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تصميــم نظــام حاســويب إلدارة العمليــة التعليميــة بأســتديوهات التصميــم
املعــاري «دراســة استكشــافية»
حممد بن سعيد العيسان الغامدي

أستاذ مشارك ،قسم العامرة وعلوم البناء ،كلية العامرة والتخطيط ،جامعة امللك سعود
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قدم للنرش يف 1437/1/12هـ ؛ وقبل للنرش يف 1437/5/2هـ
ملخص البحث .تعاين مقررات أستديو التصميم املعامري يف معظم اجلامعات من عدم وجود نظام أو تطبيق

حاسويب يساعد عضو هيئة التدريس عىل تسيري العملية التعليمية يف أستديو التصميم املعامري .ويتناول
الباحث هذه املشكلة مستعرض ًا أمهية مقررات أستديوهات التصميم املعامري يف خطط التعليم املعامري العاملية

واملحلية ،ويتناول جامعة امللك سعود بوصفها حالة دراسية ،حيث يناقش نقاط الضعف يف مقررات أستديو

التصميم املعامري بكلية العامرة والتخطيط وفق ًا لنتائج حتليل ورشة عمل التصميم املعامري التي أقامتها الكلية

يف العام الدرايس 3341 / 2341هـ.

وبعد بلورة مشكلة البحث ومراجعة أدبيات التعليم املعامري؛ يقدم الباحث وصف ًا لنظام حاسويب مقرتح يقع

يف أكثر من  02شاشة تفاعلية ،ومن خالهلا يتمكن مجيع أطراف العملية التعليمية من تغذية النظام والتفاعل

معه .وتستنتج الدراسة االستكشافية إمكانية استخدام نظام حاسويب بوصفه أداة مساعدة إلدارة العملية
التعليمية يف أستديوهات التصميم املعامري وهو نظام قابل للتنفيذ والتجريب والتطوير املستمر من خالل
التطبيق الفعيل والتغذية الراجعة من قبل املستخدمني له.

الكلامت املفتاحية :نظام إدارة العملية التعليمية ،أستديو التصميم املعامري ،تدريس مقررات التصميم
املعامري ،تقويم األداء األكاديمي للطالب ،التعليم املعامري ،كلية العامرة والتخطيط.
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حممد بن سعيد العيسان الغامدي :تصميم نظام حاسويب إلدارة العملية التعليمية بأستديوهات التصميم املعامري ‘‘دراسة استكشافية’’.

املقدمة

الـدرايس الواحـد أو حتـى طوال فرتة مكـوث الطالب

تبرز أسـتديوهات التصميـم املعماري ضمـن

بالكليـة .وال يوجـد أداة مسـاعدة متكـن عضـو هيئـة

والقاسـم املشترك األعظم بني خطـط التعليم املعامري

أسـتديو التصميـم املعماري ،ودائ ً
ما ما يتذمـر الطالب

املقـررات األهـم يف اخلطة األكاديميـة للتعليم املعامري

يف اجلامعـات العامليـة واملحليـة ،ومتثـل أمهيـة قصـوى
ليـس يف عـدد سـاعاهتا املقررة فحسـب بـل يف تأثريها
وقدرهتا عىل بلورة شـخصية الطالب ومسـتقبله املهني.

وشـهدت أسـتديوهات التصميـم املعماري اهتامم ًا من

قبـل الباحثين وأعضـاء هيئـة التدريس وبسـبب ذلك
تطـورت نماذج تعليـم التصميـم املعماري وتنوعـت
أسـاليب تدريسـه مـن جامعة ألخـرى .لكـن وبالرغم

مـن ذلـك ،ظلت هنـاك مشـكلة تـكاد تكون مشتركة
بين معظـم أسـتديوهات التصميـم املعماري أال وهي

عـدم وجـود نظـام أو تطبيق حاسـويب يسـاعد أطراف
العمليـة التعليميـة على إدارة أسـتديوهات التصميـم
املعماري ومـن ثـم ظـل موضـوع تقويـم أداء الطالب

أمـر ًا مقلقـ ًا ليـس لطلاب التصميـم املعماري فقـط

بـل ألوليـاء األمـور وأعضـاء هيئـة التدريـس أيضـ ًا.
وال يوجـد أداة مسـاعدة متكـن عضـو هيئـة التدريـس

مـن التعـرف إىل خصائـص الطلاب وخلفياهتـم
األكاديميـة واالجتامعيـة والصحيـة وتعينـه على اتباع

نمـوذج مناسـب للتعامـل مـع الطلاب ومتكنـه مـن
االسـتفادة مـن إجيابيـات بعـض الطلاب والتعامـل

مـع سـلبيات بعضهم اآلخـر .وال يوجد أداة مسـاعدة

متكـن عضو هيئـة التدريـس من ضبـط ومراقبـة تطور
األداء املعماري للطالب سـواء كان ذلـك أثناء الفصل

التدريـس مـن التقويـم العـادل والدقيـق ألداء طالب

مـن تقويـم األداء يف أسـتديوهات التصميـم املعماري
وأنـه خيضـع بالدرجـة األوىل النطباعـات األسـتاذ
الشـخصية والتخمين ويف بعـض األحيـان مزاجيـة

األستاذ.

وحيـاول الباحـث تصميم نظـام حاسـويب إلدارة

العمليـة التعليميـة يف أسـتديوهات التصميـم املعامري

ليكـون أداة مسـاعدة متكـن عضـو هيئـة التدريـس من
عمله وتسـهل مهمتـه ،مسـتفيد ًا من جتربته الشـخصية
يف تدريـس مقررات أسـتديو التصميم املعماري ألكثر

مـن ثالثين عامـ ًا ،ومـن خلال نتائـج ورش عمـل
عقدهـا قسـم العمارة وعلـوم البنـاء بكليـة العمارة
والتخطيـط بجامعـة امللـك سـعود كشـفت عـن نقاط
ضعـف وقـوة يف أسـتديوهات التصميـم املعماري
وشـارك هبـا مجيـع أطـراف العمليـة التعليميـة مـن

الطالب واألسـاتذة واملعيدين وإدارة القسـم والكلية.
مشكلة الدراسة

يظهـر أن هنـاك شـكوى دائمـة تتلخـص يف

اختلاف أعضـاء هيئـة التدريـس يف طـرق متابعـة

الطلاب وأسـاليب تقييـم أدائهـم األكاديمـي وهـم

على ثالثـة أصنـاف :جمموعـة تقيـم الطلاب وفقـ ًا

لالنطبـاع الشـخيص العـام ،وجمموعـة تقيمهـم وفقـ ًا
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ملتابعـة أدائهـم خلال الفصـل الـدرايس ،وجمموعـة

بالكليـة وحتـى خترجهـم فيهـا؛ بغـرض الوقـوف عىل

ويشـتكي الطلاب مـن هـذا التفـاوت الكبير يف

أكاديمـي أفضـل هلـم؟

تقيمهـم وفقـ ًا ملسـتوى املنتـج النهائـي للطالـب.
أسـاليب التدريـس والتقويـم ويشـعرون بالظلـم
وعـدم االرتيـاح .كما أهنـم يشـتكون من تكـرار طرح
املشـاريع يف أكثر من أسـتديو تصميمي وعـدم الرتابط
التسلسلي يف املوضوعـات بني أسـتديوهات التصميم،

وكذلـك عـدم الرتابـط املوضوعـي بين املـواد النظرية
واملشـاكل التصميمية التـي يتم تناوهلا يف أسـتديوهات

التصميـم املعماري.

نقـاط الضعـف والقوة عنـد كل طالب ومـن أجل بناء
 .3ما مكونات هذا النظام وأدواته؟
أهداف الدراسة

 .1مراجعـة نماذج عامليـة وممارسـات ناجحـة

لتدريـس مقـررات التصميـم املعماري.

 .2التعـرف إىل نقـاط القـوة والضعـف يف

مقـررات أسـتديو التصميـم املعماري والرتكيـز على

أمـا على مسـتوى إدارة اجلامعـة وخارج أسـوار

نقـاط الضعـف لتفادهيا عند تصميم أي نظام حاسـويب

املعماري تظل عصية على الفهم عند كثير من متخذي

 .3ابتـكار تطبيـق حاسـويب يسـاعد على إدارة

الكليـة؛ فإن طبيعـة التعليـم يف أسـتديوهات التصميم
القـرار .ومـن ثـم ظـل تصنيـف أسـتديو التصميـم
املعماري أمـر ًا خمتلفـ ًا فيـه :هـل هـو مقـرر حمـارضات

تدريسـية؟ أم أنه مقـرر دروس عمليـة؟ أم أنه مقرر ذو
طبيعـة تعليميـة خاصة.

أسئلة الدراسة

مقترح.

وحتسين العمليـة التعليميـة يف أسـتديوهات التصميم
املعماري.

منهجية الدراسة

يتطلـب ابتـكار تطبيـق حاسـويب ليكـون أداة

مسـاعدة لتيسير إدارة وحتسين العمليـة التعليميـة يف

 .1هـل يمكـن تصميـم نظـام إلدارة العمليـة

أسـتديوهات التصميـم املعماري؛ أن يمتلـك املبتكـر

يتميـز باملرونـة ويمكـن مـن خاللـه متابعة تطـور أداء

األكاديميـة وهـو مـا توفـر للباحـث عبر عقـود مـن

التعليميـة داخـل أسـتديوهات التصميـم املعماري،

الطالب يف أسـتديوهات التصميـم املعامري وتقويمهم

بشـكل عـادل؟

 .2هـل يمكـن للنظـام متابعـة سير الطلاب

يف أسـتديوهات التصميـم املعماري منـذ التحاقهـم

ممارسـة عمليـة ملهنة التدريـس هلذا النوع مـن املقررات
املامرسـة.

وقد انتهجت الدراسة املسارات الثالثة التالية:

املسـار األول :مراجعـة مكتبيـة لألبحـاث

والتقاريـر والنماذج وورش العمـل التـي تناولـت
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التعليـم املعماري حـول العـامل والتعليـم املعماري

املعماري ،وليـس بالضرورة أن يطبـق النظـام نفسـه

نقـاط ضعـف مقـررات التصميـم املعماري كما يراها

املقترح هـو نظـام مفتـوح ويسـتوعب أي متغيرات

باململكـة العربيـة السـعودية ،والتعـرف عـن كثـب إىل

الطلاب وأعضـاء هيئـة التدريـس حتديـد ًا يف كليـة

العمارة والتخطيـط بجامعـة امللـك سـعود.

