا لتعتبععارات اإلنسععانية للمصععلين، وخلصععت إلععى  ععرورة إعععادة النظععر فععي  فععي الريععاض

 تصاميم المساجد لتناسب اهتياجات المستخدمين.

لمسعجد بعرغم بسعاطة وظائفعر وذلعك لهساسعيتر، وتنعوف اهتياجعات اهنعاك صععوبة فعي تصعميم  فائدة الدراسة:
 لمصلين.ا

 

 .محمود حسن نوفل، المعايير التصميمية لعمارة المساجد: 5/5 الدراسة ن 4-5

تعععد هععذه الدراسععة مععن األبهععاث النععادرة التععي تناولععت المعععايير التصععميمية التفصععيلية للمسععاجد، هيععث تناولععت 
 عناصر المسجد بالتفصيل، وو عت معايير تصميمية لاا.

لمعماري أثناء عملية التصعميم لتهقيعق المتطلبعات المعماريعة األساسعية تعتبر مرجعا تصميميا ل فائدة الدراسة:
 بأبعادها المطلوبة.

 

الوظيفة في العمارة اإلسالمية: دراسة تحليلية للقيم واالعتبارات الوظيفية، : 6/5 الدراسة ن 4-6
 .أحمد عبدالملك عفيفي والجمالية في تصميم الصحن ونافورة الوضوء الوسطية في المساجد.

الدراسععة علععى عنصععر النععافورة فععي صععهن المسععجد واستعر ععت تععاريخ ظاورهععا واهميتاععا الوظيفيععة  ركععزت
 والنفسية.

قد يكون من النعادر وجعود نعافورة أو مي عأة داخعل صعهون المسعاجد فعي المملكعة، ومثعل هعذه  فائدة الدراسة:
ععودة إلياعا إهيعاء لوظيفعة الدراسات تنبر إلى عناصر كانت موجودة في المساجد، ثم تتشت، وقعد يكعون فعي ال

 مامة، وإكساب للمسجد ألدوار أكبر في مهيطر.

 

 .األخضر بن عبدهللا، المئذنة بين الماضي والحاضر: قراءة في الضرورة والضرار: 7/5 الدراسة ن 4-7

ركعععزت الدراسعععة علعععى عنصعععر المئذنعععة وتطعععور شعععكلاا عبعععر التعععاريخ معععن: مربععععة، ومخروطيعععة، ومثمنعععة، 
الشكل. وأكدت الدراسة على  عرورة أن تكعون المئذنعة وظيفيعة تعؤدي دورهعا فعي رفع   واسطوانية، ومتنوعة

 عت الدراسعة تععدد المعآذن والمبالغعة فعي ارتفاعاتاعا، راألذان، ولي  عنصرا استعرا يا مسرفا، وبالتالي عا
ون مرصدا وشبات ذلك بفعل الكنائ . كما تدعو الدراسة إلى استثمار مبنى المئذنة لوظائف أخرى مثل ان تك

 فلكيا، أو مهطة للبث اإلذاعي.

إعادة النظر في المئذنة لتعظيم االنتفاف من بنائاا، وفي المقابل الهد من التجاوزات واإلسراف  فائدة الدراسة:
 فياا ارتفاعا وعددا وزخرفة.

 

مد محمود مح تعديالت المساجد: المعالجات والحلول النابعة من أحتياجات التصميم: 8/5 الدراسة ن 4-8
 .إدريس، علي بن سالم باهمام

مسععجدا فععي الريععاض، ورصععدت التعععديتت التععي طععرأت علياععا لتناسععب هاجععة المصععلين، 52مسععهت الدراسععة 
مناا قد أجريت علياا تعديتت بالفعل، ما يعني  رورة مراجعة تصعاميم المسعاجد ومعاييرهعا 51ووجدت أن 

 لتوافق هاجة المصلين.

هذه الدراسة فعي مناجيتاعا لرصعد مزيعد معن التععديتت علعى المسعاجد للتأكعد معن  االستفادة من فائدة الدراسة:
 استيفائاا في المساجد الجديدة، إ افة إلى االستفادة من النتائج التي توصلت لاا.
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رزق نمر شعبان حماد، ، مسجد الملك عبدهللا بن الحسين: التوافق بن العلم والفن: 9/6 الدراسة ن 4-9
 .علي العمايرة

العذي يععد أكبعر مسعاجد المملكعة األردنيعة الااشعمية، والعذي شعكل هجمعر  عبعد هللاالدراسعة مسعجد الملعك  تناقع
، مععا تسععبب فععي مشععكتت صععوتية كبيععرة، تطلبععت العديععد مععن الهلععول لتوصععيل الصععوت 3م50000الععداخلي 

 للمصلين بشكل مناسب.

 في الهسبان، وال مثيل سابق لاا.كلما زاد هجم المسجد، ظارت مشكتت تقنية لم تكن  فائدة الدراسة:

 

 .صالح بن غانم السدالن .عمارة المساجدالشرعية لضوابط ال: 10/8 نالدراسة  4-10

، للمسعجد إلى ثتثة أقسام: األول لل وابط العامة لعمارة المساجد، والثاني للعناصر المعماريعة ةممقس لدراسةا
 سام الدراسة: ، وفيما يلي وصف ألقوالثالث لق ايا شرعية عامة للمساجد

مناعا التخطيطيعة لعمعارة المسعاجد سعتة  عوابط عامعة ت الدراسعة و عععمعارة المسعاجد: عامة ل:  وابط أوال
 ومناا المعمارية.

رهبععة ، القبعة، المهعراب، : المنبعرأهععد عشعر عنصعرا هعي علعىواشعتملت ، العناصعر المعماريعة للمسعجد: ثانيها
، المرافق الصعهية والمطعاهر )المي عأة(، المقاصير، الشرفات، يالسوار، المئذنة أو المنارة، الرواق، المسجد
 .األبواب

وقععف المسععجد والوقععف عليععر : موا ععي  هععي أربعععة، وتناولععت ق ععايا شععرعية مرتبطععة بعمععارة المسععاجد: ثالثهها
 .زخرفة المساجد، تسمية المسجد باسم شخص معين، نقل المسجد إذا خرب، لمصلهتر

ان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم المسععجد مامععا كعع فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

 .1إبراهيم بن صالح الخضيري .في الشريعة اإلسالمية المساجد : أحكام بناء11/8 نالدراسة  4-11

مسجد، في هين أن أربعة فصول هي: بناء المسجد، أجزاء المسجد، ملكية المسجد، تنظيم ال الدراسة مكونة من
: بناء المسجد، وأجزاء المسجد، ودخل فصل تنظعيم المسعجد، وفصعل امن فصلين فقط هم كانتفساا الدراسة ن

 بناء المسجد.فصل ملكية المسجد تهت 

المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم  فائههدة الدراسههة:
 نائر.بال وابط الشرعية في ب

 

، المسجد في اإلسالم: حدوده وتاريخه، أبرز الضوابط الشرعية المتعلقة بعمارته: 12/8 نالدراسة  4-12
 .منصور بن عبدالعزيز الجديد

تعريف بالمسعجد وهعدوده الشعرعية، ولمهعة تاريخيعة ععن المسعجد  :األولالقسم قسمين،  علىالدراسة ت اشتمل
 عامعة لعمعارة المسعاجد شعرعية  عوابط ت عمن خمسعة :م الثعانيوالقسع عمارتر، واألهكام المتعلقة بعر،  لوف

 االقتصاد في البناء.اإلتقان في العمل، االختتف في الايئة، االلتزام بالمناج، ، اإلختصهي: 

المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم  فائههدة الدراسههة:
 ئر.بال وابط الشرعية في بنا

 

                                                           
وقد أفرد فصال ألحكام بناء المسجد، وهو الموجود في للمؤلف، ، أحكام المساجد في الشريعة اإلسالميةكتاب من جزئين بعنوان: ه الدراسة أصل هذ  1

 أبحاث ندوة المساجد.
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عبد محمد  عمارة المسجد في ضوء األحكام الفقهية: دراسة تطبيقية أثرية.: 13/8 نالدراسة  4-13
 .عثمان، عوض عوض محمد اإلمام رالستا

قسمت الدراسة المساجد إلى: المساجد الجامعة، ومساجد القبائل )للصلوات الخم (، ومساجد الدور، ومسعاجد 
ال ععوابط ، ملهقععات المسععجد ،تخطععيط المسععجد وعناصععرهيععة: ومععن ثععم تناولععت المو ععوعات اآلت األسععواق.

 .الشرعية في مجال اإلنشاء

المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم  فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

نية لمساجد مدينة الرياض عوامل تحقيق رسالة المسجد في اإلسالم دراسة ميدا: 14/8 نالدراسة  4-14
 ، صالح بن عبدهللا الدبل.وجوامعها

دراسة ميدانية لعينة من مساجد الرياض للوقوف على مستوى تطبيق العينة للنواهي التعليميعة والدعويعة  يهو
 .واالجتماعية، وعلى مستوى األئمة والمؤذنين

 ه.اإلمام والمؤذن من أهم عوامل نجاح المسجد وتميز فائدة الدراسة:

 

، جاهد مصليات النساء والمخالفات الشرعية في استحداث عزلها عن المساجد: 15/8 نالدراسة  4-15
 مقصود تارم.

لمئعة مسعجد تاريخعا  ا اأهكاما شرعية لصتة النساء في المساجد، ومن ثم استعر افي مقدمتا الدراسة تتناول
معن ثعم ؛ وت للنساء في هعذه المسعاجد، أكدت فر ية الباهث بعدم تخصيص مصليامساجد العالم اإلستميمن 

للمخالفات الشرعية في استهداث مصلى للنساء ومناا: قط  اتصال الصفوف، وبالتالي قط  الجماعة، ت تطرق
ختعام أكعدت النتعائج ععدم الفصعل الفعي  ي عاد النبي صلى هللا علير وسلم.مخالفة السنة هيث لم ي فصل النساء ف
 ال م  تخصيص باب لان.التام لمصلى النساء عن مصلى الرج

إعادة النظر في بعض الممارسات المألوفة في عمارة المساجد، والتعي قعد ال يكعون لاعا أصعل،  فائدة الدراسة:
 .تغلب إيجابياتااأو أن سلبياتر 

 

متضمنات برنامج إنشاء مسجد جديد على تصميم المساجد كمراكز لتنمية  :16/8 نالدراسة  4-16
 .يمحمد تاج الدين رصد، األحياء

The Implications of a New Mosque Curriculum on the Design of Mosques as a 
Community Development Centre. Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi 

ثتثعة أهعداف للمسعجد معن أجعل تطعوير  ت، وهعددالروهعي للمسعلملتطعوير لالتجربعة الماليزيعة الدراسعة  تناقش
 .، والنواهي الفيزيائية، وتقوية الروابط األخويةةي الذهنيمجتم  إستمي، وهي: النواه

 من عوامل تميز المسجد األنشطة التي تمار  فير، ولي  مجرد بنائر. فائدة الدراسة:

 

ية، وطرق التخطيط لها صيانة وتشغيل ونظافة المساجد بالمملكة العربية السعود: 17/9 الدراسة ن 4-17
 .عباس عرفان العجمي ومتابعتها.

طريقة أععداد أهمية الصيانة والتشغيل للمساجد، ومفاهيم الصيانة الوقائية والصيانة الطارئة، وت الدراسة ناقش
 خطط الصيانة، وإدارة مخزون المواد االستاتكية.

جميعع  الجاععد لبنععاء مسععجد مميععز دون اعتبععار جععوهري لمو ععوف صععرف  مععن غيععر المنطقععي فائههدة الدراسههة:
 الصيانة والتشغيل المستقبلي.
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دور المسجد في تشكيل النسيج العمراني وتأكيد هوية المدينة اإلسالمية : 18/10الدراسة ن 4-18
 .المعاصرة. فهد بن نويصر الحريقي

تناولت هذه الدراسة أهمية تكامل المسجد م  مهيطر العمراني لكون مميعزا وفعاعت، واسعتدل فعي ذلعك بمسعجد 
 وية.النبي صلى هللا علير وسلم األول في المدينة النب

 ال يكون المسجد مميزا هتى يتكامل م  هير ومدينتر عمرانيا. فائدة الدراسة:

 

عمارة المساجد في مدينة الجبيل الصناعية. الهيئة الملكية للجبيل وينبع. : 19/10الدراسة ن 4-19
 .رة العامة لمشروع الجبيلااإلد

قامعت علعى يئة الملكية للجبيل وينبع  عية، ومما هو معلوم أن الاتستعرض الدراسة مساجد مدينة الجبيل الصنا
أس  فريدة وعالية الجودة في تطوير هاتين المدينتين، طالت هذه العناية جمي  المباني بما فياا المسعاجد، ممعا 

 يجعلاا متميزة عن غيرها.

 االستفادة من مساجد مدينتي الجبيل وينب ، واستختص عناصر التميز فياا. فائدة الدراسة:

 

: مسجد المستقبل: التصميم للروحانية والخضوع بين األصالة والخيال واالبتكار، 20مالدراسة   4-20
 جالل محمد عبده.

: فر ية أن أسا  تصميم المساجد هو المسجد النبوي األول، والذي األول: هي ثتثة مهاورالدراسة  توناقش
وجاعات المسعتقبلية ف فعي التالتصعميم للروهانيعة والخشعو لمتغيعرات فعيا: أهم الثاني، تسعة عناصر يتكون من

المستقبلية لتصميم المسجد للروهانية والخشوف،  ااتالتوج :الثالث، ثمانية عناصر وتتمثل فيلعمارة المسجد، 
وت من خمسة توجاات هي: التجريد والبساطة والرمزية، الصياغات التخيلية للعناصر التقليدية، الطروهعات 

 ة.يألشكال التجديدالتفكيك وإعادة التركيب، االمفاهمية، 

ماما هاول باني المسجد، أو مصممر أو منفعذه أن يتميعز، فعإن وظيفعة المسعجد األساسعية وهعي  فائدة الدراسة:
 الصتة الخاشعة يجب أن تكون هي األسا .

 

: مساجد األحياء السكنية بمدينة الرياض بين الواقع والمأمول، دراسة مقارنة بين 21مالدراسة  4-21
 .عصام الدين محمد عليية الراهنة والمعتمدة، المعايير التخطيط

السكان  وعدد ،أعداد المساجد :من هيثالمعايير التخطيطية الراهنة للمساجد، وواق  تطبيقاا تناولت الدراسة 
وخلصت لوجود قصور في تهقيق  .والتوزي  المكاني ،ونصيب الفرد من مساهة المسجد ،المخدومين بمسجد
 المعايير الراهنة.

هناك إشكال في المعايير التخطيطية الراهنة للمساجد من ناهية، وفي طريقة تطبيقاا من ناهية  الدراسة: فائدة
 .أخرى، ويجدر بمن أراد التميز في تصميم وتنفيذ مسجد أن يراعي تتفي هذا القصور

 

 .: دراسة تحليلية لساحة المسجد كامتداد لدوره المادي والروحاني، أسماء عثمان22مالدراسة  4-22

بعين ت كعنصعر انتقعالي معن الععالم المعادي إلعى الروهعاني، وقارنعإلى تأكيد دور ساهة المسعجد ت الدراسة هدف
 نور عثمانية في إسطنبول. مسجدالجديد، و مسجدساهتي: ال

ماما هاول باني المسجد، أو مصممر أو منفعذه أن يتميعز، فعإن وظيفعة المسعجد األساسعية وهعي  فائدة الدراسة:
 شعة يجب أن تكون هي األسا .الصتة الخا
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 : خصائص التفكير في تصميم الحيز الداخلي للمسجد، نوبي محمد حسن.23مالدراسة  4-23

علعى أن: " تصعميم الهيعز العداخلي للمسعجد عمليعة مقيعدة ب عوابط، وغيعر متروكعة النطتقعات الدراسة  تنص
التقييععد ال ل ععوابط هععي: أربعععة  ععوابط، وتهععت كععل  ععابط عناصععر فرعيععة، وات وهععدد الفكععر المعمععاري".