املسـار الثـاين :إعـداد وثيقـة خاصـة بمتطلبـات

النظـام املبتكـر بالتشـاور مـع املختصني بعمادة التعليم
اإللكتروين واالتصـاالت بجامعـة امللـك سـعود.

على غريهـا مـن اجلامعـات ،بالرغـم مـن أن النظـام
جديـدة ناجتة من ممارسـات تعليمية مماثلـة يف جامعات

أخـرى.

مصطلحات الدراسة

التصميم املعماري :عملية ختتـص بتصميم املباين

املسـار الثالـث :حتويـل وثيقـة املتطلبـات إىل

وتقسـيمها إىل فراغـات ذات وظائف حمـددة من خالل

احلاسـب اآليل قبل إطالق النسـخة الرسـمية وتطبيقها

إبداعيـة وختيليـة إلنتـاج مبنـى يتميـز بكفـاءة عالية يف

برنامـج جتريبـي بالتشـاور مـع املختصين يف برجمـة

الحقـ ًا على عينـة جتريبيـة.

حدود الدراسة

ختضع الدراسة للمحددات التالية:

 .1تعـد الدراسـة دراسـة استكشـافية إلمكانيـة

تصميـم نظـام حاسـويب إلدارة العمليـة التعليميـة
بأسـتديوهات التصميـم املعماري ،وال تتضمـن
الدراسـة اختبـار ًا أو جتريبـ ًا للنظـام.

اسـتخدام أسـاليب علمية ومعلومـات عمليـة بطريقة
األداء والتكلفـة( .هيكل.)2006 ،

كما أنـه يمكـن تعريـف التصميـم املعماري عىل

أنه نشـاط هيـدف للتوصـل إىل حلول مبتكـرة لتصميم
املبنـى مـن خلال حـوار عقلي مسـتمر بين املصمـم
واملشـكلة التصميميـة بغـرض الوصـول إىل حلـول

حتقـق األهـداف واألغـراض واملهـام التـي تقتضيهـا
طبيعـة املشـكلة التصميميـة.

مقـرر أسـتديو التصميـم املعماري :هـو درس

 .2تركـز الدراسـة  -سـواء كان ذلـك يف شـقها

تصميمي يمارس فيه الطلاب أعامالً وأنشـطة إبداعية

أسـتديوهات التصميـم املعامري لطلبـة البكالوريوس،

ويـدرس بطريقـة ختتلـف عـن
واألصالـة والنـدرة،
َّ

النظـري أو يف تصميم النظام احلاسـويب -عىل مقررات
وال تتنـاول موضـوع أسـتديوهات التصميـم املعامري

يف مسـتويات الدراسـات العليا.

 .3طـور النظـام وفقـ ًا لتجربـة جامعـة امللـك

سـعود يف تدريـس مقـررات أسـتديوهات التصميـم

حمـددة للوصـول إىل نتائـج حمـددة تتميـز بالتجديـد

الصـورة النمطيـة املعروفـة عـن املحـارضات( .وفقـ ًا

لتعريـف مكتـب مقـررات ومناهـج املراحـل اجلامعية
األوىل املنشـور يف عـام 2013م) .وعليـه فـإن عضـو

هيئـة التدريس يقضي وقت ًا أطـول ويبذل جمهـود ًا أعىل
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يف تعليـم كل طالـب على حدة ومسـاعدته على حتقيق

أهـداف املقـرر مقارنـة بأسـلوب املحـارضات .كام أن
مقـرر أسـتديو التصميم املعماري خيتلف عـن الدرس
املعملي ألن املحتـوى التعليمـي يف الـدرس املعملي

يعتمـد على نظريـة أو حمتـوى علمـي سـبق رشحها يف
درس نظـري مرتبـط بالـدرس املعملي ،كما أن طالب
الـدرس املعملي يتبعون إرشـادات موحـدة أو متقاربة

تلقـى عليهـم مـن قبل مـدرس املعمـل الـذي تنحرص

مهمتـه يف تسـهيل ممارسـة الطالب لنشـاطاهتم العملية
وإنجـاز مهامهـم املحـددة بنهايـة كل درس.
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ذات قيـم حمددة.
مقررات أستديوهات التصميم املعامري  -النشأة
والتاريخ

تعـد مهنـة العمارة مـن أقـدم املهـن البرشية عىل

وجـه األرض ،وكان املنخـرط فيهـا يكتسـب املعرفـة
مـن خلال املالزمة مع معلـم مهني بـارع ،ومن خالل

ممارسـته امليدانيـة للمهنـة أيضـ ًا .وظـل األمـر كذلـك
حتـى ظهـرت فكـرة أسـتديوهات التصميـم املعامري
يف بدايـات القـرن التاسـع عشر امليلادي بوصفهـا

نظـام إدارة العمليـة التعليميـة :هـو تطبيـق

أحـد أركان خطـة التعليـم املعماري بمدرسـة الفنـون

أدائـه األكاديمـي وتوثيقـه وتتبعـه وتقويمـه .ويتيـح

هـذا النمـوذج التعليمي أن أخذ يف االنتشـار يف اململكة

حاسـويب يعمـل عىل تسـجيل بيانـات الطالـب وإدارة
النظـام املشـاركة والتواصـل بين مسـتخدميه وإدارة
العمليـة التعليميـة إلكرتونيـ ًا بطريقـة شـاملة ومرنـة.

ويشـمل النظام أيضـ ًا إمكانيـة إدارة خمـازن املعلومات
واسـتخدامها الحقـ ًا يف تطوير املـواد التعليمية ،ويتميز

بقـدرات بحثية عاليـة تتيح إمكانية البحـث والوصول
الرسيـع للنصـوص والوسـائط الالزمـة لبنـاء حمتـوى

تعليمـي.

التحكم بدخول املسـتخدمني بواسطة بروتوكول

اجلميلـة بفرنسـا “ .”Ecole des Beaux-Artsومـا لبـث
املتحدة والواليـات املتحدة األمريكيـة .وتعتمد تقاليد

مدرسـة الفنـون اجلميلة عىل دراسـة العمارة من خالل

أسـتديوهات أو مراسـم خمصصـة للتصميـم املعماري

حتـت إرشاف أعضاء هيئـة تدريس وأسـاتذة متعاونني
يتميـزون بخبرة عملية كبرية وممارسـة مهنيـة ناجحة،

وتتـم مناقشـة وحتكيم أعمال الطالب عـن طريق جلان
متخصصـة قبـل السماح هلـم باالنتقـال مـن مسـتوى

تصميمـي معني إىل مسـتوى متقـدم آخر( .آل سـعود،

خفيـف (:) Lightweight Directory Access Protocol

) 2001

يف شـبكات احلاسـوب للتحكم بدخول املسـتخدمني.

ليشـمل تقريبـ ًا كل مـدارس العمارة حول العـامل .ومع

ويعـرف اختصار ًا بــ  LDAPوهو بروتوكول يسـتخدم

ويتبـع تشـكيل شـجرة متفرعة مـن املدخلات تتكون

كل منهـا مـن جمموعة مـن أسماء أو صفـات ملتغريات

و(.)Fazio et al، 2008

واسـتمر تأثير املدرسـة الفرنسـية يف االنتشـار

بدايـة القـرن العرشيـن ،ظهـر يف الواليـات املتحـدة
األمريكيـة اجتـاه حديـث ألسـتديوهات التصميـم
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املعماري ،ولكـن هـذا االجتـاه كان متأثـر ًا بمدرسـة

األخـرى يف التعليـم املعماري بقيت تفتقر مـن جهة إىل

الدمـج بين اجلانـب النظـري والتدريـب العملي.

أس�تديوهات التصمي�م املعمار ي (�De Graaff and Cow

الباوهـاوس ( )Bauhausأملانيـة النشـأة التـي قامت عىل
ويف الفترة مـن العـام 1951م وحتـى العـام

1957م؛ انضـم إىل هيئـة التدريـس بكليـة العمارة
بجامعـة تكسـاس شـباب أطلقـوا على أنفسـهم

«مغاويـر تكسـاس» ،سـامهوا يف تصميـم برنامـج

تعليمـي معماري مطـور كان لـه أثـر فيما بعـد على
مناهـج التعليـم املعماري يف بقيـة اجلامعـات .ويعتمد

منهـج املغاوير على اسـتنباط النظريـات واملعارف من
خلال نقـد املبـاين واملشـاريع املميـزة التـي اشـتهرت

عرب التاريـخ والثقافـات ( .)Caragonne ، 1995وركزت

منهجيـة ‘‘مغاوير تكسـاس’’ عىل عـدم االنغامس وراء

التشـكيل اجلمايل للمبنـى على حسـاب ختيـل فراغاته
الداخليـة وترابطهـا الوظيفـي وحسـن توزيعهـا.