)البرنععامج، الايئععة،  ، الوظيفععة ال الشععكل)المسععقط، الموقعع ، المععدخل، النوافععذ( اإلطععتق، البسععاطة ال التعقيععد
 )ظروف الموق ، التقنيات(. ، التوافق ال التعارضالتشكيل(

ب أن يلتععزم المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجعع فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

: دراسة تحليلية لدور المسجد في بناء رابطة الجوار االجتماعي في المدينة 24مالدراسة  4-24
 خالد السيد محمد الحجلة.اإلسالمية، 

ل أربعععة مهععاور: مععن خععتعلععى تهليععل دور المسععجد فععي تكععوين اإلهسععا  باالنتمععاء للمكععان  الدراسععة تعملعع
 ،تهقيعق االهتياجعاتو ، التكامعل)تأثير المسجد علعى المجتمع  المهعيط(ر ، التأثيم  المهيط( داخلالت) الع وية
 .العاطفية المشتركة الروابط

إ افة لوظيفة المسجد في أداء الصتة، فإن األمر باا جماعة في المساجد يعدل علعى أن هنعاك  فائدة الدراسة:
 ية، وال يتميز المسجد هتى يهقق هذه الوظيفة.وظيفة أخرى للمسجد وهي تقوية الروابط االجتماع

 

حمد ، مالمسجد المعاصر بين الشكل والمضمون: تحليل مقارن للتجربة االيطالية: 25مالدراسة  4-25
 .محمد عبد الموجود الحفناوي، جالل استانبولي

، لعلعى هيئعة مسعتطي يصعمم نأال وابط الشرعية لعمارة المساجد في أربععة عناصعر هعي: ت الدراسة هصر
عامت  علعى قطع  صعفوف ة عمدتكون األال ، المصلي أماممن مداخل المسجد بهيث تهقق عدم المرور  توزي 

 عدم اإلسراف في البناء.، المصلين

المسلمون في  ال ينبغي ان يتخلف المسجد في عمارتر ومنشآتر عما اتخذهفي أنر  الدراسةيمكن تلخيص نتائج و
المسجد مبنى لر خصوصية دينية ووظيفة تعبدية ادت الى توهد ، نون اقامتاابيوتام ومنازلام من مواد بناء وف

 .الم مون في عمارة المسجد ارتبط بالثوابت اما الشكل فاو المتغير، ةبرنامجر وعناصره المعماري

المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم  فائههدة الدراسههة:
 ط الشرعية في بنائر.بال واب

 

 : إشكالية الشكل وكفاءة اإلشغال، حمد الشقاوي، وخالد الشيباني.26مالدراسة  4-26

" ولكناعا طبقعت علعى مساجد األهياء السكنية بمدينة الرياض بين الواق  والمأمولوهي دراسة مماثلة لدراسة "
 لمعايير.، ووجدت عدم التزام المساجد باالدمام والخبر والظارانعينة من مساجد 

هناك إشكال في المعايير التخطيطية الراهنة للمساجد من ناهية، وفي طريقة تطبيقاا من ناهية  فائدة الدراسة:
 أخرى، ويجدر بمن أراد التميز في تصميم وتنفيذ مسجد أن يراعي تتفي هذا القصور.

 

 .لعبد الجليانيا : نهج اجتماعي إيكولوجي تكاملي لتصميم المساجد، مصطفى جبر، ر27مالدراسة  4-27
A SOCIO-ECOLOGICAL INTEGRATIVE APPROACH TO MOSQUE DESIGN Mostafa 
Gabr, Rania AbdelGalil 
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إلى أن المسعجد مكعان للعبعادة، ولألنشعطة االجتماعيعة التعي تلبعي اهتياجعات المجتمع  الهيويعة  ت الدراسةخلص
التأكيعد علعى تعوفير بيئعة مناسعبة لتهقيعق هعذه  واالجتماعيعة(، مع  سواء الملموسعة أو غيعر الملموسعة )الروهيعة

  الممارسات من ختل الهلول التكنولوجية الهديثة.

إ افة لوظيفة المسجد في أداء الصتة، فإن األمر باا جماعة في المساجد يعدل علعى أن هنعاك  فائدة الدراسة:
 يهقق هذه الوظيفة.وظيفة أخرى للمسجد وهي تقوية الروابط االجتماعية، وال يتميز المسجد هتى 

 

لمسلمين مع بنية مسجد بدون قباب: دراسة على القيم الدينية والتقليدية ل: المحافظة 28مالدراسة   4-28
 .، ريحان جميللمسجد شاه فيصل في إسالم أباد

CONSERVING THE RELIGIOUS AND TRADITIONAL VALUES OF MUSLIMS WITH A 
DOME-LESS MOSQUE ARCHITECTURE: A CASE STUDY OF SHAH FAISAL 
MOSQUE, ISLAMABAD Rehan Jamil 

 تاعتبار أن العمارة اإلستمية تتميز بثتثة أشياء هي: القبعاب، األقعوا ، المعآذن، وهاولعمن ت الدراسة انطلق
  شاه فيصل في إستم أباد قد بني بدون قبة وبرغم ذلك ال زال هو القلب النابض إلستم آباد.إثبات أن مسجد 

ظارت في المساجد المعاصرة عناصعر مسعتهدثة، وأصعبهت مألوفعة علعى جميع  المسعتويات،  ة الدراسة:فائد
 .ارتبط تميز المسجد بااو

 

، عبير حسام الدين : التغير في مدلوالت المسجد المعاصر من الديني إلى السلطوي29مالدراسة  4-29
 اللحام.

METAMORPHOSIS OF MOSQUE SEMIOTICS FROM SACRED TO ECULAR POWER 
METAPHORISM Abeer Hussam Eddin Allahham 

من أسا  أن هناك بعد عن التوجر الديني في العصور التالية لعصر النبوة، انعك  هتى على  ت الدراسةانطلق
مبعان ى لعإ االمبالغعة فعي الرمزيعة الدينيعة لتهولاع إلى المباني وأفقدها شكلاا الخاص، مما هدى ببعض المساجد

 وة السلطوية في المكان.عبر عن القت

المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم  فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

 : عمارة المساجد وتوجهاتها المعاصرة، نعيمة بن قاري.30خالدراسة  4-30

ديعد مقوماتعر والمكانعة األساسعية التعي هظعي باعا تطور المسجد والعوامل التعي سعاهمت فعي تهت الدراسة ناقش
الفصعل بعين المسعجد  يجعب رعلى مصطلح القداسة في عمعارة المسعاجد وأنع تركزو  من العمارة اإلستمية.

كمبنى، وكمكان للصتة والتعبد، وان بدء عمارة المساجد كان تكليفا دينيا، ولعي  مبعادرة مدينعة، ومع  ذلعك لعم 
 ا  بالشكل والمكونات والمواد.يقيد الباري جل وعت الن

وقد در  الباهث خمسين مسجد من مساجد جائزة األغا خان، وقسم أنماطاا المعمارية إلى خمسة هي: النمط 
وأكد في الختام  المهلي أو العامي، النمط التاريخي، الطاب  اإلستمي الموهد، الطاب  المجدد، الطاب  الهداثي.

 تر العمرانية واالجتماعية.م  بيئ؛ والمجتم  المسلم؛ ة المسجدعلى  رورة وجود عتقة بين عمار

ميعز المسعجد، وإنمعا التميعز مهعدد يمعمعاري تتنوف أشكال وأنماط المسعاجد، ولعي  هنعاك نمعط  فائدة الدراسة:
 .من أهماا التشغيل الجيد لتهقيق المصلهة االجتماعية يكمن في مواطن أخرى
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 ؤنسالمساجد، حسين مكتاب : 31خالدراسة  4-31

للعناصعر الرئيسعية فعي عمعارة  81وهتى صعفهة  61صفهة، وخصصت الصفهات من  361الكتاب في يق  
، المي ععأة، الصععهن، القبلععة، المهععراب، المنبععروهععي: بيععت الصععتة، وال ععوابط الشععرعية لعمارتاععا، المسععجد، 

 المقصورة.

عيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعع فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

 ، طارق والي.نهج الواحد في عمارة المساجد: كتاب 32خالدراسة  4-32

 يتكون الكتاب من ثتثة أقسام هي:

في  عمارة المسجد ،"أهكام المساجد" معايير :وي م المدخل إلى ناج الواهد في عمارة المساجد؛ :القسم األول
فععي  لعمععارة مسععجد المنظومععة الاندسععية ،اليععوم عمععارة مسععجد ،فععي هععد ذاتععر عمععارة المسععجد ،م عتقتععر بععالمجت

 البهرين.

 ،لعمارة المسعاجد الصيغة الطلقة :ي مو نهو المنظومة الفكرية لناج الواهد في عمارة المسجد؛ :القسم الثاني
، البيئعة الفارسعية ،البيئعة التركيعة ،المشعرقيةالبيئعة  ،البيئعة المصعرية ،البيئعة اإلفريقيعة المداريعة ،البيئة المغربية

 البيئة الشرق آسيوية. ،البيئة الاندية

 ،الفعرا  والتشعكيل المعمعاري :الواهعد فعي عمعارة السعاجد؛ وي عم نهو المنظومة الرمزيعة لعناج :القسم الثالث
الزخرفعة  ،العرواق ،نبرالم ،السدة ،الفوارة والمي أة ،المقصورة ،الشرافات ،الصهن، القبة ،المئذنة، المهراب

 المدخل ،الفتهات الخارجية والداخلية ،وملم  السطح

المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم  فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

 .منظور اإلسالم، يحيى وزيري والبنيان في: كتاب العمران 33خالدراسة  4-33

سععتمي علععى تصععميم ثير المععناج اإلثتثععة فصععول، والفصععل الثالععث مناععا بعنععوان: تععأ ل المؤلععف كتابععر فععيجععع
المباني، وهو مكون من ثتثة مباهث؛ خصص المبهث األول مناا ل وابط عمارة المساجد، واهتوى المبهث 

سجد، أسلوب تصعميم على أهد عشر نقطة هي: أس  اختيار مو   المسجد، تأثير توجير القبلة على شكل الم
هعائط القبلععة، كراهيعة المنععابر الطويلعة، أف ععلية وجععود فعرا  معمععاري واهعد بععدون أعمعدة، كراهيععة الزخععارف 
والكتابة علعى هعوائط المسعجد، هكعم المقاصعير والقواطع ، المعآذن، غعر  األشعجار وإقامعة البعرك المائيعة فعي 

 خرى متنوعة.ة ودورات المياه، معايير وتفاصيل أأصهون المسجد، المي 

المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم  فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

 .: كتاب أحكام المساجد، عبدالرحمن بن علي العسكر34خالدراسة  4-34

وأهكام بنائر، أهكام  ل تهت مسماهأهكام المسجد من هيث معناه وما يدخ :جعل المؤلف كتابر في أربعة أقسام
ما يشتمل علير المسجد من مرافق، أهكام ما ي فعل في المسجد من عبادات وأعمال بّر، وما يهعرم فعلعر فيعر أو 

 .أهكام تتعلق بالقائمين على المسجد، من إمام ومؤذن وقيّم، وكذلك المأموم، ي كره

ة والمنارة، األبعواب، تسعمية المسعاجد، فعرع المسعجد، مصلاى النساء، القب: ومن المو وعات التي تعرض لاا
األجازة الكاربائية في المسعجد، مكبعر الصعوت، أجاعزة ت عخيم الصعوت والصعدى، المصعاهف فعي المسعجد، 
تعليق اللوهات واإلعتنات في المساجد، الكراسي والساعات والمساند، نظافعة المسعجد، وقعت نظافعة المسعجد، 

هذية في المسجد، المناديل وسلة القمامة، و   الماء في المسجد وسقايتر للشرب، تطييب المسجد وتبخيره، األ
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ععن ، والقمامة استدبار المصاهف في المساجد. ومو وف المناديل وستل .الشجر والبئر والهمام في المسجد
 .الشجر إذا غرست في المسجد

فيععر شعععيرة دينيععة، ويجععب أن يلتععزم المسععجد مامععا كععان هجمععر، أو مكانتععر، هععو مبنععى تقععام  فائههدة الدراسههة:
 بال وابط الشرعية في بنائر.

 

 أحمد مختار، المساجد وقاعات الصالة يف ن الوضوءكالمعايير التصميمية ألما: 35خالدراسة  4-35

وقد خصصت ألماكن الو وء من هيث تعريف الو وء الشرعي، ومواق  مكان الو وء، وتصعميم وهعدات 
 وتصميم مكونات مكان الو وء، واللوهات التوجياية.ء، الو وء، وتقدير عدد وهدات الو و

دورات الميععاه عنصععر م ععاف للمسععاجد ويجععب العنايععة بععر ألنععر يهتععوي علععى تفاصععيل كثيععرة  فائههدة الدراسههة:
 ويجب العناية لاا إلنجاح المسجد وتميزه.

 

ى هللا عليه تطور العناصر الداخلية للمسجد المعاصر، مقارنة بمسجد رسول هللا صل: 36خالدراسة  4-36
 أحمد بن رشدي طومان، وسلم، وأثرها على مرحلة التصميم: مدينة الرياض كحالة دراسية

ل قعام بعر هععال النبععي صعلى هللا عليعر وسعلم المسععجد فعي المدينعة النبويعة كععأول عمعانطلقعت الدراسعة معن مسعجد 
عمارة المساجد بعد ذلك  لم يهتو البناء إال على خمسة عناصر أساسية، ثم تطورتهيث وصولر إلى مااجره، 

هعذا الزيعادات كوناعا را، غت أكثر من ثمانية واربععين عنصعلت اف إلياا العديد من العناصر الداخلية، هتى بل
مرتبطة بأهم المباني في المدينة اإلستمية يجب أن تهصر، وتهدد، وت بط بال وابط والمعايير التي ت من 

المختلفة: الشرعية، والتنظيمية، واالقتصادية، والمعمارية. بقاءها  من األطر الصهيهة بهسب التخصصات 
وقد اقتصرت الدراسة على العناصر الداخلية لمصلى الرجال، ومن ختل مسح ميداني لمجموععة معن مسعاجد 

  :الرياض، واختيار ثتثين مسجدا مناا كعينة للدراسة. وبهصر عناصرها الداخلية، وجد أناا تنقسم إلى قسمين

 .لي  لاا ارتباط بالتخصصات الاندسية، وعددها ثمانية عشر عنصرازيادات  •

 .زيادات ذات ارتباط بالتخصصات الاندسية، وعددها ثتثون عنصرا •

وقد ختمت الدراسة بجدول على شكل قائمة تأكيد، يراجع  معن ختلاعا الماندسعون المخططعات التنفيذيعة للتأكعد 
 ثتثين السابقة.من استيفاء التخصصات الاندسية للعناصر ال

تعريف المسجد المعلم أو المميز يتغير م  تغيعر الزمعان والمكعان تبععا لتهتياجعات التعي تطعرأ  فائدة الدراسة:
 .لمستخدمي المسجد

 

 أحمد بن رشدي طومان، للمساجد شاملة لوضع معايير تصميمية مقترحة: منهجية 37خالدراسة  4-37

صميمة لبناء المساجد، لتهقيعق أف عل اسعتفادة ممكنعة للمصعلين تمعايير  عنيت الدراسة باقتراح مناجية لو  
عنصعرا، وعوامعل 48عناصعر المععايرة الرئيسعية وععددها  الدراسعة توالمستفيدين من وظائف المسعجد، هعدد

عوامعل، لتشعكل مكععب مصعفوفة 10عامت، وعوامل المععايرة الفرعيعة وععددها 15المعايرة الرئيسية وعددها 
 نقطة مناا، وتفصيلاا بالمعايرة. 258نقطة معايرة، تم ترشيح  7200أمكن استختص  المعايير، والتي مناا

الهصر التفصيلي لجميع  عناصعر لمسعجد المعلعم أمعر غيعر ممكعن إال بجاعود مؤسسعات بهثيعة  فائدة الدراسة:
 متفرغة ومتخصصة لاذا المجال.
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 خان ، برناردأشهر مئة دار إسالمية للعبادةالمساجد،  :38خالدراسة  4-38
Bernard O’Kane Mosques: The 100 Most Iconic Islamic Houses of Worship. 