التكامـل فيما بينهـا ومـن جهـة أخـرى إىل التكامل مع
2002

.)droy,

وللتغلب عىل مشـكلة التكامل بني أسـتديوهات

التصميـم واملقـررات النظريـة ظهـر نمـوذج تعليمـي
معـارص لفترة مـا بعـد احلداثـة وأطلـق عليـه اسـم

‘‘التعليـم القائـم على حـل املشـاكلProblem-based /

 ،’’Learningوطبقتـه مؤسسـات تعليميـة كثيرة مـن

أشـهرها كليـة العمارة بجامعـة نيوكاسـل بأستراليا،
وكليـة العمارة بجامعـة ديلفـت هبولنـدا .يقـوم هـذا

النمـوذج التعليمـي الـذي يعـرف اختصـار ًا باسـم

‘‘ ’’PBLبتعزيـز مفاهيـم تربويـة مثـل مفهـوم برونـر
‘‘التعلـم عـن طريـق االكتشـاف’’ ،ومفهـوم كارل

روجـر ‘‘الطالب حمـور التعلم’’ ،ويدمج تلـك املفاهيم

وظـل ‘‘أسـتديو التصميـم’’ حجـر الزاويـة

الرتبويـة ويبين اخلبرات املكتسـبة عن طريق املامرسـة

وهيمـن على مجيـع مـدارس العمارة حـول العـامل ،بل

التلقينـي الـذي يعتمـد على نقـل املعرفـة عـن طريـق

واألسـاس يف النمـوذج الغـريب للتعليـم املعماري،

إن بعـض الرتبويين عدَّ ‘‘أسـتديو التصميـم’’ نموذج ًا

تعليميـ ًا حيتـذى بـه يف ختصصـات ومعـارف أخـرى
تعتمـد على مفاهيـم تعليميـة مشـاهبة مثـل ‘‘التعليـم
التكاملي’’ ،أو ‘‘التعليـم باملشـاركة’’ ،أو ‘‘التعليـم
االنفـرادي’’ ،أو ‘‘التعليـم بالتدريـب’’ ،أو ‘‘التعليـم

عـن طريـق اإلرشاف’’ .وبالرغـم مـن كون ‘‘أسـتديو
ومصدر
التصميـم’’ نموذج ًا خاصـ ًا بالتعليم املعماري
َ
إهلـام لغيره مـن التخصصـات؛ إال أن مقـررات املواد

املهنيـة ،وبـدالً مـن الرتكيـز على األسـلوب التقليدي
املعلـم؛ حيفـز نمـوذج ‘‘ ’’PBLالطلاب على التعلـم

عـن طريـق اكتشـاف املعرفـة وتوظيـف املهـارات.

تطور التعليم املعامري يف اململكة العربية السعودية:

تأثـرت مناهج التعليـم املعامري باململكـة العربية

السـعودية يف نشـأهتا باملنهـج األمريكـي ،وظهـر ذلك

جليـ ًا يف قسـم العمارة وعلـوم البنـاء بجامعـة امللـك

سـعود الـذي تأسـس يف العـام 1967م بوصفـه أول
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قسـم لتعليـم العمارة باجلزيـرة العربيـة وتأثـر باملنهـج

بجامعـة أم القـرى ووضـع برناجمـه التعليمـي نخبـة

احلـرب العامليـة الثانيـة وهـو املنهـج الـذي كان أيضـ ًا

اجلامعـات السـعودية .وبالرغـم من أن اجلهـود كانت

األمريكـي للتعليـم املعماري الـذي كان سـائد ًا بعـد

متأثـر ًا بمدرسـة الباوهـاوس بقيـادة املعماري وولتر

قروبيـوس (آل سـعود .)2001 ،وحتـى بعـد حتـول

مـن أسـاتذة متخصصين يف الربامـج املعامريـة مـن
حمليـة هـذه املـرة إال أن اإلطـار العام للربنامـج مل خيرج

عـن مثيالتـه من برامـج العمارة باجلامعات السـعودية

القسـم إىل كليـة للعمارة والتخطيـط يف العـام 1984

األخـرى (آل سـعود.)2001 ،

تقييـم «مكافـئ بدرجة عاليـة لربامج التعليـم املعامري

فـإن الربامج التعليميـة الثالثة املتبقية نشـأت يف فرتات

م؛ اسـتمر تأثـره باملنهـج األمريكـي وحصـل على
املعتمـدة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة» مـن اهليئـة

الوطني�ة العتماد الربام�ج املعامري�ة األمريكي�ة

(�Na

باسـتثناء برنامـج العمارة بجامعـة امللك سـعود؛

زمنيـة متقاربـة ال تتجـاوز ثامنية أعـوام بسـبب الطفرة
االقتصاديـة التـي شـهدهتا اململكـة العربيـة السـعودية

أو مـا يعـرف

يف تلـك الفترة الزمنية (مـا بين  1975م و1983م)،

وأنشـئ ثـاين برنامـج لتعليـم العمارة يف العـام

2012م) توسـع ًا آخـر يف التعليم املعماري ليصل عدد

)tional Architecture Accrediting Board

اختصـار ًا بــ ( ،) NAABوكان ذلـك يف العام 2013م.
1975م بكليـة العمارة والتخطيـط بجامعـة امللـك
فيصـل قبـل إحلاقها بجامعـة الدمام يف العـام 2009م،
وقـام بتطويـر الربنامـج التعليمي للكليـة جامعة رايس
األمريكيـة ( .)RICEأمـا ثالـث برنامـج للعمارة فقـد

وضعتـه جامعة هارفـرد األمريكيـة ( )Harvardيف العام

1976م وتبنتـه كليـة تصاميـم البيئـة بجامعـة امللـك
عبـد العزيز ،ورابـع الربامـج املعامرية هـو برنامج كلية

تصاميـم البيئـة بجامعـة امللـك فهـد للبترول واملعادن
الـذي دشـن يف العـام 1980م وطـورت مناهجـه
بما حيقـق متطلبـات اهليئـة الوطنيـة العتماد الربامـج

املعامريـة األمريكيـة.

أسـس قسـم العامرة اإلسلامية يف العام  1983م

بوصفـه أحد أقسـام كلية اهلندسـة والعامرة اإلسلامية

وظلـت كذلـك حتـى شـهدت فترة (2005م -
الربامـج املعامريـة إىل سـتة برامـج حكوميـة جديدة يف

كل مـن جامعـة القصيـم (كليـة العمارة والتصميـم
والتخطيـط) ،وجامعـة جـازان (كليـة التصاميـم
والعمارة للبنـات) ،وأربعة أقسـام للعمارة تتبع كليات
اهلندسـة يف كل مـن جامعـة طيبـة وجامعـة حائـل

وجامعـة الباحـة وجامعـة نجـران.

ويف الفترة مـن العـام 2000م وحتـى 2008م

أضـاف القطـاع اخلـاص سـتة برامـج جديـدة يف جمال
التعليـم املعامري املوجه السـتقطاب اجلنسين من أبناء
اململكة وبناهتا .وأنشـئ قسـم اهلندسـة املعامرية بوصفه

أحـد أقسـام كليـة البنـات بجامعـة األمير سـلطان

بالريـاض ،وتعـد اجلامعـة أول جامعة أهليـة باململكة.
ثـم أنشـأت جامعـة دار احلكمـة األهلية للبنـات بجدة
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كليـة التصميـم والعمارة ،تبعتها جامعة عفـت األهلية

العربيـة السـعودية ،حيـث بلغـت نسـبة مقـررات

العربيـة السـعودية يف العـام 2005م وتضم عـدد ًا من

 %20و  %28مـن إمجـايل السـاعات املقـررة ،باسـتثناء

للبنات التي أنشـئت أول كلية هندسـة للبنات باململكة
األقسـام اهلندسـية ومنهـا قسـم للعامرة .وتأسسـت يف
العـام 2008م كليـة اهلندسـة بجامعة الفيصـل األهلية

بالريـاض وأحد أقسـامها قسـم خمتص بتعليـم العامرة،
ووضـع مناهج الكلية خرباء من معهد ماساتشوسـتس

للتكنولوجيـا ( )MITوجامعـة كامربيـدج على غـرار
الربامـج اهلندسـية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

وبريطانيـا .ويف العـام نفسـه ،أسسـت جامعـة دار
العلـوم بالريـاض كليـة اهلندسـة املعامريـة والتصميـم
الرقمـي ووضعـت مناهجهـا التعليميـة بالتعـاون مـع

جامعـة امللـك فهـد للبترول واملعـادن وجامعـة امللك

سـعود وبعـض اجلامعـات العامليـة .وبالرغـم مـن أن
التوسـع يف التعليـم املعماري اخلـاص تركـز يف مدينتي

الريـاض وجـدة ،إال أن املدينـة املنـورة حظيـت هـي
األخـرى بكليـة خاصـة للهندسـة وهـي كليـة البيـان
األهليـة للهندسـة التـي تأسسـت يف العـام 2007م
وأحـد أقسـامها قسـم للهندسـة املعامريـة ،وقـام على

إعـداد مناهـج الكليـة جامعـة كونيتيكـت األمريكيـة

(University

.)Connecticut

مقــررات أســتديوهات التصميــم املعــاري يف برامــج
التعليــم املعــاري باجلامعــات الســعودية:

متثـل مقـررات أسـتديوهات التصميـم املعماري

الركيـزة األسـاس لربامـج التعليـم املعماري باململكـة

التصميـم املعماري يف كليـات العامرة السـعودية ما بني

قسـمني للهندسـة املعامريـة يتبعـان لكليـة اهلندسـة
بجامعـة طيبـة وجامعـة الفيصـل األهليـة فقـد بلغـت
نسـبة مقررات التصميـم املعامري  .%6ويمكن تفسير

النسـب املتدنيـة جـد ًا ملقـررات التصميـم املعماري

بكليتـي اهلندسـة التابعتين جلامعـة طيبـة وجامعـة
الفيصـل األهلية بسـبب تركيـز الكليتني على مقررات
هندسـية على حسـاب التوسـع يف مقـررات التصميـم

املعماري .ويمكـن أيضـ ًا تفسير التفاوت بني النسـب
يف حالـة جامعـة امللك سـعود ( )%20وجامعـة الدمام

( - )%28على سـبيل املثـال  -بسـبب اسـتقطاع سـنة
حتضرييـة مـن برنامـج التعليم املعماري جلامعـة امللك

سـعود واختصـار الربنامـج األصلي إىل أربع سـنوات
فقـط بـدالً مـن مخس .أمـا جامعـة الدمـام فقـد قامت

هـي األخـرى باسـتقطاع سـنة حتضرييـة مـن برناجمهـا
األصلي للتعليم املعماري ولكنهـا أضافت إليهـا مواد
أساسـية للتصميـم املعماري فظهرت النسـب أعىل من
مثيالهتـا يف اجلامعـات السـعودية األخـرى

مقــررات أســتديوهات التصميــم املعــاري يف جامعــة
امللــك ســعود:

تنتظـم مقـررات التصميـم املعماري يف ثامنيـة

مقـررات رئيسـة متدرجـة من حيـث التعقيـد ومتنوعة

مـن حيـث الطبيعـة كما ييل:
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● ●تصميـم معماري ( :)1وهيـدف إىل تدريـب

● ●تصميـم معماري ( :)8مشروع التخـرج

األبعـاد والتصميـم ثالثي األبعـاد ،وإكسـاب الطالب

حيـث يصمـم الطالـب مرشوعـ ًا مـن إعـداده ويقـدم

الطالـب على أساسـيات التصميـم املعماري ثنائـي

ويمثـل خالصـة مـا تلقاه الطالـب من معـارف وعلوم

مهـارات التصميم والرسـم اليـدوي والنقـد املعامري.