مسععجد فععي العععالم، وقععد ركععز علععى العمععق المعمععاري،  100أشععار وهععو كتععاب موسععوعي اسععتعرض بالصععور 
 والتاريخي في اختياره.

، دراسععة هععذا التنععوف هنععاك تنععوف كبيععر فععي أرجععاء العععالم اإلسععتمي فععي مفاععوم مبنععى المسععجد فائههدة الدراسههة:
 .االرتقاء بدور المسجدلتطوير ولواستيعابر يوس  األفق 

 

 

دراسعة، والتعي تعم ترتيباعا بنعاء علعى مصعادرها، يمكعن 38من مجمل الدراسات العلمية السابقة والبال  ععددها 
 خمسة مهاور أساسية تساعد في تكوين مسجد معلم وهذه المهاور هي: أعادة تجميعاا في 

 

 ، واندرج تهت هذا المهور كل من الدراسات اآلتية:بالضوابط الشرعية لعمارة المساجد االلتزام •

o 3 ،10 ،11 ،12 ،13 ،15 ،23 ،29 ،31 ،32 ،33 ،34 

 ، واندرج تهت هذا المهور كل من الدراسات اآلتية:العناية بالتصميم والطراز المعماري والطراز •

o 1 ،2 ،6 ،18 ،28 

 ، واندرج تهت هذا المهور كل من الدراسات اآلتية:ة والتخطيطيةااللتزام بالمعايير التصميمي •

o 5 ،7 ،9 ،19 ،21 ،26 ،35 

روحيههة نجها  المسههجد مهرتبط بحسههن إدارتهه وتشههغيله بمهها يحقهق احتياجههات المصهلين الملموسههة وال •
 ، واندرج تهت هذا المهور كل من الدراسات اآلتية:واالجتماعية

o 4 ،8 ،14 ،16 ،17 ،20 ،22 ،24 ،25، 27 ،30 ،36 ،37 ،38 
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 أفضل الممارسات:رحلة ملخص لم

مجموعة من المعالم للمسعجد المعلعم، وفيمعا بوخلص كل مهور مناا اشتملت هذه المرهلة على أربعة مهاور، 
 يلي تلخيص ودمج لاذه العناصر: 

 مساجد الوقف -1

 ما يلي:  وخلص إلىلياا الوقف مسجدا من المساجد التي يشرف ع28تم في هذه المرهلة دراسة وتهليل 

 تمتاز مساجد الوقف بجودة التصميم والتنفيذ. •

باسعتثناء مسعجد النعور فعي  ةوا عه معلميعةمساجد الوقف في الجملة كغيرها من المساجد، ولي  فياعا  •
 تميز بما يلي: ي، والذجازان
o .وقوعر على طريق رئي  في المدينة 
o .كبر مساهتر 
o .خامة كتلة وارتفاف مآذنر  
o روزه في منطقة مفتوهة بهيث يمكن رؤيتر من عدة اتجاهات.ب 
o .تنوف مرافقر وتعدد خدماتر 
o بر ممتلئة برغم أن الزيارة تمت شأثناء الزيارة اناا  ظوجود مواقف كافية بجواره، إال أنر لوه

 قبل صتة الظار بساعة، وسبب ذلك إيقاف المسافرين سياراتام فياا لقربر من المطار. 
o  البناء وهسن تنفيذها.جودة مواد 

 

 متميزة متنوعةمساجد  -2

جد امسعع يميععز مناععا هععاألأن إلععى  التهليععل وخلععص ،متميععزة مسععاجد 10تععم فععي هععذه المرهلععة دراسععة وتهليععل 
، ويت من يهتذى بر امعلم اهي الجزيرة، وهو الذي يمكن تسميتر مسجداا مسجد تالثتثة، وفي مقدمالراجهي 

 .الهقاجدول المعلمية الذي يأتي  عدة مقومات سيتم تفصيلاا في

 مساجد فائزة بجوائز عالمية -3 

، نيالفوزان وأغا خان العالميت يجائزتتم في هذه المرهلة استعراض الجوائز العالمية للمساجد وانهصرت في 
نعب المعماري والاندسي، والبيئي، وال تجععل للجا الجانبالمساجد بالدرجة األولى من هيث  اتميزو اتقيم فاما

مشروعا من كت الجائزتين بدوراتاما المختلفعة، 40وتم استعراض  التشغيلي االجتماعي أثرا كبيرا في التقييم.
 ويمكن االستفادة من معايير التهكيم لدياما في عملية و   معالم للمسجد المعلم.

 الدراسات النظرية -3

تندرج تهعت أربععة ليل وجد أن الدرسات ومن مجمل التهدراسة علمية مهكمة، 38تهليل تم في هذه المرهلة 
 معالم أساسية هي: 

 .االلتزام بال وابط الشرعية لعمارة المساجد •

 .ي، والاندسيالعناية بالتصميم والطراز المعمار •

  .االلتزام بالمعايير التصميمية والتخطيطية •

روهيعععة وال الهسعععيةنجعععاح المسعععجد معععرتبط بهسعععن إدارتعععر وتشعععغيلر بمعععا يهقعععق اهتياجعععات المصعععلين  •
 .واالجتماعية

 
 والشكل اآلتي يو ح ما توصلت لر المرهلة األولى السابقة:
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 ملخص المرحلة األولى: (5شكل ) 

 

 أكثعريت عمن عنصعرا أو تم إيرادها في هذه الدراسة، كل مناا  اشاهد 116من الشكل السابق يت ح أن هناك 
ى جمي  التالي يشتمل عل 1وفة المعلمية؛ فإن الجدولتقود لمعالم المعلمية، ولتسايل الرجوف إلياا، ولبناء مصف

الشواهد مرمزة برقم مرجعي الستخدامر في المصفوفة، م  تو يح العنصر المعلمعي فيعر، ولتسعايل الرجعوف 
 فقد تم الترميز على النهو اآلتي: 

 و مساجد الوقف، رمز لاا بالهرف:  •

 م المساجد المتميزة، رمز لاا بالهرف:  •

 ف ة الفوزان، رمز لاا بالهرف:مشاري  جائز  •

 غ مشاري  جائزة األغا خان، رمز لاا بالهرف:  •

 د الدراسات النظرية، رمز لاا بالهرف:  •

مندرجة تهت متنوعة وغير  المشاري  اآلنفة الذكرمن  إلياام  متهظة أن العناصر المعلمية التي تم التوصل 
يعة، هيعث جمععت  العناصعر تهعت أربععة تصعنيفات ملفعي مصعفوفة المع اسعتدراكرتصنيف مهدد، وهعو معا تعم 

تعدرج تمنطقية تهكي المراهل الطبيعية إلنشعاء أي مشعروف وهعي: الموقع ، والتصعميم، والتنفيعذ، والتشعغيل، و
األمثلعة  تتناولاعاتسعتدرك عناصعر لعم كوناا جعاءت بنسعق منطقعي تسلسعلي فإناعا  إن العناصر، بلجمي   تهتاا

 .ي، والجدول هو كاآلتالمدرجة

 
 ترميز الشواهد عناصر معلميتها: (1)جدول

 الشاهد م
الرقم 

 المرجعي
 المميز لهذا الشاهد يمالعنصر المعل

 جودة مواد البناء ،جودة ومتانة الايكل، الطراز المعماري و1 جامع الملك عبدالعزيز، حي الروضة  .1

 اجتماعي و2 في عتيقة سالم الشواعر، حي جامع  .2

 اجتماعي و3 لشميسي القديماجامع خادم الحرمين،   .3

 جودة مواد البناء ،جودة ومتانة الايكل، الطراز المعماري و4 جامع خادم الحرمين ، ظهرة لبن  .4

 اجتماعي، جودة ومتانة الايكل، الطراز المعماري و5 جامع خادم الحرمين ، حي الخليج  .5

 اجتماعي و6 حي المونسية ، جامع خادم الحرمين  .6

 جودة مواد البناء ،جودة ومتانة الايكل، الطراز المعماري و7 1الدار البيضاء حي ، نجامع خادم الحرمي  .7

 جودة مواد البناء ،جودة ومتانة الايكل، الطراز المعماري و8 2الدار البيضاء حي ، جامع خادم الحرمين  .8

 الطراز المعماري و9 جامع الهادي، حي أم الحمام الشرقي  .9

 جودة مواد البناء ،جودة ومتانة الايكل، الطراز المعماري و10 الغربيمسجد التوحيد، حي النسيم   .10

 اجتماعي و11 النسيم الغربي، جامع األميرة فهدة  .11

 عدد المستفيدين و12 حي اليمامة الشمالي، جامع خادم الحرمين  .12

 مواد البناءجودة  ،جودة ومتانة الايكل، الطراز المعماري و13 تاللالحي الملقا،  مسجد خادم الحرمين،  .13

 اجتماعي و14 جامع األميرة نورة، حي النخيل  .14
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 الشوارف المهيطة بالموق  و15 مسجد الصفوة حي النسيم الشرقي  .15

 الطراز المعماري و16 اليمامة حي الملقا، خادم الحرمين، جامع  .16

 الطراز المعماري و17 الصغير حي الملقا، خادم الحرمين، جامع  .17

 الطراز المعماري و18 الملز حي خادم الحرمين، جامع  .18

 الطراز المعماري و19 مسجد والدة خادم الحرمين، القصر  .19

 وجوده على طريق رئي  و20 األفالج خادم الحرمين، جامع  .20

 الطراز المعماري و21 جدة، أبحرجامع خادم الحرمين،   .21

 الطراز المعماري و22 جدو، العزيزيةجامع خادم الحرمين،   .22

 الطراز المعماري و23 الطائفالحرمين،  خادموالدة جامع   .23

 وجوده على طريق رئي  و24 خميس مشيطجامع خادم الحرمين،   .24

 - و25 رفحاء، مسلط الشريمجامع   .25

 اجتماعي و26 جازان، االميرة صيتةجامع   .26

  الموق ، التصميم، التنفيذ و27 جازان، النورجامع   .27

 جودة مواد البناء ،جودة ومتانة الايكل، لمعماريالطراز ا و28 الرحمانيةجامع خادم الحرمين،   .28

 ، التشغيلالموق ، التصميم، التنفيذ م1 مسجد الراجحي في مكة  .29

 ، التشغيلالموق ، التصميم، التنفيذ م2 مسجد الراجحي في الرياض  .30

 ، التشغيلالموق ، التصميم، التنفيذ م3 مسجد الراجحي في حائل  .31

 ، التشغيلالتنفيذ التصميم، م4 مسجد الملك خالد  .32

 ، التشغيل، التنفيذالموق  م5 مسجد والدة األمير ماجد  .33

 ، التشغيلالموق  م6 مسجد البواردي  .34

 الموق ، التصميم، التنفيذ م7 مسجد سمو األمير فهد  .35

 التصميم، التنفيذ م8 .عتيقة ،مسجد األمير عبدهللا بن محمد  .36

 يذالموق ، التصميم، التنف م9 .مسجد البابطين  .37

 الموق ، التصميم، التنفيذ م10 مسجد والدة األمير بندر بن عبدالعزيز  .38

 ف1 مظالت المسجد النبوي في المدينة المنورة  .39

 جمي  المساجد الفائزة بالجائزة استوفت المتطلبات، وهي: 

 مدى ترابط المسجد م  البيئة المهيطة. •

التأثير البصري للمسجد في البيئعة اله عرية التعي  •
 ا.يق  فيا

الهلععول المعماريععة المبتكععرة التععي تعععالج المشععاكل  •
 الهالية للمسجد المعاصر.

الهلععول اإلنشععائية المبتكععرة القائمععة علععى التجععارب  •
 المهلية أو التكنولوجيا العالية.

 استيعاب مفاوم االستدامة والعمارة الخ راء. •

 اإلدراك الفكري واالجتماعي. •

 القيمة المعمارية. •
 

 ف2 في الرياض مسجد حي السفارات  .40

 ف3 .مسجد جامعة الملك فهد المنطقة الشرقية  .41

 ف4  مساجد األحياء األربعة في حي السفارات  .42

 ف5 .قطر ،مسجد مشيرب  .43

 ف6 اإلمارات ،العين ،مسجد الشيخة  .44

 ف7 البحرين، مسجد أركبيتا  .45

 ف1 الشيشان، مسجد أرجون  .46

 ف2 مسجد الرضا، إيران  .47

 ف3 ، إندونيسياي جافاالمسجد الكبير ف  .48

 ف4 ، أوزباكستانمسجد مينور  .49

 ف5 مسجد الملك حسين، األردن  .50

 ف6 مسجد زهرة هللا، كازاخستان  .51

 ف7 مسجد غرب سومطرة، إندونيسيا  .52

 ف8 مسجد ولي العصر، إيران  .53

 ف9 مسجد توسيالي، الجزائر  .54

 ف10 مسجد األسرياد، إندونيسيا  .55

 ف11 امسجد السفر، إندونيسي  .56

 ف12 بنغالديش، مسجد شندغوان  .57

 ف13 اندونيسيا، مسجد بيتوالصبور  .58

 ف14 بنغالديش، مسجد موهوربارا  .59

 ف15 تركيا، مسجد سنجقالر  .60

 ف16 بنغالديش، المسجد األحمر  .61

 ف17 لبنان ، مسجد أمير شكيب أرسالن  .62

 ف18 بنغالديش، مسجد بيت الروف  .63

 ف19 شبنغالدي، المسجد الخرساني  .64

 ف20 السعودية، مسجد مركز الملك عبدهللا المالي  .65
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 ف21 تركيا، مسجد موغن غولو  .66

 ف22 السودان، قاعة الصالة  .67

 ف23 مصر، مسجد باصونة  .68

 ف24 ليزيا، مامسجد سوراو نوسا اداما  .69

 ف25 السعودية ،برنامج إعمار المساجد التاريخية  .70

 ف26 مشروع مساجد غانا  .71

 ف27 ساجد ماليمشاريع م  .72

 جمي  المساجد الفائزة بالجائزة استوفت المتطلبات، وهي:   1 مسجد شريف الدين األبيض، البوسنة  .73

 .تكامل التكنولوجيا م  مبادئ العمارة اإلستمية •

 .الهفاظ على الموروث الثقافي والاوية •

 .مدى تهقيق األداء الوظيفي للمبنى ومدى فاعليتر •

 ي.ة والتقدم التكنولوجالمعاصر مدى قوة الصورة •

 عتقة المبنى بالمجتم  والتقاليد والاوية. •

  2 مسجد ياما، النيجر  .74

  3 مسجد بهونك، باكستان .  .75

  4 المسجد العمري الكبير، لبنان  .76

  5 مسجد الكورنيش، السعودية  .77

  6 بنغالديش، مسجد بيت الرؤوف  .78

 مالموق ، التصمي د1 جامع الزيتونة بمدينة تونس  .79

 الموق ، التصميم د2 المراكز اإلسالمية في أوربا  .80

 الموق ، التصميم د3 المسجد كمؤسسة إسالمية  .81

 التصميم، التشغيل د4 االعتبارات اإلنسانية في تصميم المساجد  .82

 التصميم د5 المعايير التصميمية لعمارة المساجد  .83

 التشغيل د6 الوظيفة في العمارة اإلسالمية  .84

 التصميم د7 الماضي والحاضرالمئذنة بين   .85

 التصميم د8 تعديالت المساجد  .86

 التشغيل د9 مسجد الملك عبدهللا بن الحسين  .87

 التصميم د10 الضوابط الشرعية لعمارة المساجد  .88

 التصميم د11 أحكام بناء المساجد   .89

 التصميم د12 المسجد في اإلسالم  .90

 مالتصمي د13 عمارة المسجد في ضوء األحكام الفقهية  .91

 التشغيل د14 عوامل تحقيق رسالة المسجد في اإلسالم   .92

 التصميم د15 مصليات النساء   .93

94.  The Implications of a New Mosque  16التصميم د 

 التشغيل  د17 صيانة وتشغيل ونظافة المساجد   .95

 التشغيل د18 دور المسجد في تشكيل النسيج العمراني  .96

 التصميم د19 الصناعيةعمارة المساجد في مدينة الجبيل   .97

 التصميم د20 مسجد المستقبل  .98

 التصميم د21 مساجد األحياء السكنية بمدينة الرياض   .99

 التصميم د22 دراسة تحليلية لساحة المسجد   .100

 التصميم د23 خصائص التفكير في تصميم الحيز   .101

 التصميم د24 دراسة تحليلية لدور المسجد   .102

 التصميم د25 المسجد المعاصر   .103

 التصميم د26 إشكالية الشكل وكفاءة اإلشغال  .104

105.  A SOCIO-ECOLOGICAL  27التشغيل د 

106.  CONSERVING THE RELIGIOUS  28التشغيل د 

107.  METAMORPHOSIS OF MOSQUE  29التشغيل د 

 التصميم د30 عمارة المساجد وتوجهاتها المعاصرة  .108

 التصميم د31 كتاب المساجد  .109

 التصميم د32 ة المساجدكتاب نهج الواحد في عمار  .110

 التصميم د33 كتاب العمران والبنيان في منظور اإلسالم  .111

 التصميم د34 كتاب أحكام المساجد  .112

 التصميم د35 المعايير التصميمية ألماكن الوضوء  .113

 التصميم د36 تطور العناصر الداخلية للمسجد المعاصر  .114

 التصميم د37 منهجية مقترحة لوضع معايير   .115

116.  The 100 Most Iconic Islamic  38التصميم د 
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 : التعريف وبناء المصفوفة األولية

أمكن و   تعريف أولى وبناء مصفوفة أوليعة لمععايير ومععالم المسعجد المعلعم، وذلعك إنااء المرهلة األولى، ب
معن مع  مجموععة عقعد ورشعة تركيعز  والتعي هعي عبعارة ععن، : استشعارة الخبعراءةثانيعاللمرهلعة ل لتنتقال باعا

و ع  علميعة، ومراجععة مصعفوفة المالخبراء والمختصين، وعرض الدراسة عليام، وجم  مرئياتام هيالاعا، و
 فقد تم التوصل لآلتي:  أوليوبشكل  ، المعالم الناائية للمسجد المعلمالمعايير ووالتعريف 

 تعرف المسجد المعلم: 

 والتشغيل. ،نفيذوالت ،والتصميم ،الموقع :هو األكثر تميزا في مدينته من حيث

 م: لللمسجد المع المعلميةمصفوفة 

هندسعيا، ومجتمعيعا، )تشمل وتزيد على مطلب الوقعف األولعي: أساسية معلمية المصوفة أربعة مهاور تت من 
 هي: (ومرافقيا

 الواجاة، الوجاة، ... ، ويشمل: الوصولية، المساهة، الشوارف، الوجاهة،الموقع -1

 ، الخدمات التقنية، ...المرافقوتصميم المسجد ، ندسيةالاالمخططات  ، ويشمل:التصميم -2

 جودة البناء، تقنيات التنفيذ، تعمير المواد وثباتاا، .... ، ويشمل:التنفيذ -3

تمعايز ، الترهعاب، المثعل المجتمعيعةلبعرامج الجانبين البنعائي والمجتمععي المت عمن ل ، ويشملالتشغيل -4
 والتنافسية، الريادة، ...
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 ة المنطقية التسلسلية لحياة مسجد معلمالمنظوم: (6شكل )

 

، الشعواهد التعي توصعلت لاعا الدراسعةمبنيعة علعى  تفصعيلية لاعذه المهعاور وتت من المصعفوفة مععايير وصعفية
وعلعى آراء الخبعراء فعي ورشعة  ،1وقف سعد وعبدالعزيز الموسى الصادرة عن معايير تصميم المساجدوعلى 
وقعد تعم ، المعلعم المسعجد مما يؤدي إلى الوصعول إلعى تعريعف وتهقيعق ، م  المؤشرات الكمية الهتسابااالعمل

لكامعل، وميعزة هعذا المقيعا  أنعر ويعنعي التهقعق ا 3ويعني عدم التهقق ناائيا، إلى  0و   مقيا  متدرج من 
 : هي المصفوفةو فردي الذي يترك مجاال لتختيار المهايد،  المقيا  الكي إجابات مهددة بعطيع

 

 

                                                           
المبررات العلمية لألرقام الي تم التوصل إلياا، مما أغنى ععن إععادة ذكرهعا  ادر عن وقف سعد وعبدالعزيز الموسىمعايير تصميم المساجد الصت منت  1

مناقشعتاا فعي هنا، وما لم يرد من معالم للمعلمية في معايير تصميم المسجد فقد تم التوصل إلير استنادا لما هو مطبق في المساجد المتميزة التي سعبق 
 2لفقرة هذه الدراسة في ا
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 شواهد مدعمة بال المعلميةالمعايير صفوفة م: (2)جدول  

 الوصف التفصيلي يةعناصر المعلم
المقيا  

 الكمي
     من الدرجة 

 3  إلى  0

 أوال: الموقع

 وجوده على طريق رئي 
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 شرياني يخترق المدينة

 2 سري  غير متخلل للمدينة

 1 عريض 

 0 مهلي

 لموق الشوارف المهيطة با
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 أربعة شوارف

 2 ثتثة شوارف

 1 شارعان

 0 شارف واهد

 رئي الطريق ال طول  ل  األرض على
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 م فأكثر100

 2 م70إلى  100من 

 1 م50إلى  70من 

 0 م50أقل من 

 يصلح لتستخدام التجاري
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 نجوم5، أو فندق بيرمول ك

 2 سوق متعدد المهتت

 1 عمارة تجارية

 0 ال يصلح كموق  تجاري

 توفر المواقف
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 مصلين4موقف لكل 

 2 مصلين10 إلى 4 موقف لكل

 1 مصلي20 إلى  10 موقف لكل

 0 مصلي 30 إلى  20 موقف لكل

 خيارات الوصول للمسجد
 م3م، 2م، 1د: الشواه

  3 من اكثر من ثتثة طرق

 2 من ثتثة طرق

 1 من طريقين

 0 من طريق واهد

 خيارات الدخول للمسجد
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 من أرب  جاات

 2 من ثتث جاات

 1 من جاتين

 0 من جاة واهدة

 مساهة أرض المسجد
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 فأكثر 2م10000

 2 2م7000إلى  2م10000 من

 1 2م3000إلى  2م7000من 

 0 2م3000أقل من 

 المساهات المبنية
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 فأكثر 2م15000

 2 2م10000إلى  2م15000من 

 1 2م5000إلى  2م10000من 

 0 2م5000أقل من 

 المشاهدة من ب عد
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 كم 2ة يمكن أن يشاهد من مساف

 2 كم1كم إلى 2يمكن أن يشاهد من مسافة أقل من 

 1 كم0.5كم إلى 1يمكن أن يشاهد من مسافة أقل من 

 0 كم0.5ال يشاهد إال من مسافة أقل من 

 عتقة الموق  بالمهيط
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 في أواسط الكتلة السكنية

 2  من الكتلة السكنية

 1 ة السكنيةعلى أطراف الكتل

 0 خارج الكتلة السكنية

 عدد المستفيدين
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 من مساهة قاعات الصتة 100%

 2 %50حتى  من مساهة قاعات الصتة 70%

 1 25حتى  من مساهة قاعات الصتة 50%

 0 فأقل من مساهة قاعات الصتة 25%

وتوفير  ءتطبيق مفاهيم االستدامة والعمارة الخ را
 الطاقة

 الشواهد: مجموعة ف و 

  3 وهاصل على شاادة بذلكمطبق 

 2 مطبق وغير هاصل على شااد

 1 مطبق جزئيا وغير هاصل على شاادة

 0 غير مطبق
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 ثانيا: التصميم
 المخططات الهندسية: المعماري ويشمل

عناصر ومرافق أساسية: مصلى رجال، مصلى نساء، 
نساء، سكن إمام دورات مياه   ،دورات مياه رجال

 ومؤذن، سكن عامل المسجد.
 م، د :مجموعةالشواهد 

  3 متوفرة جميعاا

  2 جميعاا بدون سكن العاملمتوفر 

  1 متوفرة بدون سكن العامل و سكن األمام والمؤذن

والمعؤذن أو سعكن األمعام أسكن العامل  باستثناءمتوفرة 
 .نساءالودورات مياه أ

0 
 

ومرافق إ افية: سكن عاملين )غير اإلمام عناصر 
والمؤذن والعامل(، مغسلة موتى، صالة انتظار ذوي 

 مجل   يافة.، الميت، مكتبة، غرف إدارية
 الشواهد مجموعة: م، د

  3 متوفرة جميعاا

  2 من العناصر %50متوفر أكثر من 

  1 من العناصر %50متوفر من عنصر واهد إلى 

  0 ءغير متوفر مناا شي

عناصر ومرافق تكميلية: مسطهات وأهواض 
خ راء، مسطهات مائية ونوافير، مهطة تهلية، 
غرفة كارباء، غرف أجازة، مكاتب أمن، غرف 
تعليمية للهلقات والدرو  والترجمة، مكاتب دعوة 
وجمعيات خيرية، معتكف، سكن مهفظين، ملهقات 

 ، مدرسة تعليمية.متنوعة وقفية استثمارية، قاعات
 م3م، 2م، 1شواهد: ال

  3 متوفرة جميعاا

  2 من العناصر %50متوفر أكثر من 

  1 من العناصر %50واهد إلى  عنصر متوفر من

  0 غير متوفر مناا شيء

 الطراز المعماري
 م10م، 3م، 2م، 1 و،18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1 الشواهد:

  3 متقن :تراثي، أو تقني، أو هديثطراز 

  2 نسبيا متقن :أو تقني، أو هديث تراثي،طراز 

  1  متقنغير  :تراثي، أو تقني، أو هديثطراز 

  0  بدون طراز وبنسب شاذة

 المئذنةارتفاف 
 م10م، 3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 مترا40أكثر من 

  2 مترا40إلى 30من 

  1 مترا30إلى  20من 

  0 مترا20أقل من 

 تباين الكتل
 م10م، 3م، 2م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 

  3 من ارتفاف المئذنة %60إلى  %50ارتفاف الكتل من 

  2 من ارتفاف المئذنة %50إلى  %40ارتفاف الكتل من 

  1 من ارتفاف المئذنة %40إلى  %30ارتفاف الكتل من 

  0 من ارتفاف المئذنة %30ارتفاف الكتل أقل 

 لكتل المسجد والمهيطالخارجية  اإل اءة الليلية
 م10م، 3م، 2م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 

  3 وجود إ اءة ليلية لكامل عناصر المسجد

  2 من عناصر المسجد فأكثر %60وجود إ اءة ليلية ل 

معن عناصعر  %60إلعى   %30وجود إ اءة ليليعة ل 
 المسجد.

1 
 

معععن عناصعععر  %30وجعععود إ عععاءة ليليعععة ألقعععل معععن  
 المسجد.

0 
 

 هلول المداخل وعتقتاا بالمصلى
 م10م، 3م، 2م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 

وجود صعاالت تايئعة مغلقعة ومكيفعة للمعداخل ودواليعب 
 أهذية

3 
 

وجعععود صعععاالت تايئعععة مغلقعععة وغيعععر مكيفعععة للمعععداخل 
 ودواليب أهذية

2 
 

وجععود صععاالت تايئععة مفتوهععة وغيععر مكيفععة للمععداخل 
 دواليب أهذيةو

1 
 

  0 عدم وجود صاالت تايئة للمداخل

 تنسيق الهركة الخارجية: نساء ورجال
 م10م، 3م، 2م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 

  3 فصل تام في الهركة

  2 %60إلى  %80فصل جزئي بنسبة أقل من 

  1 )تداخل نسبي( %60فصل جزئي بنسبة أقل من 

  0 تداخل في الهركة(ال يوجد فصل )

 تنسيق الهركة الخارجية: دورات مياه ومداخل مسجد
 م3م، 2الشواهد: 

  3 فصل تام في الهركة

  2 %60إلى  %80فصل جزئي بنسبة أقل من 

  1 )تداخل نسبي( %60فصل جزئي بنسبة أقل من 

  0 ال يوجد فصل )تداخل في الهركة(

 مراعاة ذوي اإلعاقة
 م10م، 3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 مراعاة في جمي  أجزاء الموق 

  2 من أجزاء الموق  %80مراعاة في أكثر من 

  1 من أجزاء الموق  %80إلى  من  %50مراعاة في 

  0 غير مراعاة في معظم المسجد

  3هعة وفريعدة وغيعر مطبقعة فعي توجد هلول معمارية ناجهلول معمارية مبتكرة تعالج المشكتت القائمة 
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 للمساجد
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 مساجد أخرى )الريادة في الهلول(

  2 توجد هلول معمارية ناجهة مطبقة في بعض المساجد 

توجد هلعول معماريعة ناجهعة جزئيعا مطبقعة فعي بععض 
 المساجد

1 
 

  0 متميزةال توجد أي هلول معمارية 

 هلول للبئية والمناخ والهرارة وال وء الطبيعي
 جموعة: ف،  الشواهد: م

توجد هلول متكاملة للبئية والمنعاخ والهعرارة وال عوء 
 الطبيعي لجمي  اجزاء المبنى

3 
 

توجد هلول للبئية والمناخ والهرارة وال وء الطبيععي 
 من اجزاء المبنى %80ألكثر من 

2 
 

توجد هلول للبئية والمناخ والهرارة وال وء الطبيععي 
 منر %40ى من اجزاء المبنى وهت %80ألقل من 