حلـوالً معامريـة ذات مسـتوى مهنـي متقـدم.

الطالـب على تصميـم مبنـى صغير مـع الرتكيـز على

أسـتديوهات التصميـم املعماري بالكليـة؛ عقـد قسـم

● ●تصميـم معماري ( :)2وهيـدف إىل تدريـب

الوظيفـة وعالقتهـا بالفـراغ واإلنشـاء.

● ●تصميـم معماري ( :)3وهيـدف إىل تدريـب

الطالـب على فهـم العالقـة بين البيئـة والتصميـم
املعماري وفهـم مبـادئ العمارة املسـتدامة.

ويف حماولـة لرصـد نقـاط القـوة والضعـف يف

العمارة وعلـوم البنـاء بكليـة العمارة والتخطيـط

بجامعـة امللـك سـعود عـدد ًا مـن ورش العمـل،
وشـارك هبـا أعضـاء هيئـة التدريـس وطلاب الكلية،
وتـم عـرض نتائجهـا يف جلسـة قسـم العمارة وعلـوم

● ●تصميـم معماري ( :)4وهيـدف إىل تدريـب

البنـاء الثانية عشرة يف 1433 /5 /24هــ املوافق 16

سـياق املجـاورة السـكنية وختطيـط املدينة واسـتيعاب

ألهـم نقاط القـوة والضعف واحللـول املقرتحة لتعزيز

الطالـب على أساسـيات التصميـم العمـراين ضمـن

عنـارص تكويـن املدينـة.

2012 / 4 /م .اجلـداول ( )3 ،2 ،1تظهـر ملخصـ ًا

جوانـب القـوة ومعاجلـة نقاط الضعـف .ولـن تتناول

● ●تصميـم معماري ( :)5وهيـدف إىل إكسـاب

هـذه الدراسـة نقـاط القـوة بالكليـة ولكنهـا ستركز

ومتنوعـة االسـتخدامات وتطبيـق مـا تعلمـه مـن

التصميـم املعماري بكليـة العمارة والتخطيـط بجامعة

الطالـب مهارات التصميم ملشـاريع متعـددة الوظائف

مهـارات التصميـم والرسـم باحلاسـب اآليل.

على جوانـب الضعـف التـي تعـاين منها أسـتديوهات
امللـك سـعود والتـي جـاءت يف جمملهـا مطابقـة

● ●تصميـم معماري ( :)6وهيـدف إىل تعزيـز

لنتائـج دراسـات مماثلـة تـم إجراؤها عىل  28مدرسـة

ناضجـة وتطويـر فلسـفة معامريـة وهويـة خاصـة.

اململكـة املتحـدة ،أستراليا ،نيوزيلندا ،اليابـان ،هونج

الطالـب نحـو تكامـل األنظمـة اهلندسـية مـع األنظمة
ٍ
مبـان مسـتدامة وعالية
اإلنشـائية واملعامريـة وتصميـم

العربيـة السـعودية ،اململكـة األردنيـة اهلاشـمية،

مهـارات الطالـب نحـو بلـورة شـخصية معامريـة
● ●تصميـم معماري ( :)7وهيـدف إىل تدريـب

األداء.

تصميميـة يف  13دولـة (الواليات املتحـدة األمريكية،
كونـج ،كوريـا ،اهلند ،مجهوريـة مرص العربيـة ،اململكة
الربازيـل ،وبورتريكـو)

(1995

:)Salama,
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أوالً :نقــاط ضعــف خاصــة بمحتــوى األســتديو

 .3يظـل بعـض أعضـاء هيئـة التدريـس متأثـر ًا

 .1عـدم وضوح املتطلبـات التعليمية يف أسـتديو

أدائهـم ومسـتوياهتم احلاليـة يف أسـتديو التصميـم.

بمتطلبـات جديـدة يفرضها عليهم بعـض أعضاء هيئة

بنـاء على مسـتوى اإلخـراج النهائـي وال يلتفـت إىل

وأســلوب التدريــس:

التصميـم املعماري عنـد الطلاب ،إذ يفاجـأ الطلاب
التدريـس بني احلين واآلخر.

 .2فـرض بعـض أعضـاء التدريـس أفكارهـم

التصميميـة عىل طلاب األسـتديو التصميمـي وتقييم
أدائهـم وفقـ ًا لذلـك.

 .3اختلاف املحتـوى العلمـي وأسـلوب

التدريـس والتقييـم واملتطلبـات التعليميـة مـن أسـتاذ

آلخر بالرغم من تشـابه املشـاكل التصميمية وتسـاوي
املرحلـة التعليميـة.

 .4نـدرة املعيديـن يف أسـتديوهات التصميـم

املعماري ،وإن وجـد املعيـد فقلما يكـون هنـاك توافق

أكاديمـي بينه وبين عضو هيئـة التدريس ،كما أن دور
املعيـد ال يتجـاوز تسـجيل احلضـور واالنصراف.

ثانيــ ًا :نقــاط ضعــف خاصــة بأســلوب تقييــم أداء

الطــاب:

 .1عـدم وضـوح معايير التقييـم وإحسـاس

الطلاب بالغبـن لعـدم تقديـر أعضـاء هيئـة التدريس
ملـا يقومـون بـه مـن جمهـود.

 .2ترتبـط درجـة تقييـم الطلاب عنـد بعـض

أعضـاء هيئـة التدريـس بانطباعهـم العام عـن الطالب
أو بمعرفتهـم الشـخصية بـه.

بانطباعـه السـابق عـن الطلاب بغـض النظـر عـن
 .4ي َق ّيـم بعض أعضـاء هيئـة التدريـس املرشوع

تقييـم مراحـل إنتـاج العمل خلال الفصـل الدرايس.
 .5يفضـل الطالب أسـلوب التقييـم الفردي من

أسـتاذ املقـرر وينفـرون مـن أسـلوب التقييـم اجلامعي
نظـر ًا للتباين الواسـع بين أسـلوب التقييـم ومنهجيته

بين املحكمني.

 .6عـدم تفعيل دور جمموعـات العمل يف مراحل

مجـع املعلومـات ،وإن تـم ذلك فـإن الطالـب ال يملك
فرصـة اختيـار جمموعتـه ،كما أن أسـلوب تقييـم عمل

أفـراد املجموعـة غير واضح عنـد بعض أعضـاء هيئة
التدريس.

ثالث ـ ًا :نقــاط ضعــف خاصــة بنوعيــة املشــاريع التــي
يتــم طرحهــا يف أســتديو التصميــم املعــاري:

 .1قلما يوجد ربط بين املـواد النظرية وأسـتديو

التصميـم املعماري ،بـل قلام يوجـد ربط بني املشـاريع
املقرتحـة والواقع.

 .2تكـرار املشـاريع على الطلاب يف مراحـل

تعليميـة خمتلفـة وعـدم وجـود قاعـدة بيانـات حلفـظ
املشـاريع التعليميـة.
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رابع ـ ًا :نقــاط ضعــف خاصــة بنوعيــة وأداء وســلوك

التخصـص أو غيره مـن التخصصات التـي يتوجهون

 .1ضعـف عـام يف اللغـة اإلنجليزيـة وبرامـج

التصميـم :األول :هـو النمـوذج اخلطـي الـذي تتدفق

 .2ضعف يف مهارات التقديم والعرض.

النمـوذج الثـاين فهـو النمـوذج التفاعلي الـذي يتبادل

طــاب أســتديوهات التصميــم املعــاري:
احلاسـوب.

ملامرسـتها .وهنـاك نموذجـان لتدريـس أسـتديوهات
معـه املعرفـة يف اجتاه واحـد من املعلـم إىل الطالـب ,أما

 .3االسـتعانة بمكاتـب خارجيـة إلنجـاز أعامل

فيـه املعلـم املعرفة مـع الطلاب بواسـطة ‘‘التعلم عن

 .4ضآلـة املخـزون الثقـايف لدى بعـض الطالب

الطالـب مهـارات جديـدة ويضيـف إليـه معـارف

الطلاب.

وعـدم إملامهـم بالتخصـص والتحاق بعضهـم بالكلية

بالرغـم مـن عدم وجـود ميـل إليها.

 .5عـدم قـدرة الطلاب على التوفيـق بين

متطلبـات التصميـم املعماري واملواد النظريـة األخرى
بسـبب ضغـط اخلطـة الدراسـية وهـو مـا يدفعهـم إىل
الرتكيـز على املـواد النظرية وإمهـال أسـتديو التصميم

املعماري أو العكـس.

 .6زيادة عدد الطالب يف الشعبة الواحدة.

طريـق التفاعل’’ ويكسـب التعلم يف النمـوذج التفاعيل
جديـدة ،وال يقـف بالطالـب عنـد جمرد احلصـول عىل

املعلومـات أو جمـرد تصنيف املعرفـة العلميـة والتقنية.
() KAHVECIOGLU, 2007

إن التصميـم نشـاط معقـد ومتعـدد اجلوانـب

ويتطلـب مهـارات خاصـة يف اسـتحضار املشـكلة

كمهـارات البحـث والتحليل وبلورة املشـكلة والقدرة

على االسـتنتاج ،كما يتطلـب مهـارات خاصـة يف
التواصـل والربـط بين معـارف متعـددة ،وقـد ذهـب

 .7ظهـور ممارسـات سـلبية مـن قبـل الطلاب

كل مـن بـاور وكوهلـاس إىل أن التصميـم ليـس جمـرد

واإلزعـاج ،والغيـاب وعـدم االنضبـاط يف احلضـور

مـن اخلبرات ،وحيتـاج هـذا الرتاكـم من اخلبرات إىل

مثـل :التدخني ،والعبـث باألجهزة ،ورسقة املشـاريع،
واالنصراف ،وعـدم االلتزام بالـزي واملظهـر الالئق.
طرق تدريس أستديوهات التصميم املعامري:

إن أحـد أهـم جوانـب التعليـم يف أسـتديوهات

التصميـم املعماري هـو تعليـم القـدرة على التصميـم
والتفكير اإلبداعـي ،وقد مكنت هـذه القـدرة العديد

من خرجيـي كليات العامرة والتخطيـط للنجاح يف جمال

نشـاط جمـرد ومنعـزل بذاتـه بـل هـو عمليـة تراكميـة
ق�درة ذاتي�ة عالي�ة التنظي�م

(�Power, 2002 and Kool

 ،)haas, 2004ومـن ثـم فـإن أي نظام يسـاهم يف ترتيب

هـذه العمليـات الرتاكمية سـيكون من األمهيـة بمكان
للتطويـر اإلجيـايب والتعامـل بفعاليـة أكرب مع املشـاكل
املعقـدة.