1 
 

ال توجعععد هلعععول للبئيعععة والمنعععاخ والهعععرارة وال عععوء 
 الطبيعي

0 
 

   المخططات الهندسية: إنشائي ويشمل

 هلول هيكل البناء المبتكرة
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 هلول هندسية مبتكرة كليا )الريادة في هندسة اإلنشاء(

هلول هندسية مبتكرة في المساجد، ومطبقعة فعي مبعاني 
 خرىأ

2 
 

  1 هلول هندسية جيدة وموجودة في مساجد أخرى

  0 هلول تقليدية بهتة

 مساهات داخل المصلى خالية من األعمدة
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 فرا  المصلى بدون أعمدة

  2 مترا15المسافات بين األعمد أكثر من 

  1 مترا15أمتار و5المسافات بين األعمد بين 

  0 أمتار5األعمد أقل من المسافات بين 

ارتفاعات رهبة، وغير مبال  فياا ال ارتفاعا وال 
 انخفا ا

 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 %35إلععى  %30ارتفععاف سععقف المصععلى يعععادل مععن  
 من طول أقصر  ل 

3 
 

إلى  %30إلى   %20ارتفاف سقف المصلى يعادل من
 من طول أقصر  ل 

2 
 

إلى  %20ى  إل %15ارتفاف سقف المصلى يعادل من
 من طول أقصر  ل 

1 
 

أو أكبععر مععن  %15ارتفععاف سععقف المصععلى أقععل مععن 
 من طول أقصر  ل . 35%

0 
 

هلول وتقنيات إنشائية مبتكرة تعالج المشكتت القائمة 
 للمساجد

 الشواهد: مجموعة: ف،  

توجعد هلععول إنشععائية ناجهععة وفريععدة وغيععر مطبقععة فععي 
 مساجد أخرى )الريادة في الهلول(

3 
 

  2 توجد هلول إنشائية ناجهة مطبقة في بعض المساجد 

توجععد هلععول إنشععائية ناجهععة جزئيععا مطبقععة فععي بعععض 
 المساجد

1 
 

  0 ال توجد أي هلول إنشائية متميزة

   ويشمل ميكانيكي وكهربائيالمخططات الهندسية: 

 نظم التشغيل والتهكم في المبنى
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 ومرخص للتشغيل والتهكم يوجد نظام كامل 

  2 كامل للتشغيل والتهكم ولكنر مفعل جزئيايوجد نظام 

  1 يوجد نظام للتشغيل والتهكم لجزء مهدد من المبنى

  0 في المبنىيوجد نظام للتشغيل والتهكم ال 

 التكييف والتدفئة
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 مركزي كامل لجمي  المبنى

  2 فقط المبنىمركزي للمصليات 

  1 نظام اسبيلت )جداري، أو دوالبي، أو سقفي(

  0 نظام شباكي

 تاوية الهمامات والمداخل
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 نظام مركزي لجمي  أجزاء الدورات والموا ي

  2 نظام مركزي للدورات فقط

  1 مراوح شفط

  0 ال توجد تاوية

 صوتيات
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 د نظام صوتي كامل ومتطور بسماعات مخفيةيوج

  2 يوجد نظام صوتي كامل ومتطور بسماعات ظاهرة

  1 نظام صوتي كامل ومتطور بأداء مشوع

  0 نظام صوتي تقليدي

 ترجمة فورية: لغات، صم
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 ترجمة فورية لعدة لغات، وللصم

  2 ترجمة غير فورية لعدة لغات، وللصم
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  1 ترجمة للغة واهدة فقط

  0 ال توجد أي ترجمة

 بث مباشروتسجيل وشاشات
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 بث مباشر، وتسجيل، وشاشات لجمي  أجزاء لمصلى

  2 مهدود بعدديوجد بث مباشر وشاشات 

  1 بدون بث مباشر توجد شاشات عند المخارج فقط

  0 لال يوجد بث وال شاشات، وال تسجي

 بالكاميرات مراقبة
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 يوجد نظام مراقبة كامل ومربوط باألنترنت

  2 يوجد نظام مراقبة كامل غير مربوط باألنترنت

  1 يوجد نظام مراقبة جزئي

  0 ال يوجد نظام مراقبة

 إنذار وإطفاء
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3   غرفة تهكميوجد نظام إنذار وإطفاء لكامل المبنى م

  2 يوجد نظام إنذار أو إطفاء )أهدهما( لكامل المبنى

  1 يوجد نظام إنذار أو إطفاء )أهدهما( للمصلى فقط

  0 إطفاء )الطفايات غير مهسوبة(يوجد نظام إنذار وال 

 مولد اهتياطي
 و27، م3م، 2م، 1الشواهد: 

يوجععد مولععد اهتيععاطي بكامععل الجاععد الكاربععائي لكامععل 
 لمبنىا

3 
 

  2 يوجد مولد اهتياطي بكامل الجاد الكاربائي للمصلى

  1 يوجد مولد اهتياطي للمصلى بقدرة مهدودة

ال يوجعععد مولعععد اهتيعععاطي )كشعععافات الطعععوارئ غيعععر 
 مهسوبة(

0 
 

   المخططات الهندسية: صحي ويشمل

 صرف صهي
 ،م2م، 1الشواهد: 

  3 يوجد صرف صهي لكامل المبنى

  2 صهي لجزء من المبنىيوجد صرف 

  1 توجد بيارة

  0 عن طريق بيارة مهدودة السعة

 مياه شرب
 م1الشواهد: 

  3 توجد شبكة لمياه الشرب المبردة في كل أجزاء المبنى

  2 توجد شبكة لمياه الشرب المبردة في كامل المصلى

  1 توجد شبكة لمياه الشرب في مكان مهدد

  0 لشربال توجد شبكة لمياه ا

 مهطة تهلية
 م1الشواهد: 

  3 توجد مهطة تهلية كاملة لكل المبنى

  2 لجزء مهدد من المبنى تهلية توجد مهطة

  1 توجد فتتر تقليدية

  0 ال توجد مهطة تهلية

 مهطة تكرير
 م1الشواهد: 

  3 توجد مهطة تكرير كاملة لكل المبنى

  2 توجد مهطة تكرير لجزء مهدد من المبنى

  1 توجد فتتر رملية لماء الو وء فقط

  0 ال توجد مهطة تكرير

 شبكة ري المزروعات
 م1الشواهد: 

  3 توجد شبكة ري آلية كاملة لكل المبنى

  2 توجد شبكة ري لجزء مهدد من المبنى

  1 توجد شبكة ري يدوية خارجية فقط للرصيف

  0 ال توجد شبكة ري

 نفيذ: التثالثا

 ومتانة الايكلجودة 
 م10م، 3م، 2م، 1 و27 و،18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 

  3 تنفيذ متقن وخال من العيوب

  2 تنفيذ فير متهظات سطهية

  1 تنفيذ رديء

  0 تنفيذ رديء وفير متهظات جوهرية

 جودة مواد البناء
 م10م، 3م، 2م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 

  3 مواد عالية الجودةمن الفأكثر  90%

  2 مواد بين عالية ومتوسطة الجودة

  1 مواد متوسطة الجودة

  0 رديئة الجودةفأكثر من المواد  90%

 ساولة الصيانة
 م10م، 3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 صيانة سالة، و مانات جيدة

  2 ة وبدون  ماناتصيانة سال

  1 صيانة  صعبة، و مانات مهدودة

  0 وبدون  ماناتيانة  صعبة، ص

 اإلشراف الاندسي
 م10م، 3م، 2م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 

  3 إشراف هندسي كامل على التنفيذ

  2 إشراف هندسي جزئي على جمي  المراهل
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  1 إشراف هندسي على العظم فقط

  0 بدون إشراف هندسي

 التشغيل: رابعا
   نائي(، ويشمل: التشغيل الحسي )الب

 الصيانة الدورية الوقائية
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 للصيانة الوقائية هرفيايوجد جدول مفعل 

  2 يوجد جدول للصيانة الوقائية مفعل جزئيا

  1 تتم الصيانة الوقائية بدون جدولة

  0 وقائيةصيانة وجد تال 

 لألعطال الجوهرية المؤثرة سلبا الصيانة الطارئة
 على المصلين

 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 ساعات4ألعطال في مدة أقصاها االستجابة لتتم 

  2 ساعات10تتم االستجابة لألعطال في مدة أقصاها 

  1 االستجابة لألعطال في مدة أقصاها يوم كامل

  0 قد يستمر العطل ألكثر من أسبوف

 خدمات المصلين: ماء، مناديل، بخور، مصاهف
 د: مجموعة: و، مالشواه

  3 متوفرة على مدار الساعة بكميات وافرة

  2 متوفرة على مدار الساعة بكميات مهدودة

  1 متوفرة بشكل متقط  وبكميات مهدودة

  0 غير متوفرة إال نادرا وبهسب المناسبات

 نظافة
 الشواهد: مجموعة: و، م

لكععل عامععل بواقعع   ومتفرغععة نظافععة متخصصععة ةفرقعع
 م  مشرف ومعدات كاملة مصلى 1000

3 
 

فرقععة نظافععة متخصصععة ومتفرغععة بواقعع  عامععل لكععل 
 مصلى م  مشرف ومعدات كاملة 2000

2 
 

  1 مصلى 2000عمال نظافة بواق  عامل لكل 

  0 عامل نظافة غير متفر 

 هراسة
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

فرقة هراسة متخصصعة ومتفرغعة بواقع  هعار  لكعل 
 معدات كاملةمصلى م  مشرف و 1000

3 
 

لكعل هعار  متخصصعة ومتفرغعة بواقع  هراسة فرقة 
 مصلى م  مشرف ومعدات كاملة 2000

2 
 

  1 هار  أمن واهد

  0 ال توجد هراسة أمنية

 إدارة متفرغة للموق 
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

  3 إدارة متفرغة بايكل عمل كامل

  2 مدير ومساعد متفرغان

  1 إدارة غير متفرغة

  0 ال توجد إدارة

 مغسلة موتى
 الشواهد: مجموعة: م

  3 توجد مغسلة متكاملة للجنسين، وإدارة متفرغة

  2 توجد مغسلة متكاملة للجنسين، وإدارة جزئية

  1 توجد مغسلة مهدودة االستيعاب

  0 ال توجد مغسلة للموتى

 عمر المسجد العملي )بااء المبنى، ورونقر(
 م10م، 3م، 2م، 1و 27و، 18و، 16و، 10 و،9و، 8الشواهد: 

  3 المبنى يبدة جديدا باستمرار

  2 المبنى جيد إجماال، وعلير ملهوظات طفيفة

  1 المبنى جيد إجماال، وعلير ملهوظات ظاهرة ومتكررة

  0 المبنى يبدو متاالكا

   التشغيل المعنوي، ويشمل:

 )يهدد عن طريق أجازة قيا  الر ى( الترهاب
 م3م، 2م، 1لشواهد: ا

  3  %90مستوى ر ى أكثر من 

  2 %90 و %75بين مستوى ر ى 

  1 %75و  %50مستوى ر ى بين 

  0 %50مستوى ر ى أقل من 

 ساعات الفتح اليومية
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

سععاعة يوميععا، وفععي العشععر األواخععر مععن رم ععان  20
 ساعة24

3 
 

  2 ساعة يوميا 15أقل من 

  1 ساعات يوميا 10 أقل من

  0 أوقات الصتة فقط

 تعليمي: هلقات، درو ، دورات
 الشواهد: مجموعة م

توجعد علععى مععدار العععام للجنسعين، وفععي فتععرات مختلفععة 
 من اليوم

3 
 

معن  مهعددة ةتوجد على مدار العام للجنسعين، وفعي فتعر
 اليوم

2 
 

  1 توجد بشكل موسمي، وفي فترة مهددة 

  0 ، وال درو ، وال دوراتال توجد هلقات
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اجتماعي: أنشطة، مسابقات، ذوي االهتياجات، 
 الجاليات

 م3م، 2م، 1الشواهد: 

توجعد علععى مععدار العععام للجنسعين، وفععي فتععرات مختلفععة 
 من اليوم

3 
 

توجد على مدار العام للجنسعين، وفعي فتعرة مهعددة معن 
 اليوم

2 
 

  1 توجد بشكل موسمي، وفي فترة مهددة 

  0 أي أنشطةوجد ال ت

 تعبدي: اعتكاف، إفطار صائم، العناية بالمصاهف
 الشواهد: مجموعة م

توجعد علععى مععدار العععام للجنسعين، وفععي فتععرات مختلفععة 
 من اليوم

3 
 

توجد على مدار العام للجنسعين، وفعي فتعرة مهعددة معن 
 اليوم

2 
 

  1 توجد بشكل موسمي، وفي فترة مهددة 

  0 ال توجد أي أنشطة

 هسابات تواصل وموق  إلكتروني
 الشواهد: مجموعة م

ولععر متععابعون يتزايععدون  وتفععاعلي يوجععد هسععاب فعععال
 شاريا %5بمعدل 

3 
 

  2 شبر ثابتونولر متابعون وتفاعلي يوجد هساب فعال 

  1 يوجد هساب غير تفاعلي

  0 ال يوجد هساب

 اختيار اإلمام والمؤذن والعاملين والمهفظين
 جموعة مالشواهد: م

يععتم اسععتقطاب المتميععزين علععى مسععتوى المدينععة وفععق 
نائععب لكععل مععن اإلمععام،  ، ويعععيندقيقععةمهععددة ومعععايير 

 والمؤذذن والمهفظ
3 

 

  2 واهد، ويعين مهددةيتم تعيين المتميزين وفق معايير 

  1 ، وبدون نوابمهددةيتم التعيين وفق معايير 

، ي الموجعدودين، وال تميعز فعال توجد مععايير لتختيعار
 وال نواب

0 
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 : المرحلة الثانية: استشارة الخبراء )ورشة العمل(

وقعف خعادم الهعرمين هـ به عور جمع  معن منسعوبي 18/1/1441عقدت ورشة العمل في مدينة الرياض في 
زي  اله ور على ست الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالدير، وعدد من الخبراء المتخصصين، وتم تو

، والصعور اآلتيعة معن المعلميعة ختلاعا تعريعف المسعجد المعلعم ومصعفوفة المععاييرمجموعات تركيز، ونعوقع 
 واق  الورشة: 

    

 

    

 

    
 مدينة الرياض.في ومجموعات التركيز صور ورشة العمل : (7شكل )

 

 ة التعريفأوال: مناقش

 ،والتصهميم ،الموقهع :األكثهر تميهزا فهي مدينتهه مهن حيهثالمعلعم وهعو:  عت الدراسة تعريفعا أوليعا للمسعجد و
إال أنام عادوا تسمية المسجد المستادف بـ: المعلم، المعمور، العامر،  وقد ناقع اله ور، والتشغيل ،والتنفيذ

ت كعل وطرهع ؛المسعجد المعلعم تعريعفكمعا نعاقع اله عور لتسم المثبت فعي الدراسعة وهعو )المسعجد المعلعم( 
 على النهو اآلتي:  موعة تركيز تعريفاامج
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األكثععر تميععزا فععي تهقيععق رسععالتر مععن خععتل تلبيععة اهتياجععات مرتاديععر، باإل ععافة إلععى العنايععة بععالموق   .1
 والتصميم والتنفيذ والتشغيل.

وتعععوفير المعععوارد الماليعععة للتشعععغيل األكثعععر خدمعععة للمسعععتفيدين معععن هيعععث الموقععع  والتصعععميم والتنفيعععذ  .2
 واالستدامة.

 كثر تميزا في مدينتر من هيث الموق  والتصميم والتنفيذ والتشغيل وتهقيق سعادة رواده.األ .3

 المتميز من هيث الموق  والتصميم والتنفيذ والتشغيل والاوية )اإلمام والبرامج االجتماعية(. .4

 الذي يتطل  إلير المستفيد بوصفر مكانا يهقق لر الراهة، ويوفر اهتياجاتر من المسجد. .5

المسعتفيدين معن خعتل تميعزه فعي موقععر ومواصعفاتر وعمارتعر هسعيا ومعنويعا بمعا يهقعق  ذبيجعالذي  .6
 اهتياجات المستفيدين.

 : يمكن تهليلاا في الجدول اآلتيالتعاريف الواردة من مجموعات التركيز الستة 

 

 تحليل تعريف مجموعات التركيز للمسجد المعلم : (3)جدول 

 توضيحيةالعبارة ال بارزةالكلمة ال عناصر محوريةال النطاق بداية التعريف التعريف

 - - الموقع، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل مدينته األكثر تميزا األولي

 المرتادين تلبية اهتياجات الرسالة الموق ، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل - األكثر تميزا 1

 الموارد المالية، االستدامة الخدمة الموق ، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل - األكثر خدمة 2

 - السعادة الموق ، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل مدينتر األكثر تميزا 3

 اإلمام والبرامج االجتماعية الاوية الموق ، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل - المتميز 4

 دينيوفر اهتياجات المستفي الراهة المستفيد - الذي يتطل  إلير المستفيد 5

 يهقق اهتياجات المستفيدين الجذب الموق ، والتصميم، والتنفيذ - الذي يجذب المستفيدين 6

 

 كاآلتي:  يمكن إعادة تشكيل التعاريف جدول التهليل السابقمن 

 .: ركزت معظم التعاريف على كلمة األكثر، وأتبعتاا بكلمة تميزابداية التعريف

المسعجد المعلعم، وتقييعد التعريعف بالمكعان أمعر ماعم، إذ قعد يكعون علعى : لم تذكر معظم التعاريف نطاق طاقالن
مستوى الهي )وهنا يصعب وصفر بالتميز المناف (، أو على مستوى الدولة أو العالم )وهنا أي ا يزداد األمر 

ن صعوبة(، والتقييد بمدينتر أمر وسط، ال هو بالادف السال الذي ال تهدي فير، وال بالصعب العذي قعد ال يمكع
 تهقيقر.

الموقع ، والتصععميم، : لعم تخععرج معظعم التععاريف عععن العناصعر األربععة المهوريععة وهعي: العناصهر المحوريهة
 .والتنفيذ، والتشغيل

، وتجمعاعا ي جانب التشعغيل المعنعويتصب فوجميعاا  افات كلمة تأكيدية، أ : التعاريف الستةالكلمة البارزة
 .عبارة: رسالة المسجد

قعد عبعرت تجتم  العبارات التو يهية للتععاريف السعتة علعى جانعب التشعغيل المعنعوي، و :العبارة التوضيحية
 .هي: المستفيد، االستدامة الماليةتأكيدات بعن ذلك 

من العناصر المهورية والعبارات التو يهية يتهظ تركيز المجموعات الستة على جانب التشعغيل المعنعوي، 
 ألولية، إال أن المجموعات كانت هريصة على ظاوره في التعريف.وبرغم أنر مذكور في مصفوفة المعايير ا
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، وبععالجم  بيناععا بمععا ال يتعععارض أو يطيععل مجمععل التهليععل السععابق، وبأخععذ جميعع  التعععاريف فععي االعتبععارمععن 
 : على النهو اآلتي لمسجد المعلمجسم لتعريف اعريف؛ يمكن تكوين تال

 تو يهيةالعبارة ال ة البارزةالكلم عناصر مهوريةال النطاق بداية التعريف

 المستفيدين، االستدامة المالية رسالة المسجد الموق ، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل مدينتر األكثر تميزا

 

الموقهع، والتصهميم، والتنفيهذ،  :األكثهر تميهزا فهي مدينتهه مهن حيهثوعلير فيكون تعريف المسجد المعلم بأنعر: 
 االستدامة المالية. توفيرية احتياجات المستفيدين، وتلبته بوتحقيق رسال، والتشغيل

 

 المعلمية معاييرمصفوفة : مناقشة ثانيا

الموق ، والتصعميم، والتنفيعذ، هي  نوقشت مصفوفة معايير المعلمية في ورشة العمل في أربعة مهاور منفصلة
م ات التركيز، ومن ثعأعطي كل مهور مناا وقتر الخاص للعرض، والدراسة من ختل مجموعوقد ، والتشغيل

 .مناقشتااإبداء الملهوظات، و

ولععم يكععن هنععاك ملهوظععات علععى أصععل المصععفوفة، وأجزائاععا األربعععة، وكانععت الملهوظععات والمقترهععات فععي 
تفاصيل العناصر، وقد تمت مناقشة جمي  الملهوظات، وتو يح االستفسارات، واالتفاق م  الها عرين علعى 

 .ي المصفوفة المعدلةتدويناا إلدراجاا فالتعديتت، و

 على النهو اآلتي: عامة وقد طرهت ملهوظات 

، ولي  هناك وزن مخصص لكل عنصر بهسب قوتر، وقد 3إلى  0التقييم موهد لجمي  العناصر من  •
في أوزاناعا النسعبية، ذلعك أنعر فعي مرهلعة بنعاء المصعفوفة  متكافئةعناصر أجيب على ذلك بأن جمي  ال

 .متقاربةناصر الثقيلة نسبيا إلى أكثر من عنصر لتكون العناصر في المجمل األولية كان يتم تجزئة الع

 ، وقد أخذ باذه المتهظة في التعديل.ترقيم المعايير ليسال الرجوف إلياا •

 تداخل في بعض المعايير، وقد تم تعديل ذلك، وفصل التداخل. وجود  •

 ، وقد تم تعديل ذلك.آخر واقترح اله ور نقلاا إلى تصنيفمعين  تهت تصنيف معاييروجود  •

عععدم االلتععزام بو عع  أربعععة اختيععارات لكععل معيععار، وفععي المقابععل رأت  تركيععز اقترهععت مجموعععة •
 لكل عنصر. ةمجموعات أخرى مناسبة ذلك، وقد تم اإلبقاء على الخيارات األربع

وهعو جزء التنفيذ هعو األقعل معن هيعث ععدد المععايير، وسعبب ذلعك أنعر تعاب  ومكمعل للجعزء العذي قبلعر  •
 التصميم، وقد وافق اله ور على هذا المبرر.

هذه المعايير قابلة للتطبيق على جمي  المساجد، سعواء القائمعة مناعا أو التعي يعراد إنشعاؤها، وفعي هعال  •
وجد معيار ال ينطبعق علعى موقع  خعاص فعيمكن إلغعاؤه مثعل معيعار التكييعف والتدفئعة للمنعاطق معتدلعة 

 درجة الهرارة.

 درجة.180معايير هو المجموف األقصى لل •

 

 بعد التعديل:وفيما يلي المصفوفة 
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 الوصف التفصيلي عناصر المعلمية
المقياس 

 الكمي
من      الدرجة 

 3إلى    0

  أوال: الموقع 

 كثيف الهركة وجوده على طريق رئي   .1
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 شرياني يخترق المدينة

 
 2 سري  غير متخلل للمدينة

 1 عريض 

 0 مهلي

 الشوارف المهيطة بالموق   .2
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 أربعة شوارف

 
 2 ثتثة شوارف

 1 شارعان

 0 شارف واهد

3.  
 طول  ل  األرض على الطريق الرئي 

 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 م فأكثر100

 
 2 م70إلى  100من 

 1 م50إلى  70من 

 0 م50أقل من 

 ستخدام التجارييصلح لت  .4
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 نجوم5 مول كبير، أو فندق 

 
 2 سوق متعدد المهتت

 1 عمارة تجارية

 0 ال يصلح كموق  تجاري

 توفر المواقف  .5
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 مصلين4موقف لكل 

 
 2 مصلين10 إلى 4 موقف لكل

 1 مصلي20 إلى  10 موقف لكل

 0 مصلي 30 إلى  20 لموقف لك

 لمسجدموق  اخيارات الوصول ل  .6
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 من اكثر من ثتثة طرق

 
 2 من ثتثة طرق

 1 من طريقين

 0 من طريق واهد

 مساهة أرض المسجد  .7
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 فأكثر 2م10000

 
 2 2م7000إلى  2م10000من 

 1 2م3000إلى  2م7000من 

 0 2م3000أقل من 

 المشاهدة من ب عد  .8
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 كم 2يمكن أن يشاهد من مسافة 

 
 2 كم1كم إلى 2يمكن أن يشاهد من مسافة أقل من 

 1 كم0.5كم إلى 1يمكن أن يشاهد من مسافة أقل من 

 0 كم0.5ال يشاهد إال من مسافة أقل من 

 عتقة الموق  بالمهيط  .9
 م3م، 2م، 1لشواهد: ا

 3 في أواسط الكتلة السكنية

 
 2  من الكتلة السكنية

 1 على أطراف الكتلة السكنية

 0 خارج الكتلة السكنية

  ثانيا: التصميم 
 ويشملواإلنشائي المخططات الهندسية: المعماري  

10.  

عناصر ومرافق أساسية: مصلى رجال، 
دورات مصلى نساء، دورات مياه رجال،  

مياه نساء، سكن إمام ومؤذن، سكن عامل 
 المسجد، ملهقات وقفية استثمارية.

 الشواهد مجموعة: م، د

 3 متوفرة جميعاا

 

 2 متوفر جميعاا بدون سكن العامل

 1 متوفرة بدون سكن العامل و سكن األمام والمؤذن

ت متععوفرة باسععتثناء سععكن العامععل أو سععكن األمععام أوالمععؤذن أودورا
 مياه النساء.

0 

11.  

عناصر ومرافق إ افية: سكن عاملين 
)غير اإلمام والمؤذن والعامل(، مغسلة 

موتى، صالة انتظار ذوي الميت، مكتبة، 
 غرف إدارية، مجل   يافة، ه انة.

 الشواهد مجموعة: م، د

 3 متوفرة جميعاا

 
 2 من العناصر %50متوفر أكثر من 

 1 من العناصر %50متوفر من عنصر واهد إلى 

 0 غير متوفر مناا شيء

12.  

عناصر ومرافق تكميلية: مسطهات 
وأهواض خ راء داخلية وخارجية، 

مسطهات مائية ونوافير، مهطة تهلية، 
غرفة كارباء، غرف أجازة، مكاتب أمن، 

غرف تعليمية للهلقات والدرو  

 3 متوفرة جميعاا

 2 من العناصر %50متوفر أكثر من  

 1 من العناصر %50متوفر من عنصر واهد إلى 
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والترجمة، مكاتب دعوة وجمعيات خيرية، 
ات متنوعة، معتكف، سكن مهفظين، قاع
 مدرسة تعليمية.

 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 غير متوفر مناا شيء

0 

13.  
 الطراز المعماري

م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 متقن :أو تقني، أو هديث، )بيئي( تراثيطراز 

 
 2 نسبيا متقن :أو تقني، أو هديث ،)بيئي( تراثيطراز 

 1  متقنغير  :أو تقني، أو هديث ،)بيئي( تراثيطراز 

 0 بدون طراز وبنسب شاذة 

 المئذنةارتفاف   .14
 م10م، 3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 مترا40أكثر من 

 
 2 مترا40إلى 30من 

 1 مترا30إلى  20من 

 0 مترا20أقل من 

15.  
 الكتل تناسب

م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 من ارتفاف المئذنة %60إلى  %50ارتفاف الكتل من 

 
 2 من ارتفاف المئذنة %50إلى  %40ارتفاف الكتل من 

 1 من ارتفاف المئذنة %40إلى  %30ارتفاف الكتل من 

 0 من ارتفاف المئذنة %30اف الكتل أقل ارتف

16.  
 الخارجية لكتل المسجد والمهيطاإل اءة 
م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 

 م10م، 3م، 2

 3 وجود إ اءة ليلية لكامل عناصر المسجد

 
 2 من عناصر المسجد فأكثر %60وجود إ اءة ليلية ل 

 1 عناصر المسجد. من %60إلى   %30وجود إ اءة ليلية ل 

 0 من عناصر المسجد. %30وجود إ اءة ليلية ألقل من  

17.  
 هلول المداخل وعتقتاا بالمصلى

م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 وجود صاالت تايئة مغلقة للمداخل ودواليب أهذية

 
 2 وجود صاالت تايئة شبر مغلقة للمداخل ودواليب أهذية

 1 وجود صاالت تايئة مفتوهة للمداخل ودواليب أهذية

 0 عدم وجود صاالت تايئة للمداخل

18.  
 تنسيق الهركة الخارجية: نساء ورجال

م، 1و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8و، 1الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 فصل تام في الهركة

 
 2 %60إلى  %80فصل جزئي بنسبة أقل من 

 1 )تداخل نسبي( %60أقل من فصل جزئي بنسبة 

 0 ال يوجد فصل )تداخل في الهركة(

19.  
تنسيق الهركة الخارجية: دورات مياه 

 وموا ي ومداخل مسجد
 م3م، 2الشواهد: 

 3 فصل تام في الهركة

 
 2 %60إلى  %80فصل جزئي بنسبة أقل من 

 1 )تداخل نسبي( %60فصل جزئي بنسبة أقل من 

 0 تداخل في الهركة(ال يوجد فصل )

20.  