(2007

.)Holmquis,

لذلـك فـإن درس التصميم املعماري ال يركز عىل

أسـلوب موحـد أو على بعد واحـد بل يوجـه الطالب
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للتفكير الديناميكـي يف أبعـاد متعددة ،ومـن ذلك عىل
سـبيل املثال ال احلصر :اإلبداع والتفـرد وحتقيق األداء

الوظيفـي ومراعـاة اجلوانـب اإلنسـانية واالجتامعيـة
والثقافيـة ومراعـاة اجلوانب البيئيـة واملناخية والتكامل

مع النظم اهلندسـية اإلنشـائية والكهربائية وامليكانيكية
والصرف الصحـي وحتقيـق متطلبـات السلامة يف

املبنـى .إن كل مـا سـبق وغيره يتطلـب تعلي ً
ما ومتابعة
وتوجيهـ ًا ونقد ًا مسـتمر ًا من قبل أسـتاذ مقرر أسـتديو

التصميـم املعماري موجهـ ًا لكل طالب عىل حـدة وفق ًا

ملرشوعـه وتوجهـه نحو احلـل املعامري.

قـدرات فكريـة ومعرفيـة وشـخصية متكنه من ممارسـة
املهـام التاليـة( :على سـبيل املثـال وليـس احلصر):
● ●إلقاء املحارضات Lecturing

● ●اإلرشاد والتوجيه

Tutoring

● ●املتابعة Observing

● ●التدخل والتوجيه Intervention
● ●إدارة التدريب Coaching
● ●التقييم Evaluating

● ●النقـد بجميـع أنواعه مثـل :نقد حـول طاولة

مسـتديرة

( )Disk Critiqueونقـد لوحـات معلقـة (Pin-

إن الـدرس التصميمـي درس ذو طبيعـة مهنيـة

 )Up Critiqueونقـد مـن خلال هيئة مناقشـة (.)Juries

مشـاكل بلا حـدود ( ،)open ended problemsويقـوم

يوجد وصفة واضحة ألسـلوب تدريس أسـتديوهات

ملوضـوع مرشوعـه وقدراته ،ويتوىل األسـتاذ اإلرشاف

كبير ًا يف حمتـوى وطـرق تدريـس أسـتوديو التصميـم

يسـتند على مشروع

(based

 )Projectويتعامـل مـع

األسـتاذ بإعـداد مسـار خمتلـف لـكل طالـب وفقـ ًا

الشـخيص واملبـارش بصـورة أقـرب مـا تكـون إىل
اإلرشاف على الرسـائل العلميـة أو مشـاريع التخـرج

ببعـض الكليـات العلميـة .وإن مـن املهم اإلشـارة إىل
أن أسـتاذ مقـرر أسـتديو التصميـم يتوجـه غالبـ ًا إىل
عـدم السماح بتامثـل احللـول التصميميـة املقرتحة من
الطلاب ،حتـى وإن تشـاهبت أو توحـدت املشـكلة
التصميميـة عنـد أكثـر من طالـب ،فمن املهـم أن يتاميز

الطلاب بعضهـم عـن بعضهـم اآلخـر يف نظرهتـم إىل
املشـاكل التصميميـة وطريقـة عالجها .ونظـر ًا لطبيعة

مقـرر أسـتديو التصميـم املعماري فـإن أسـتاذ املقـرر
يبذل جمهـود ًا فكريـ ًا وعملي ًا ونفسـي ًا وتربويـ ًا ويمتلك

وبالرغـم مـن كل مـا سـبق توضيحـه؛ إال أنـه ال

التصميـم املعماري ،وقـد رصـد ( )Salama, 1995تباين ًا
املعماري ليـس فقـط بين مـدارس معامريـة عـدة بـل

يف املدرسـة املعامريـة الواحـدة .وتبقـى املهمـة مرهونة

بتالقـح معطيـات عـدة ومـن بينهـا :خبرة األسـتاذ،
واسـتعداد الطالـب ،وطبيعـة املشـكلة التصميميـة،

والبيئـة التعليميـة داخـل أسـتديوهات التصميـم

املعماري .لكن عىل أسـتاذ مقرر األسـتديو التصميمي
أن حيـذر مـن التصرف كأنه اخلبير الوحيـد وصاحب
احلكـم األول واألخير ،وعليـه أن ال يسـتعرض

مهاراتـه اخلاصـة ويفـرض خربتـه على الطلاب ،بـل
عليـه أن يشـجع الطلاب ليكونـوا أكثـر تفاع ً
لا فيما

بينهـم مـن جهـة وفيما بينهـم وبني األسـتاذ مـن جهة

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 29الرياض ( 2017م 1438 /هـ )

أخـرى .إن التعليـم هبـذه الصـورة هـو تعليـم إجيـايب
يشـجع على املشـاركة واكتسـاب املهارات واكتشـاف

املعرفـة .كما أن املقرر التصميمـي هبـذه املنهجية جيعل
األسـتاذ ينهـج دور ًا قيادي ًا يف األسـتديو مـن ناحية بناء
املهـارات وتالقـح املعـارف وقيـادة األداء ،وهـذا أكثر
بكثير مـن جمـرد تلقين املعرفة.
انتقـد

()Salama, 1995

الطـرق املعـارصة يف
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بوصفهـا منتجـ ًا هنائيـ ًا.
أمهية الدراسة

تعـد مقـررات التصميـم املعماري األسـاس

الـذي يتمحور حولـه التعليم املعماري .ووفقـ ًا ملعايري
املعهـد امللكـي للمعامريين الربيطانيين ( )RIBAفـإن
مقـررات التصميـم املعماري متثل ما ال يقـل عن %50

تدريـس مقـررات أسـتديو التصميـم املعماري ،وأهنـا

مـن الوقـت الـذي يمضيـه الطالـب يف التعلـم ومثـل

وتعلـم الطالـب كيفيـة التصميـم املعماري أي ‘‘كيـف

سـعود .)2001 ،ليـس ذلك فحسـب بـل إن مقررات

تركـز على تصميـم مشروع نظـري غير حقيقـي،
حـدث؟’’ ،ولكنهـا تعطل مهـارات التفكير والتعرف

ذلـك مـن الـوزن يف األمهيـة ) Salama, 1995( .و ( آل
التصميـم املعماري تسـتهلك الوقـت األطـول مـن

إىل جوانـب أخـرى ال تقل أمهية مثل‘‘ :مـاذا حدث؟’’

الطلاب واجلهـد األوفر مـن أعضـاء هيئـة التدريس.

النشـاط اإلنسـاين والفـراغ العمـراين أو بمعنـى آخـر

التصميـم املعماري على مسـتوى التعليـم املعماري يف

و‘‘ملـاذا حـدث؟’’ كمحاولـة اكتشـاف الربـط بين

دراسـة البيئـة املبنية وكذلـك البحث ملعرفة ملـاذا تالئم
فراغات وأشـكال معينة نشـاطات إنسانية دون أخرى.

كما أن طـرق تدريس مقـررات أسـتديوهات التصميم
املعماري ال حتفـز الطلاب للتفكري يف اعتبـارات مهمة

مثـل العوامـل االقتصاديـة ،واالجتامعية ،والسياسـية،
والتقنية.

وبالرغـم مـن تلـك األمهيـة القصـوى ملقـررات

اجلامعـات العامليـة ،إال أن الباحـث مل يتعـرف حتـى

اليـوم إىل نظـام أمتتـة إلدارة العمليـة التعليميـة يف
األسـتديوهات .وإن النظـام املقترح يف هـذه الدراسـة

سـيكون النـواة األوىل ألمتتـة أسـتديوهات التصميـم
املعماري وسـيخدم الطلاب وأعضـاء هيئـة التدريس
وكل األطـراف املشـاركة يف إدارة العمليـة التعليميـة.

إن مـن املهـم وجـود نظـام إلدارة أسـتديو

ويف حالـة نجـاح املحاولة االستكشـافية التـي يقوم هبا

عـادل يشـجعهم على االندفـاع قدمـ ًا يف الـدرس

كليـات العمارة والتخطيـط باجلامعـات السـعودية

التصميـم ومتابعـة الطلاب وتقييـم تقدمهـم بشـكل
التصميمـي وتنظيم أوقاهتـم وطاقاهتـم يف مراحل مجع

املعلومـات وعمليات توليـد وإنتاج األفـكار واحللول

ومـن ثـم تطويرهـا حتـى يمكـن عرضهـا وتقديمهـا

الباحـث؛ فيمكن اعتامدها وتعميمها مسـتقب ً
ال لتشـمل

وغريهـا مـن اجلامعـات العربيـة والعامليـة ،كما يمكن

تعميـم النظـام ليشـمل كليـات أخـرى متاثـل براجمهـا
منهجيـة التعليـم املعماري.
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حممد بن سعيد العيسان الغامدي :تصميم نظام حاسويب إلدارة العملية التعليمية بأستديوهات التصميم املعامري ‘‘دراسة استكشافية’’.

اجلدول ( :)1ملخص نقاط القوة يف أستديوهات التصميم املعامري بكلية العامرة والتخطيط بجامعة امللك سعود.
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة Strengths
اﳌﺤﻮر اﻷول

ﺑﻴﺌﺔ اﻷﺳﺘﺪﻳﻮ

اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﲏ
اﻟﻄﺎﻟﺐ

اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻷﺳﺘﺎذ واﳍﻴﺌﺔ اﳌﻌﺎوﻧﺔ

اﳌﴩوﻋﺎت

 -١اﻹﺿﺎءة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 .١ﲪﺎس اﻟﻄﻼب ﰲ

 .١ﲤﻴﺰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

 .١اﻟﺘﻨﻮع اﳊﺠﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ

 .١ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ

 -٢اﻷﺛﺎث ﻣﻮﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ

اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

 .٢ﺗﻨﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻟﴩح واﺳﺘﺨﺪام

 .٢ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

 .٢ﻗﺮب اﳌﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب.

 -٤اﻟﺸﺎﺷـــــــــــﺎت

 .٢ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻀﻬﻢ

 .٣ﺗﻨﻮع اﳉﻨﺴﻴﺎت ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

 .٣اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﺪر ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

 .٤ﺟﻠﻮس ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﺑﲔ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى

اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

 -٣ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻄﺎوﻻت ﺟﻴﺪ
 -٥اﻟﻌﻤﻞ٧/٢٤
 -٦اﻹﻧﱰﻧﺖ

 -٧ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﰲ

اﻷﺳﺘﻮدﻳﻮ ،وﺷﻴﻮع اﻟﺮوح
ﺑﲔ أﻏﻠﺐ اﻟﻄﻼب.

ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻨﻲ.

أﻛﺎدﻳﻤﻴ ًﺎ.

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ.

اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻮع ﻣﺪارﺳﻬﻢ

اﳌﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ

اﳌﺤﻮر اﳋﺎﻣﺲ

ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﴩوع.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪ ًا.

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

 .٣وﺿﻮح ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت.
ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ
اﻷﺳﺘﻮدﻳﻮ.

 .٤اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء

 .٥اﺣﱰام اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.

 .٥ﺗﻌﺎون أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﺪدة

 .٣وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﳚﺎﰊ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب.

 -٩ﺗﻮﻓﲑ دواﻟﻴﺐ ﺧﺎﺻﺔ

 .٤اﻧﻌﺪام اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟﺪوام.

 .٧اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة ﻋﺮض اﻟﴩاﺋﺢ.

واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب.

 .٩ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﲈرة ﻋﲆ أﳖﺎ

 -٨ﺟﻮدة اﻷﺛﺎث
ﻟﻠﻄﻼب

ﺑﲔ اﻟﻄﻼب.

ﺑﲔ اﻟﻄﻼب وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ
اﺣﱰام ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً.

 .٥ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺸﻌﺐ

واﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﳍﻢ  -ﰲ

 .٦ﻗﺪرة اﳌﻌﻴﺪﻳﻦ راﺋﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

 .٦ﲤﻜﲔ اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﳌﺎدة

 .٨وﺿﻮح اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
ﺣﺮﻓﺔ.

اﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﻣﻨﺎﺳﺐ.

 .٦اﻣﺘﻼك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب

ﳌﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ))ﺣﺎﺳﺐ
آﱄ ،إﻟﻘﺎء.(...

 .٧اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ.

 .٨اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﳌﺘﺎﺣﺔ ))اﳌﻜﺘﺒﺔ،
اﳌﻌﺎﻣﻞ.(...،

 .٩اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ
وﺛﻘﺎﻓﻴ ًﺎ.

 .١٠اﻟﺘﻄﻮع ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ "ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ

واﳌﻠﺨﺼﺎت" ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

املصدر :وفق ًا لورش عمل شارك هبا أعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية وعرضت نتائجها يف جلسة قسم العامرة وعلوم البناء الثانية
عرشة يف 1433 /5 /24هـ املوافق 2012 / 4 / 16م.
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اجلدول ( :)2ملخص نقاط الضعف يف أستديوهات التصميم املعامري بكلية العامرة والتخطيط بجامعة امللك سعود.
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ Weakness
اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﲏ

اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﳌﺤﻮر اﻷول

 -١ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎﻛﻦ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

 .١ﺗﺴﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺪم

 .١ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ

 .١ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ارﺗﺒﺎط

 -٢ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﻷﺳﺘﺪﻳﻮ

 .٢ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﳌﲈرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ )اﻟﺘﺪﺧﲔ داﺧﻞ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ

 .٢وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﴩوع

ﻣﻊ ﻋﺪم وﺿﻮح ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

 -٣ﻗﻠﺔ ﻧﻘﺎط ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ.(...،

 .٢إﺟﺒﺎر اﻟﻄﻼب ﻋﲆ

 .٣ﺗﻐﻴﲑ ﳏﺪدات

اﻟﻄﻼب.

 -٤ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻧﺎرة

اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ.
,
اﻟﻠﻐﺔ

وآراء ﳏﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ.

ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ داﺧﻞ اﻷﺳﺘﺪﻳﻮ

ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
وأﺷﻜﺎﳍﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ

 -٥ﺿﻌﻒ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ

اﻟﻄﺎﻟﺐ

اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ.

اﻟﻜﻠﻴﺔ ،اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة ،ﴎﻗﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،إزﻋﺎج

 .٤ﻋﺪم اﻣﺘﻼك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﳌﻬﺎرات اﻹﻟﻘﺎء

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

 -٧ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻣﺜﻞ ﳉﻮﺋﻬﻢ إﱃ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻋﲈل.

 -٨أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﳌﻮاد ﰲ اﻟﺴﻨﺔ

 -٩ﻋﺪم ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺮاﳼ
واﻟﻄﺎوﻻت

 -١٠ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻮح ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻷوراق اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ

 -١١ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

 .٥ﻋﺪم اﺣﱰام ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ

 .٦وﺟﻮد ﺿﻐﻂ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل

اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻻ ﲣﺪم اﳋﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ.

 .٤ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮدع

 .٥ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء

رﻣﻴﻬﺎ.

 .٦ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻘﺮرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳑﻞ.

ﳊﻔﻆ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ

أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻄﻼب.

 .٧ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﰲ

ﲤﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ دﻛﺘﻮر ﻵﺧﺮ.

اﻷﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻ ّﺎ ﻓﻴﲈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻊ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت

 .٨درﺟﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺣﻴﺎﻧﺎّ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎع

 .٤ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﻋﻀﻮ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

 .٨ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺿﺒﻂ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﲈﻋﻲ ،وﻋﺪم

اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻓﻘﻂ.

 .١١إﳘﺎل اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﲇ ﰲ اﳌﻮاد

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ،وﺗﺄﺧﺮ ﻧﺰول ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد.

اﻣﺘﻼك اﻟﻄﺎﻟﺐ  -أﺣﻴﺎﻧﺎً  -ﻓﺮﺻﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.

 .٩ﺿﻌﻒ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﰲ

 -١٤أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﺐ ﰲ

واﻟﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻢ.

 -١٥ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺪﺧﻦ

أﺧﺮى وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻌﻔﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد

 -١٦ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺪﻣﺎت

وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﴩوع ﰲ

 .٤ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ

اﻷﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت واﻗﺘﺼﺎر

 -١٣ﻋﺪم ﺗﻼءم اﻟﻄﺎوﻻت

داﺧﻞ اﻷﺳﺘﺪﻳﻮ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ

ﰲ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ.

 .٣ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﳉﻬﺪ

 .١٠اﺧﺘﻼف اﳌﻘﺮرات واﳌﺮاﺟﻊ ﰲ اﳌﺎدة

 .١١ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

اﳌﻌﺎﻣﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪاً

اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ.

 .٢ﺣﺠﻢ اﳌﴩوع ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺪرﺟﺔ

 .٧وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺟﺪاول ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ

 -١٢ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام

ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 .٣ﻋﺪم ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻘﺮرات

 .١ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺐ.

اﳌﴩوﻋﺎت

اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ.

اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت ﰲ أي وﻗﺖ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻌﲈري.

 .٣ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب  -ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  -ﰲ

 -٦دواﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﻻ

ﻟﻸﺳﺘﺪﻳﻮ ودورة اﳌﻴﺎه

اﳌﻌﻴﺪ وﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ

أﻓﻜﺎر ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

اﻷﺳﺘﺎذ واﳍﻴﺌﺔ اﳌﻌﺎوﻧﺔ

اﳌﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ

اﳌﺤﻮر اﳋﺎﻣﺲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 .١٠ﻋﺪم اﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﺒﺎس واﳌﻈﻬﺮ.

 .١٢إﺣﺠﺎم اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ
 .١٣اﻫﺘﲈم ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﺑﻤﻮاد ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻣﻮاد
"ﻛﺎﻻﻫﺘﲈم ﺑﻤﻮاد اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﳌﻮاد
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ".

 .٥ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﳌﻌﻴﺪﻳﻦ ﰲ

ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ

 .٦ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻻﻧﻄﺒﺎع

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻦ اﻟﻄﻼب أو ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
 .٩إﻟﻐﺎء درﺟﺔ
 +Aﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻘﺮرات.

ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.

 .١٢ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﺧﺮاج ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘﻰ

 .١٣ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﲆ اﻷﺧﻄﺎء

أداﺋﻪ وﻣﺴﺘﻮاه.

 .١٤ﻋﺪم اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي

وإن ﲢﺴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ

اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ.

ﻟﻌﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

 .١٥اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﴬ ﺑﺎﳌﻘﺮر.

 .١٦ﺗﻐﻴﲑ أﺳﻠﻮب اﻹﻟﻘﺎء اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ

ﻣﺴﺎﻧﺪة داﺧﻞ اﻷﺳﺘﺪﻳﻮ ﻣﺜﻞ /

 .١٤ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت،

اﳋﻤﻮل ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

 -١٧راﺋﺤﺔ اﳌﻄﺎﻋﻢ ﻣﻨﺘﴩة ﰲ

 .١٥رﺑﻂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺄﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،وﻫﻮ

 .١٧اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﲈﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﻴﺊ

 -١٨دوام اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ

 .١٦زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺸﻌﺐ.