مراعاة ذوي اإلعاقة: )منهدرات، 
مصاعد، ستلم متهركة، دورات مياه 
 خاصة، عتمات خاصة للصم، وللعمي(

 م10م، 3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 مراعاة في جمي  أجزاء الموق 

 
 2 من أجزاء الموق  %80مراعاة في أكثر من 

 1 موق من أجزاء ال %80إلى  من  %50مراعاة في 

 0 غير مراعاة في معظم المسجد

21.  
هلول للبئية والمناخ والهرارة وال وء 

 الطبيعي وكفاءة استخدام الطاقة، 
 الشواهد: مجموعة: ف،  

توجععد هلععول متكاملععة للبئيععة والمنععاخ والهععرارة وال ععوء الطبيعععي 
 لجمي  اجزاء المبنى

3 

 
لطبيععي ألكثعر معن توجد هلعول للبئيعة والمنعاخ والهعرارة وال عوء ا

 من اجزاء المبنى 80%
2 

توجععد هلععول للبئيععة والمنععاخ والهععرارة وال ععوء الطبيعععي ألقععل مععن 
 منر %40من اجزاء المبنى وهتى  80%

1 

 0 ال توجد هلول للبئية والمناخ والهرارة وال وء الطبيعي

22.  
تطبيق مفاهيم االستدامة والعمارة 

 الخ راء وتوفير الطاقة
 : مجموعة ف و الشواهد

 3 مطبق وهاصل على شاادة بذلك

 
 2 مطبق وغير هاصل على شااد

 1 مطبق جزئيا وغير هاصل على شاادة

 0 غير مطبق

 التصميم الداخلي  .23
 الشواهد: مجموعة ف و 

 3 مطبق وفق مخططات من مكتب متخصص

 
 2 مطبق وفق مخططات من مكتب غير متخصص

 1 مطبق بدون مخططات

 0 غير مطبق

 هلول هيكل البناء المبتكرة  .24
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 هلول هندسية مبتكرة كليا )الريادة في هندسة اإلنشاء(

 
 2 هلول هندسية مبتكرة في المساجد، ومطبقة في مباني أخرى

 1 هلول هندسية جيدة وموجودة في مساجد أخرى

 0 هلول تقليدية بهتة

   ات الهندسية: ميكانيكي وكهربائي ويشملالمخطط 
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 نظم التشغيل والتهكم في المبنى  .25
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 يوجد نظام كامل ومرخص للتشغيل والتهكم 

 
 2 يوجد نظام كامل للتشغيل والتهكم ولكنر مفعل جزئيا

 1 يوجد نظام للتشغيل والتهكم لجزء مهدد من المبنى

 0 تشغيل والتهكم في المبنىال يوجد نظام لل

 التكييف والتدفئة  .26
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 مركزي كامل لجمي  المبنى

 
 2 مركزي ألماكن الصتة فقط المبنى

 1 نظام اسبيلت )جداري، أو دوالبي، أو سقفي(

 0 نظام شباكي

 تاوية الهمامات والمداخل  .27
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 أجزاء الدورات والموا ينظام مركزي لجمي  

 
 2 نظام مركزي للدورات فقط

 1 مراوح شفط

 0 ال توجد تاوية

 صوتيات  .28
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 يوجد نظام صوتي كامل ومتطور بسماعات مخفية

 
 2 يوجد نظام صوتي كامل ومتطور بسماعات ظاهرة

 1 نظام صوتي كامل ومتطور بأداء مشوع

 0 م صوتي تقليدينظا

 إ اءة صناعية  .29
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 توزي  إ اءة منتظم، ويهقق الشدة المطلوبة

 
 2 توزي  إ اءة منتظم، وال يهقق الشدة المطلوبة

 1 توزي  إ اءة غير منتظم، ويهقق الشدة المطلوبة

 0 توزي  عشوائي، وتفاوت من مكان آلخر

30.  
 ات، صمشبكة ترجمة فورية: لغ

 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 ترجمة فورية لعدة لغات، وللصم

 
 2 ترجمة غير فورية لعدة لغات، وللصم

 1 ترجمة للغة واهدة فقط

 0 ال توجد أي ترجمة

 شبكة بث مباشروتسجيل وشاشات  .31
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 بث مباشر، وتسجيل، وشاشات لجمي  أجزاء لمصلى

 
 2 اشر وشاشات بعدد مهدوديوجد بث مب

 1 توجد شاشات عند المخارج فقط بدون بث مباشر

 0 ال يوجد بث وال شاشات، وال تسجيل

 شبكة مراقبة بالكاميرات  .32
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 يوجد نظام مراقبة كامل ومربوط باألنترنت

 
 2 يوجد نظام مراقبة كامل غير مربوط باألنترنت

 1 م مراقبة جزئييوجد نظا

 0 ال يوجد نظام مراقبة

 شبكة إنذار وإطفاء  .33
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 يوجد نظام إنذار وإطفاء لكامل المبنى م  غرفة تهكم

 
 2 يوجد نظام إنذار أو إطفاء )أهدهما( لكامل المبنى

 1 يوجد نظام إنذار أو إطفاء )أهدهما( للمصلى فقط

 0 نذار وإطفاء )الطفايات غير مهسوبة(ال يوجد نظام إ

 مولد اهتياطي  .34
 و27م، 3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 يوجد مولد اهتياطي بكامل الجاد الكاربائي لكامل المبنى

 
 2 يوجد مولد اهتياطي بكامل الجاد الكاربائي للمصلى

 1 يوجد مولد اهتياطي للمصلى بقدرة مهدودة

 0 شافات الطوارئ غير مهسوبة(ال يوجد مولد اهتياطي )ك

35.  
 عمود صواعق

 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 توجد أعمدة صواعق في كل المآذن وكل األسطح

 
 2 توجد أعمدة صواعق في المآذن وبعض األسطح

 1 توجد أعمدة صواعق في المآذن فقط

 0 ال يوجد أعمدة صواعق

   المخططات الهندسية: صحي ويشمل 

 صرف صهي  .36
 ،م2م، 1الشواهد: 

 3 يوجد صرف صهي لكامل المبنى

 
 2 يوجد صرف صهي لجزء من المبنى

 1 توجد بيارة كافية

 0 عن طريق بيارة مهدودة السعة

 مياه شرب  .37
 م1الشواهد: 

 3 توجد شبكة لمياه الشرب المبردة في كل أجزاء المبنى

 
 2 صلىتوجد شبكة لمياه الشرب المبردة في كامل الم

 1 توجد شبكة لمياه الشرب في مكان مهدد

 0 ال توجد شبكة لمياه الشرب

 مهطة تهلية )تنقية(  .38
 م1الشواهد: 

 3 توجد مهطة تهلية كاملة لكل المبنى

 2 توجد مهطة تهلية لجزء مهدد من المبنى 

 1 توجد فتتر تقليدية
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 0 ال توجد مهطة تهلية

39.  
 مياه الرمادية(مهطة تكرير )ال

 م1الشواهد: 

 3 توجد مهطة تكرير كاملة لكل المبنى

 
 2 توجد مهطة تكرير لجزء مهدد من المبنى

 1 توجد فتتر رملية لماء الو وء فقط

 0 ال توجد مهطة تكرير

 شبكة ري المزروعات  .40
 م1الشواهد: 

 3 توجد شبكة ري آلية كاملة لكل المبنى

 
 2 جزء مهدد من المبنىتوجد شبكة ري ل

 1 توجد شبكة ري يدوية خارجية فقط للرصيف

 0 ال توجد شبكة ري

  نفيذ: التثالثا 

41.  
 جودة ومتانة الايكل

م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 تنفيذ متقن وخال من العيوب

 
 2 تنفيذ فير متهظات سطهية

 1 تنفيذ رديء

 0 تنفيذ رديء وفير متهظات جوهرية

42.  
 جودة مواد البناء

م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 فأكثر من المواد عالية الجودة 90%

 
 2 مواد بين عالية ومتوسطة الجودة

 1 مواد متوسطة الجودة

 0 فأكثر من المواد رديئة الجودة 90%

 ةساولة الصيان  .43
 م10م، 3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 صيانة سالة، و مانات جيدة

 
 2 صيانة سالة وبدون  مانات

 1 صيانة  صعبة، و مانات مهدودة

 0 صيانة  صعبة، وبدون  مانات

44.  
 هندسيشراف ا

م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 تمدةإشراف هندسي كامل على التنفيذ بشاادات مع

 
 2 إشراف هندسي جزئي على جمي  المراهل

 1 إشراف هندسي على العظم فقط

 0 بدون إشراف هندسي

45.  

تطبيق معايير الاندسة القيمية لتخفيض 
 التكلفة وزمن التنفيذ

م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 تطبيق كامل لجمي  مراهل التصميم والتنفيذ

 
 2 تطبيق كامل لمرهلة التنفيذ فقط

 1 تطبيق جزئي لمرهلة التنفيذ 

 0 بدون تطبيق

46.  
 مقاول مؤهل

م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 اختيار مقاول مؤهل من الدرجة األولى

 
 2 اختيار مقاول مؤهل من الدرجة الثانية

 1 الدرجة الثالثةاختيار مقاول مؤهل من 

 0 اختيار مقاول أقل من الدرجة الثالثة أو غير مؤهل 

  التشغيل: رابعا 
 التشغيل الحسي )البنائي(، ويشمل:  

 الصيانة الدورية الوقائية  .47
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 يوجد جدول مفعل هرفيا للصيانة الوقائية

 
 2 يوجد جدول للصيانة الوقائية مفعل جزئيا

 1 تتم الصيانة الوقائية بدون جدولة

 0 ال توجد صيانة وقائية

48.  
الصيانة الطارئة لألعطال الجوهرية 

 المؤثرة سلبا على المصلين
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 ساعات4تتم االستجابة لألعطال في مدة أقصاها 

 
 2 ساعات10تتم االستجابة لألعطال في مدة أقصاها 

 1 لألعطال في مدة أقصاها يوم كاملاالستجابة 

 0 قد يستمر العطل ألكثر من أسبوف

49.  
خدمات المصلين: ماء، مناديل، بخور 

 )معطر(، مصاهف، كراسي
 الشواهد: مجموعة: و، م

 3 متوفرة على مدار الساعة بكميات كافية

 
 2 متوفرة على مدار الساعة بكميات مهدودة

 1 ات مهدودةمتوفرة بشكل متقط  وبكمي

 0 غير متوفرة إال نادرا وبهسب المناسبات

 نظافة  .50
 الشواهد: مجموعة: و، م

مصعلى  1000فرقة نظافعة متخصصعة ومتفرغعة بواقع  عامعل لكعل 
 م  مشرف ومعدات كاملة

3 

 
مصعلى  2000فرقة نظافعة متخصصعة ومتفرغعة بواقع  عامعل لكعل 

 م  مشرف ومعدات كاملة
2 

 1 مصلى 2000ق  عامل لكل عمال نظافة بوا

 0 عامل نظافة غير متفر 

  3مصلى  1000فرقة هراسة متخصصة ومتفرغة بواق  هار  لكل  هراسة  .51
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 م  مشرف ومعدات كاملة م3م، 2م، 1الشواهد: 

مصلى  2000فرقة هراسة متخصصة ومتفرغة بواق  هار  لكل 
 م  مشرف ومعدات كاملة

2 

 1 هار  أمن واهد

 0 ال توجد هراسة أمنية

 إدارة متفرغة للموق   .52
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 إدارة متفرغة بايكل عمل كامل

 
 2 مدير ومساعد متفرغان

 1 إدارة غير متفرغة

 0 ال توجد إدارة

53.  

عمر المسجد العملي )بااء المبنى، 
 ورونقر(

م، 1و 27و، 18و، 16و، 10و، 9و، 8الشواهد: 
 م10م، 3م، 2

 3 المبنى يبدو جديدا باستمرار

 
 2 المبنى جيد إجماال، وعلير ملهوظات طفيفة

 1 المبنى جيد إجماال، وعلير ملهوظات ظاهرة ومتكررة

 0 المبنى يبدو متاالكا

  التشغيل المعنوي، ويشمل: 

54.  

الترهاب )يهدد عن طريق أجازة قيا  
ر ى المستفيد( وفي هالة عدم وجود 

 القيا  تكون الدرجة صفر أجازة
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3  %90مستوى ر ى أكثر من 

 
 2 %90و  %75مستوى ر ى بين 

 1 %75و  %50مستوى ر ى بين 

 0 %50مستوى ر ى أقل من 

 ساعات الفتح اليومية  .55
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 ساعة24ساعة يوميا، وفي العشر األواخر من رم ان  20

 
 2 ساعة يوميا 15ل من أق

 1 ساعات يوميا 10أقل من 

 0 أوقات الصتة فقط

 تعليمي: هلقات، درو ، دورات  .56
 الشواهد: مجموعة م

 3 توجد على مدار العام للجنسين، وفي فترات مختلفة من اليوم

 
 2 توجد على مدار العام للجنسين، وفي فترة مهددة من اليوم

 1 وفي فترة مهددة  توجد بشكل موسمي،

 0 ال توجد هلقات، وال درو ، وال دورات

57.  
اجتماعي: أنشطة، مسابقات، ذوي 

 االهتياجات، الجاليات
 م3م، 2م، 1الشواهد: 

 3 توجد على مدار العام للجنسين، وفي فترات مختلفة من اليوم

 
 2 توجد على مدار العام للجنسين، وفي فترة مهددة من اليوم

 1 د بشكل موسمي، وفي فترة مهددة توج

 0 ال توجد أي أنشطة

58.  
تعبدي: اعتكاف، إفطار صائم، العناية 

 بالمصاهف
 الشواهد: مجموعة م

 3 توجد على مدار العام للجنسين، وفي فترات مختلفة من اليوم

 
 2 توجد على مدار العام للجنسين، وفي فترة مهددة من اليوم

 1 وفي فترة مهددة  توجد بشكل موسمي،

 0 ال توجد أي أنشطة

 هسابات تواصل وموق  إلكتروني  .59
 الشواهد: مجموعة م

 %5يوجععد هسععاب فعععال وتفععاعلي ولععر متععابعون يتزايععدون بمعععدل 
 شاريا

3 

 2 يوجد هساب فعال وتفاعلي ولر متابعون شبر ثابتون 

 1 يوجد هساب غير تفاعلي

 0 ال يوجد هساب

60.  
يار اإلمام والمؤذن والعاملين اخت

 والمهفظين
 الشواهد: مجموعة م

يععتم اسععتقطاب المتميععزين علععى مسععتوى المدينععة وفععق معععايير مهععددة 
 ودقيقة، ويعين نائب لكل من اإلمام، والمؤذذن والمهفظ

3 

 2 يتم تعيين المتميزين وفق معايير مهددة، ويعين واهد 

 1 وبدون نوابيتم التعيين وفق معايير مهددة، 

 0 ال توجد معايير لتختيار، وال تميز في الموجدودين، وال نواب

 
 

 

 

 ، وصلى هللا على نبينا مهمد وعلى آبر وصهبرتم بهمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم: 

عال م المسجد عـْـلـ م م   الم 

 مقدمة: 

اجتماف اللجنة التنفيذيعة لوقعف خعادم الهعرمين الشعريفين الملعك عبعدهللا بعن عبعدالعزيز لوالديعر، فعي المدينعة  في
م( تم تقديم العرض الناعائي لمشعروف مععايير المسعجد 1/12/2019هـ )4/4/1441النبوية يوم األهد بتاريخ: 

بإ افة ثتثة عناصر هي: تعديل على التعريف، وإ عافة مقيعا  المعلم، ومصفوفة المعايير، وأوصت اللجنة 
 في مصفوفة المعايير للمسجد المعلم على مستوى الهي، وأخيرا و   مؤشر لتكلفة تشغيل المسجد المعلم.

 وفيما يلي تفصيل لتهقيق هذه المطالب.