 .١٨اﻹﳘﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﻮاد اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

 -١٩ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎوﻻت ﻏﲑ

اﻟﻄﻼب.

 -٢٠اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﻌﻴﺪة

إﻟﻴﻬﺎ.

دورة اﳌﻴﺎه وﺳﻠﺔ اﳌﻬﻤﻼت
اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﻊ دوام اﻟﻄﻼب

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﺪد اﻟﻄﻼب

ﻛﺎﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻼً.

اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﳋﻄﺔ.

اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

ﺟﺪ ًا.

 .١٧ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻮل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

 .١٨دﺧﻮل اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻠﻴﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻴﻮل

ﳐﺘﻠﻒ.

 .١٩وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﺴﻤﻰ
 .٢٠ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ واﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ
واﻟﻘﺴﻢ.

املصدر :وفق ًا لورش عمل شارك هبا أعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية وعرضت نتائجها يف جلسة قسم العامرة وعلوم البناء الثانية
عرشة يف 1433 /5 /24هـ املوافق 2012 / 4 / 16م.
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حممد بن سعيد العيسان الغامدي :تصميم نظام حاسويب إلدارة العملية التعليمية بأستديوهات التصميم املعامري ‘‘دراسة استكشافية’’.

اجلدول ( :)3ملخص احللول واالقرتاحات يف أستديوهات التصميم املعامري بكلية العامرة والتخطيط بجامعة امللك سعود.
اﻗﱰاﺣﺎت وﺣﻠﻮل Solutions & Proposals
اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﲏ

اﳌﺤﻮر اﻷول

اﻷﺳﺘﺎذ واﳍﻴﺌﺔ اﳌﻌﺎوﻧﺔ

اﳌﴩوﻋﺎت

ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ
 -١ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻄﻌﻢ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ

 .١وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﳋﺎرﺟﻲ،

 .١أن ﻳﺘﻢ إﻟﺰام أﻋﻀﺎء

 .١اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ

 -٢اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ أﺟﻬﺰة

ﻛﺎﻟﺘﺪﺧﲔ وﺧﻼﻓﻪ.

ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ.

 -٣اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ

اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳍﺎ.

 -٤ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻣﲑات ﻣﺮاﻗﺒﺔ

اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاد

ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

 .٤اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﺪوى ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻌﺾ

ﻧﻈﻴﻒ

اﳊﺎﺳﺐ
ﻋﺎم

 -٥ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﺮﻳﺒﺔ

اﻟﻄﺎﻟﺐ

اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﳌﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ

وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﲈرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

 .٢ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺒﻮل ،وإﺿﺎﻓﺔ

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ.

 .٢وﺿﻊ ﻣﺎدة

ﻹﺿﺎﻓﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ.

 .٣ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ

دورات ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

اﳌﻌﲈري.

واﻟﺪورات.

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ

أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

 .٢أن ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺷﺎﺷﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ

ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺧﺮاج

 .٣ﲣﺼﻴﺺ

 .٤ﻋﻤﻞ ﳉﻨﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﺎرج

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛ ﱞﻞ

 .٥ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ

 .٦ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻘﺮرات وﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

 -٧ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء.

داﺧﻞ اﻷﺳﺘﺪﻳﻮ \ ﻣﻨﺎدﻳﻞ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ أﺳﺘﻮدﻳﻮ واﺣﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

 .٤اﻗﱰاح

 -٩وﺿﻊ أﻟﻮاح اﳌﺸﺎرﻳﻊ

واﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ.

 .٤أن ﻳﱰك ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ

"اﳌﴩوع

 -١٠ﺣﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

ﺧﺎرج اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻟﻘﺎءات ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل

 -١١وﺟﻮد ﻣﻜﺎن ﻓﺎرغ

اﺟﺘﺬاب اﳌﻤﻴﺰﻳﻦ واﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﻣﻦ

داﺧﻞ اﻷﺳﺘﺪﻳﻮ

 .٨ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﳘﻴﺔ زﻳﺎرة اﳌﻜﺘﺒﺔ،

ﳑﻦ ﳍﻢ ﺧﱪة ﰲ اﳌﺠﺎل

ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ وزﻳﺎدة اﳌﻌﺪل.

اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺧﺎرج اﻟﺪوام
ﻟﻠﻤﺤﺎﴐات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

 .٥دﻣﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ
 .٦ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﴩح.

 .٧اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻠﻘﺎءات ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب

ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ

ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲠﺪف

اﳌﻌﲈري.

اﻟﻄﻼب.

اﳌﺤﻜﻤﲔ اﳋﺎرﺟﻴﲔ

ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

 .٩ﲤﺪﻳﺪ وﻗﺖ اﻻﺳﱰاﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ.

 .٥أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر

اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ

ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﺟﻴﺪ.

اﻷﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل.

ﺑﺤﺴﺐ ﲣﺼﺼﻪ

 .٣ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳌﻌﻴﺪ

ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة

أوﻻً ﺑﺄول.

اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﺜﲑ ًا ﻋﻦ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت

ﻣﺒﺎﴍ  -وﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻳﻀ ًﺎ -

اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ.

 .٢ﻋﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺘﻮدﻳﻮ
 .٣إﻃﻼع اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﲆ اﻟﺪرﺟﺎت

 -٦ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻷدراج

وﺑﺮادة وﺳﻠﺔ ﻣﻬﻤﻼت

 .١ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺛﻨﺎء

ﻣﴩوع واﺣﺪ ﰲ

اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﲣﺪم اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ

 -٨ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻘﺮرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ

اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﳌﺤﻮر اﳋﺎﻣﺲ

وﺑﲈ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ

اﳌﴩوع.

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

 .٧ﲣﺼﻴﺺ أوﻗﺎت ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة

 .٨ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﺒﺎران ﻓﺼﻠﻴﺎن

اﻟﴪﻳﻊ" ﻋﲆ

 .٩ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺤﺎﴐات.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺮﳼ أو

 .١١اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﺳﻴﺎرة.

Product

Design

 .٥إﴍاك

اﻟﻄﻼب ﰲ
اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت

اﳌﻌﲈرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

واﻟﻌﻤﲇ ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﺑﺪل اﺧﺘﺒﺎر واﺣﺪ.

 .١٠ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

واﻟﻌﺮض ﺑﲔ ﻓﱰة وأﺧﺮى.

 .١٢اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳊﻴﺎة

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

 .١٣اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم

اﳌﻨﺤﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب.

 .١٤ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮاد اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ

ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ.

 .١٠ﺗﻮﻓﲑ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻄﻼب داﺧﻞ

 .١٥اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ داﺧﻞ

 .١١ﺗﻮﻓﲑ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﳊﺬف

 .١٦إﻟﻐﺎء اﻟﺴﻨ ﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ.

اﻟﻜﻠﻴﺔ.

واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ.
 .١٢اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﰲ

اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.

 .١٧ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

اﳌﻌﺪل.

املصدر :وفق ًا لورش عمل شارك هبا أعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية وعرضت نتائجها يف جلسة قسم العامرة وعلوم البناء الثانية
عرشة يف 1433 /5 /24هـ املوافق 2012 / 4 / 16م.
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النظـام يقـوم بأرشـفة كل مـا يتعلـق بمسيرة الطالـب

نظـام إدارة العمليـة التعليميـة يف أسـتوديوهات

التعليميـة وكل مـا يتعلـق باملشـاريع التصميميـة التـي

شـبكة اإلنرتنـت ويسـمح ملسـتخدمي النظـام بدخوله

ثريـة تربـط بين أداء الطلاب األكاديمـي واملشـاريع

التصميـم املعماري هـو نظـام إلكتروين يعمـل على

مـن أي مـكان من خلال التحكـم بالدخول بواسـطة

بروتوكـول خفيـف

(Lightweight Directory Access

 )Protocolويعـرف اختصـار ًا بــ .LDAP

والنظـام مطـور مـن نسـختني إحدامهـا باللغـة

العربيـة واألخـرى باللغـة اإلنجليزيـة ،ومجيـع بيانات
النظـام هلـا خاصية الرسيـة التامة وال يسـمح باالطالع

عليهـا إال لـذوي الصالحيـة .والنظام مصمـم بطريقة

متكـن كل أطـراف العملية التعليمية (أسـتاذ  -طالب-
إدارة أكاديميـة) من االسـتفادة مـن خصائصه ومزاياه،
فمـن جهة يسـاعد األسـتاذ عىل توثيـق ومتابعـة تطور

أداء الطالـب خلال أسـتديو التصميـم املعماري،
واالطلاع على رصيـد الطالب املهـاري واملعـريف فيام

سـبق من اسـتديوهات مشـاهبة أو ذات عالقة ،وإدارة
معايير تقييـم الطالب بشـكل عـادل وشـفاف ،وإدارة
ملفـات املحكمين اخلارجيين والداخليين ،ورصـد

كل مـا يتعلق بجلسـات التحكيم واملتابعـة وحفظها يف
النظـام لالسـتفادة منهـا الحق ًا.

وعلى اجلانـب اآلخـر ،يتيـح النظـام للطالـب

إمكانيـة تفقـد بياناته بأشـكاهلا كافـة شـاملة (البيانات
األكاديميـة -اجلـدول الـدرايس -التصاميم السـابقة-

املهـارات واألنشـطة -احلالـة االجتامعيـة والصحية).
وفيام يتعلـق بـاإلدارة األكاديمية للخطـة التعليمية فإن

يتعامـل معهـا ،ومـن ثـم تكويـن قاعـدة معلومـات
التـي تـم تداوهلا عرب مسيرة الطالـب التعليميـة ،ويتم
احلفـظ بطريقة تسـاعد على التغذية الراجعـة من أجل

تطويـر العمليـة التعليميـة يف الكلية واسـتخراج تقارير
تفصيليـة وإحصائيـة عـن الطلاب واملشـاريع.
أهداف النظام

 .1إدارة العمليـة التعليميـة يف أسـتوديوهات

التصميـم املعماري بطريقـة متكـن كل أطـراف العملية
التعليميـة مـن املشـاركة يف تغذيتـه واالطلاع على ما
يوفـره مـن نتائـج وإحصائيـات وفقـ ًا للصالحيـات

املمنوحـة للمسـتخدمني.