 

 ة التعريفأوال: مناقش

 ،والتصهميم ،الموقهع :ر تميهزا فهي مدينتهه مهن حيهثاألكثهو عت الدراسة تعريفعا أوليعا للمسعجد المعلعم وهعو: 
ورشة العمل التعي عقعدت فعي مدينعة الريعاض  ، وقد ناقشت مجموعات التركيز من ه وروالتشغيل ،والتنفيذ
 هـ التعريف؛ وطرهت كل مجموعة تعريفاا على النهو اآلتي: 18/1/1441بتاريخ 

 

 م تحليل تعريف مجموعات التركيز للمسجد المعل: (1)جدول 

 العناصر محورية النطاق بداية التعريف التعريف
الكلمة 
 البارزة

 العبارة التوضيحية

التعريف 
 األولي

 مدينته األكثر تميزا
الموقع، والتصميم، والتنفيذ، 

 والتشغيل
- - 

 - األكثر تميزا 1مجموعة 
الموق ، والتصميم، والتنفيذ، 

 والتشغيل
 تلبية اهتياجات المرتادين الرسالة

 - األكثر خدمة 2وعة مجم
الموق ، والتصميم، والتنفيذ، 

 والتشغيل
 الموارد المالية، االستدامة الخدمة

 مدينتر األكثر تميزا 3مجموعة 
الموق ، والتصميم، والتنفيذ، 

 والتشغيل
 - السعادة

 - المتميز 4مجموعة 
الموق ، والتصميم، والتنفيذ، 

 والتشغيل
 يةاإلمام والبرامج االجتماع الاوية

 5مجموعة 
الذي يتطل  إلير 

 المستفيد
 يوفر اهتياجات المستفيدين الراهة المستفيد -

 6مجموعة 
الذي يجذب 

 المستفيدين
 يهقق اهتياجات المستفيدين الجذب الموق ، والتصميم، والتنفيذ -

 

 ومن جدول التهليل السابق تمت إعادة تشكيل التعاريف كاآلتي:  

 تو يهيةالعبارة ال الكلمة البارزة عناصر مهوريةال النطاق بداية التعريف

 المستفيدين، االستدامة المالية رسالة المسجد الموق ، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل مدينتر األكثر تميزا
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 :األكثر تميزا فهي مدينتهه مهن حيهثبأنر:  بناء على مناقشات ورشة العمل وعلير فيكون تعريف المسجد المعلم
، وتحقيهق رسهالته بتلبيهة احتياجهات المسهتفيدين، وتهوفير االسهتدامة والتصميم، والتنفيذ، والتشهغيلالموقع، 
 المالية.

 

 إال أن اللجنة التنفيذية طلبت وضع كلمة: منطقته في مكان كلمة: مدينته، ليكون التعريف على النحو اآلتي: 

، وتحقيق رسالته بتلبية احتياجات ، والتشغيلالموقع، والتصميم، والتنفيذاألكثر تميزا في منطقته من حيث: 
 المستفيدين، وتوفير االستدامة المالية.

 

 مصفوفة معايير المعلمية:: ثانيا

الموقعع ، نوقشععت مصععفوفة معععايير المعلميععة فععي ورشععة العمععل آنفععة الععذكر فععي أربعععة مهععاور منفصععلة هععي: 
الخععاص للعععرض، والدراسععة مععن خععتل  ، وقععد أعطععي كععل مهععور مناععا وقتععروالتصععميم، والتنفيععذ، والتشععغيل

 مجموعات التركيز، ومن ثم إبداء الملهوظات، ومناقشتاا.

ولععم يكععن هنععاك ملهوظععات علععى أصععل المصععفوفة، وأجزائاععا األربعععة، وكانععت الملهوظععات والمقترهععات فععي 
 .تفاصيل العناصر، وقد تمت مناقشة جمي  الملهوظات، واستيفائاا، وتسليماا م  التقرير الختامي

وقد أشارت اللجنعة التنفيذيعة فعي اجتماعاعا يعوم األهعد إلعى أن المصعفوفة تناولعت المسعجد المعلعم علعى مسعتوى 
المدينة، في هين هناك مساجد متميزة على مستوى األهياء، ولذلك هناك رغبعة فعي أن تكعون المصعفوفة قابلعة 

صلتين، إال أن التوصية نصت على للتطبيق على مساجد األهياء. وكان من المقترهات صناعة مصفوفتين منف
 اإلبقاء علياا كمصفوفة واهدة قابلة للتطبيق على كت نوعي المساجد.

وتجاوبا م  هذا الطلب، تم إعادة تصميم المصفوفة لتكون قابلة لقيا  كل من: مسجد الهعي، ومسعجد المدينعة؛ 
ة األساسعية المتصعاعدة معن ولتهقيق ذلك تمت إ عافة درجعة موزونعة لكعل مسعجد علعى هعدة، مرتبطعة بالدرجع

صعفر إلعى ثتثعة. لقعد راععت الدرجعة الموزونعة بععض العناصعر التعي قعد ال تنطبعق علعى المسعجد المعلعم علععى 
 مستوى الهي من قبيل: 

 .وجوده على طريق رئي  كثيف الهركة •

 .طول  ل  األرض على الطريق الرئي  •

 .مساهة أرض المسجد •

 .المشاهدة من ب عد •

 .ية: لغات، صمفورالترجمة الشبكة  •

 . شاشاتالتسجيل والو مباشرالبث الشبكة  •
بعد إكمال التقييم تظار نتيجة التقييم في كت العامودين: عامود المسعجد المعلعم علعى مسعتوى المدينعة، وععامود 

 المسجد المعلم على مستوى الهي، بهيث يتم الهكم على المسجد مهل التقييم من كت المنظورين.

 

وفة المعهايير بشهكلها المعهدل قابلهة للتطبيهق علهى كهل مهن المسهاجد القائمهة أو المزمهع مع مالحظهة أن مصهف
تشههييدها، إضههافة إلههى قابليتههها للتطبيههق علههى كههل مههن مسههجد الحههي ومسههجد المدينههة. زيههادة علههى ذلههك  فهه ن 
مصههفوفة المعههايير ال تسههتخدم للتقيههيم فحسههب، بههل يمكههن اسههتخدمها كمؤشههرات قيههاس أداء، تعمههل بموجبههها 

 إدارات المساجد القائمة للرفع من مستوى الجودة لديها، وتحسين نوع الخدمة المقدمة لرواد المسجد.

 

 وبعد التطوير أصبح شكل المصفوفة كما في الصورة اآلتية:
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ا المععادالت الخاصعة بكعل معيعار، والهاسعبة بالمصعفوفة المطعورة م عمن 1 كسلومرفق م  هذا الملف، ملف إ
 إدخال الدرجات أمام كل معيار مرتبة من صفر إلى ثتثة. نسبة المئوية، وما على المقيم إالالختامية بال

 

 

                                                           
 لفتح ملف المصفوفة، ويجب أن يكونا سويا في مجلد واحد على الجهاز. ctrlالضغط على كلمة إكسل مع   1

تنزيلات/مصفوفة%20المعلم%20حي%20ومدينة.xlsx
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 ثالثا: تكاليف تشغيل المسجد المعلم.

ف؛ فعإن التشعييد يتشكل المسجد المعلم )شأن أي مبنى( من عنصرين هما: التشييد، والتشعغيل. ولهسعاب التكعالي
وبهكم تكراره، وتراكم خبرة المعنيين بشأنر؛ كون لديام أرقاما إجمالية تعطي تصورا سعريعا للتكعاليف، ومعن 

 ذلك مثت في المباني العادية: 

 رياال للمتر المرب .130رياال إلى 90تكلفة تنفيذ متر العظم بدون مواد )مصنعية( تتراوح من  •

 لاير للمتر المرب .600رياال إلى 450اد تتراوح من تكلفة تنفيذ متر العظم بالمو •

لاير للمتعر المربع ، 1200لاير إلعى 1000تكلفة تسليم المفتاح )عظم وتشعطيب متوسعط( تتعراوح معن  •
 وتزيد أكثر من ذلك بهسب التصميم ونوف مواد التشطيب.

مسعاجد المعلميعة، والتعي أما تكعاليف تشعغيل المسعاجد فليسعت مألوفعة أو مشعتارة علعى نطعاق واسع ، ال سعيما ال
يت من تشغيلاا العديد من المجعاالت التعي ال توجعد فعي غيرهعا معن المسعاجد، ف عت ععن اتسعاف أفعق التشعغيل 

 وعدم وجود هد أعلى لر؛ مما يجعل من الصعب الهصول على رقم سري  أو تصور إجمالي للتكاليف.

لععى مناجيععة: أف ععل الممارسععات، للتوصععل إلععى وتهقيقععا لرغبععة اللجنععة التنفيذيععة فععي الوقععف، فقععد تععم اللجععوء إ
معامتت ومعادالت يمكن من ختلاا توق  تكاليف التشغيل للمساجد المراد لاا أن تكون معلما. وعلير فقد تمت 
زيارة أشار وأعرق جاتين في إدارة المساجد المعلمية في مدينة الرياض والخوض معاما في تفاصيل معمقعة 

 ف األنشطة والمجاالت فياما، فكانت زيارة لكل من: جدا في أوجر الصرف، وأنوا

شركة سليمان الراجهي الوقفية للمساجد: وتمت مقابلة الرئي  التنفيذي للشركة د. مهمد المجيدل،  .1
، جدة، ائل، هالقصيم، مكة، الرياضوالتعرف على نطاق العمل والذي يشمل المساجد في كل من: 

 هـ(13/4/1441بتاريخ: . )الزيارة الدمام، هفر الباطن، بااأ

مؤسسة الملك خالد الخيرية: وتمت مقابلة المشرف على مسجد الملك خالد، ومسجد الملك عبدالعزيز  .2
 هـ(.14/4/1441في أم الهمام في الرياض، أ: يزيد السدي . )الزيارة بتاريخ: 

تملة على مجالين م، وهي مش2019من مجمل الزيارتين، تم الهصول على موازنات التشغيل للسنة المالية 
 شخصا. 30شخص، والتشغيل العمومي ويعمل فير 200أساسيين هما: البرامج ويعمل فياا في المتوسط: 

وقد تم أخذ اإلذن بت مين متوسط أرقام الموازنة في هذا التقرير، ووجد أن كت مسجدي الملك خالد في أم 
هجم العاملين ومصروفات التشغيل، ومن ن في البرامج ومتقارباالهمام ومسجد الراجهي في هي الجزيرة 

 المتوسط أخذت المعامتت التالية:

 بنود مصروفات البرامج لسنة مالية:

 نسبة البند  % التكلفة البرنامج م
عدد 

 المستفيدين
 تكلفة المستفيد

 باللاير

 286.95 5756 26.36 1,951,848 العناية بالموتي  1

 9.40 82562 11.91 883,905 إفطار الصائم  2

 124.73 4891 7.41 553,797 هلقات التهفيظ  1

 999.43 674 9.143 672,734 دار النسائيةال  1

 104.56 2159 3.27 239,854 المدرسة التمايدية   1

 345.94 4422 22.21 1,650,001 رو ةال  2

 0.09 2349385 10.47 770,876 البرامج العلمية  3

 15.82 964 6.57 486,995 المكتبة  4

 2.44 51473 0.89 60,500 الجاليات  5

 26.63 460 1.767 131,200 ذوي االهتياجات الخاصة  6

 2.96 2502746 100 7,401,710  اإلجمالي



78 

 

 :لسنة مالية بنود المصروفات التشغيلية العمومية

 % نسبة البند التكلفة البند م
عدد 

 المستفيدين
مستفيد تكلفة ال

 باللاير

 50.71 2,267,892 رواتب واجور رسمين   7

يقا  بعدد 
المصلين يوميا 
في الفروض 
الخمسة طوال 
العام من ختل 

الهصر 
اليومي 
بواسطة 
 الكاميرات
 وبل  العدد

4473000 

0.99 

 5.28 236,292 مكافآت العاملين بالخدمات   8

 5.77 258,000 صيانة عامة واصتح  9

 0.04 1,800 المهروقات   10

 0.04 1,800 الزيوت  11

 0.13 6,000 اشتراكات  12

 6.06 270,995 صهية هميا  13

 0.34 15,120 )وايت( مياه  14

 0.40 18,000  يافة   15

 10.39 464,520 عقد النظافة  16

 13.80 617,400 عقد هراسات أمينة  17

 1.31 58,800 عقد صيانة وتشغيل  18

 0.16 7,000 تمةمصروفات األمن والس  19

 0.81 36,296 مناديل للجام   20

 0.63 28,350 مستلزمات تعطير وتبخير   21

 0.10 4,400 تأشيرات  22

 3.34 149,152 تجديد إقامات  23

 0.12 5,200 أدوات مكتبية  24

 0.11 5,000 اهبار طباعة  25

 0.14 6,225 ستمارات وتأمين سياراتا  26

 0.23 10,300 زي إداري  27

 0.09 3,780 شهن( )شرائح/ هاتف  28

 0.99 4473000 100 4,472,322 االجمالي  

 

  الختصة:

 متوسط تكلفة المستفيد عدد المستفيدين التكلفة المجال

 2.96 2568627 7401710 مصروفات البرامج

 0.99 4473000 4472322 لمصروفات التشغيليةا

 1.69 7041627 11874032 ف والمتوسطالمجمو

 

 من مجمل الجداول السابقة يمكن التوصل للنتائج األساسية اآلتية: 

 الين أساسين هما: البرامج والتشغيل.علما ال بد من اإلنفاق عليه في مجليكون المسجد م •

، وتزيهد التكلفهة المسهتفيد مهن التشهغيل العهادي تكلفة المستفيد من البرامج أعلى مهن تكلفهة المصهلي •
 بحسب نوعيات البرامج.وتنقص 

 كلما زاد عدد المصلين أو المستفيدين، انخفضت تكلفة المستفيد الواحد. •

 0.99لي الواحهد المصهمتوسهط تكلفهة و، فهي السهنة رياال2.96متوسط تكلفة المستفيد من البرامج  •
 رياال في السنة.

 نادا لمساحة المسجد بواقع متر مربع واحد لكل مصلي.يحسب عدد المصلين است •
 

 هـ17/4/1441                 تم التقرير، وصلى هللا على نبينا مهمد وعلى آلر وصهبر وسلم
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 المراجع -5

، مركعععز الدراسعععات تطعععور العمععـارة بالمملكعععة العربيعععة السعععودية عبعععر العصعععور المختلفععة ،م(1985)إبععراهيم، عبعععدالباقي.  [1]
 ية والمعمارية، القاهرة، التخطيط

مجمعع  الملععك فاععد م(، مجمععوف الفتععاوى، وزارة الشععؤون اإلسععتمية والععدعوة واإلرشععاد السعععودية، 1995ابععن تيميععة، أهمععد. ) [2]
 .لطباعة المصهف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 در للطباعة والنشر.لسان العرب، المجلد األول، بيروت، دار صا م(، 2000. )ابن منظور [3]

 .المكتبة العصرية، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، سنن أبي داودم(، 2016. )سليمان، أبو داوود [4]

الناشر : وزارة الشئون  الطبعة : األولى إبراهيم بن صالح الخ يري أهكام المساجد في الشريعة اإلستمية ) الجزء الثاني ( [5]
عععدد  296ععدد الصععفهات :  هععـ1419تعاريخ النشععر :  المملكععة العربيعة السعععودية -اد اإلسعتمية واألوقععاف والعدعوة واإلرشعع

 1األجزاء : 

،  المسجد المعاصر بين الشكل والم مون: تهليل مقارن للتجربة االيطاليةم(، 2016استانبولي، مهمد، والهفناوي، مهمد. ) [6]
 اإلمام عبدالرهمن بن فيصل )الدمام سابقا(، الدمام.جامعة  المؤتمر العالمي األول لعمارة المساجد ، كلية العمارة والتخطيط،

 المكتبة العلمية التجارية الطبعة الرابعة،  المدينة المنورة. آثار المدينة المنورة. م(1986) األنصاري، عبد القدو  [7]

مارة المساجد، كليعة ندوة ع،  مصليات النساء والمخالفات الشرعية في استهداث عزلاا عن المساجد(، م1999تارم، جااد. ) [8]
 .العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض

نعدوة عمعارة ، المسجد في اإلستم: هدوده وتاريخر، أبرز ال عوابط الشعرعية المتعلقعة بعمارتعر(، م1999الجديد، منصور. ) [9]
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