 .2متابعـة وتوثيـق تطـور األداء األكاديمـي

املعماري للطالـب خلال مـدة قصيرة وهـي فترة

التحاقـه بمقـرر أسـتديو التصميـم املعماري لفصـل
درايس واحـد وخلال مـدة طويلـة وهي فترة التحاقه
بربنامـج التعليـم املعماري بالكليـة.

 .3متابعـة وتوثيـق جلسـات متابعـة الطالـب

وحتكيـم مشـاريعه ورصـد املالحظـات التـي تتـم يف

تلـك اجللسـات لسـهولة االطلاع عليها واالسـتفادة
منهـا مـن قبـل مسـتخدمي النظـام.

 .4تسـهيل اطلاع عضـو هيئـة التدريـس على

بيانات الطالب املسـجلني بالشـعب الدراسـية اخلاصة
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حممد بن سعيد العيسان الغامدي :تصميم نظام حاسويب إلدارة العملية التعليمية بأستديوهات التصميم املعامري ‘‘دراسة استكشافية’’.

بـه وتفقـد بيانـات الطالـب األكاديميـة وجدولـه
الدرايس ،ومشاريعه السـابقة يف أستديوهات التصميم

املعماري ،ومهاراتـه وهوياته ،وكذلـك حالته الصحية
واالجتامعيـة ،وأي معلومات أخرى تسـهل عىل عضو

هيئـة التدريس التعـرف إىل الطالب ووضع األسـلوب
والطريقـة املناسـبة للتعامـل معـه وفـق إمكانياته.

 .5تسـهيل اسـتخدام التطبيـق للعمـل بوصفـه

نظامـ ًا خبير ًا  1ذا تغذيـة راجعة مـن خالل بنـاء قاعدة

معلومـات حتتفـظ بتوثيـق كامـل للعمليـة التعليميـة
داخـل أسـتوديو التصميـم املعماري ومـا يرتبـط هبـا

مـن توثيـق تطـور األداء األكاديمي املعماري للطالب
وتوثيـق مشـاريعهم التعليميـة ،واالسـتفادة مـن تلك

القاعـدة الضخمـة للمعلومـات يف التطويـر املسـتمر

للتعليـم املعماري بالكليـة.

مستخدمو النظام

متطلبات النظام مفصلة كالتايل

1 .1شاشـة دخـول النظـام والتأكـد مـن

ا لصال حيـا ت .

2 .2شاشـة إدارة النظـام  -تعريـف املسـتخدمني –

الصالحيات.

3 .3شاشة إدخال معايري تقييم طالب.

4 .4شاشة إدخال معايري تقييم مرشوع.
5 .5شاشة خاصة بإدخال املحكمني.

6 .6شاشـة بيانـات طالـب  -معلومـات عامـة

وأكاديميـة.

7 .7شاشـة بيانـات طالـب  -اجلـدول الـدرايس

والتصاميـم السـابقة.

8 .8شاشـة بيانـات طالـب  -مهـارات الطالـب

ونشـاطاته.

9 .9شاشـة بيانـات طالـب  -احلالـة االجتامعيـة

واحلالـة الصحيـة.

1 .1عضو هيئة تدريس بكلية العامرة والتخطيط.

 1010شاشة عضو هيئة التدريس.

3 .3مديـر نظـام متابعـة مشـاريع أسـتديوهات

 1212الشاشة الرئيسة للمتابعة والتقييم.

4 .4طالب كلية العامرة والتخطيط.

 1414شاشة جلسة مناقشة مجاعية.

2 .2معيد بكلية العامرة والتخطيط.

التصميـم املعماري – منسـق األسـتديو.
أجزاء النظام ومتطلباته:

 1111شاشة طالب شعبة.

 1313شاشة جلسة مناقشة فردية.

 1515شاشة جلسة تقييم أسبوعي.
 1616شاشة جلسة تقييم هنائي.
 1717شاشة معيد بالقسم.

(  ) 1النظام الخبري هو فرع من فروع الذكاء االصطناعي ويقوم بإجراء
عمليات حاسوبية واتخاذ قرارات يف محاولة ملحاكاة ما يقوم به البرش.

 1818شاشة البحث واالستعالم.
 1919شاشة التقارير.
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 2020شاشة تفعيل فصل درايس جديد.
وصف النظام

أوالً :شاشة دخول النظام:

تتيـح هـذه الشاشـة للمسـتخدم دخـول النظـام

باسـتخدام (الربيـد اإللكتروين  +كلمـة السر اخلاصة
بـه) بوصفـه مسـتخدم ًا لـه بإحـدى الصالحيـات
األساسـية التاليـة :عضـو هيئة تدريس ،معيـد ،طالب،
مديـر نظام.

الشكل ( :)2مكونات شاشة النظام الرئيسة.

القائمة الرئيسة

تسـتخدم القائمـة الرئيسـة للوصـول إىل القوائم

الفرعيـة عـن طريـق أزرار متكـن املسـتخدم مـن تغيري

حمتـوى القائمـة الفرعيـة بما يتناسـب مـع اخلدمـة
املطلوبـة مـن النظـام .وتظهـر األزرار وختتفـي وفقـ ًا

الشكل ( :)1شاشة الدخول للنظام.

ثاني ًا :شاشة النظام الرئيسة

تنقسـم شاشـة النظام الرئيسـة إىل أربعة مكونات

هـي :القائمـة الرئيسـة ،والقائمـة الفرعيـة ،ولوحـة
الدخـول الرسيـع ،واألدوات املسـاعدة ،كما يتضح يف

الشـكل (.)2

لصالحيـة املسـتخدم.

القائمة الفرعية

عند النقـر عىل خيـارات القائمـة الفرعية؛ يمكن

للمسـتخدم أن يصـل إىل الشاشـات الداخليـة للنظـام
ويتغير حمتـوى القائمـة الفرعيـة بنـاء على خيـارات

املسـتخدم يف القائمـة الرئيسـة ،وتظهـر وختتفـي

خيـارات القائمـة الفرعيـة وفقـ ًا لصالحية املسـتخدم.
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األداة املساعدة للمستخدم

تفعيـل /إلغـاء تفعيـل جمموعـة ومشـاهدة وتعديـل

توجـد األداة املسـاعدة يف الركـن األيمن العلوي

صالحيـات املجموعة بالشـكل الذي يـراه مدير النظام

العـرض ،كما تتيح تنزيـل دليل املسـتخدم على هيئتي

فـإن النظـام يعـرض رسـالة تأكيـد نصية «هـل ترغب

من شاشـة النظام الرئيسـة وتتيح تلـك األداة تغيري لغة
 ،PDF-Wordكما تتيـح األداة املسـاعدة يف اخلـروج من

مناسـب ًا .أمـا عنـد النقر على زر «حـذف» للمجموعة،
باالسـتمرار؟» وبالضغـط على «نعـم» يتـم حـذف

النظـام بالضغـط على الـزر املخصص لذلـك .ويوجد

السـجل ،وعنـد ارتبـاط املجموعـة بمسـتخدمني أو

كخاصيـة البحـث وتصفيـة البيانـات وخاصيـة رفـع

هـذا العنصر الرتباطه بعنـارص أخرى» .انظر الشـكل

بالنظام أدوات مسـاعدة أخرى يف الشاشـات الداخلية
املرفقـات على أن ال يزيـد حجـم امللـف املرفـق عن 1

جيجابايـت ،وسـيتم اإلشـارة إىل ذلـك يف حينه.
لوحة الدخول الرسيع

مكونـة مـن أربعـة أزرار وهـي( :شاشـة عضـو

عنـارص أخـرى بالنظام تظهـر رسـالة «ال يمكن حذف

(.)3

وبالضغـط على زر ‘‘سـجل جديـد’’ بشاشـة

جمموعـات النظام؛ تظهر شاشـة منبثقـة إلضافة بيانات

جمموعـة جديـدة كام هو موضـح بالشـكل ( ،)3عندئذ

هيئـة تدريس  -شاشـة بيانـات طالب  -شاشـة متابعة

وتقييـم  -شاشـة بحث واسـتعالم).
ثالث ًا :إدارة النظام

يظهـر هـذا الـزر عنـد إدخـال كلمـة مـرور

صحيحـة واسـم مسـتخدم لـه صالحيـة مديـر النظام
وينبثـق منهـا شاشـات النظـام التاليـة:
شاشة جمموعات النظام

تعـرض هـذه الشاشـة جمموعـات املسـتخدمني

املسـجلة بالنظـام (مديـر النظـام ،أعضـاء هيئـة

التدريـس ،معيـد القسـم ،الطلاب) .تعرض الشاشـة

جـدوالً تفصيليـ ًا بـه زر للتعديـل وزر للحـذف .عنـد
النقـر على زر «تعديـل» باجلـدول ،يمكـن عندئـذ

الشكل ( :)3الشاشات الداخلية ملجموعات النظام املنبثقة من
زر إدارة النظام

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 29الرياض ( 2017م 1438 /هـ )

يقـوم مدير النظـام بإضافة (اسـم املجموعـة ،الفعالية،
صالحيـات املجموعـة) ثـم النقـر على زر ‘‘حفظ’’.
شاشة تسجيل مستخدم جديد
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شاشة بيانات املستخدمني

يعرض الشـكل ( )5شاشـة بيانات املسـتخدمني

املسـجلة بالنظـام ،وتظهـر البيانات عىل شـكل جدول
يسـتعرض املسـتخدمني ويتـم اختيار الرتتيـب املفضل

يعـرض الشـكل ( )4شاشـة تسـجيل مسـتخدم

للبيانـات من خالل النقر عىل عنـوان العمود باجلدول.

تابع إلحـدى املجموعـات املعرفة بالنظـام ومتكينه من

الثالثـة يف أقصى اليسـار خاصيـة تعديـل البيانـات

جديد لتمكين مدير النظام من إضافة مسـتخدم جديد
إدخـال نـوع املسـتخدم (عضـو هيئـة تدريـس ،معيد،

طالـب ،مديـر نظـام) وبيانـات املسـتخدم (االسـم،
الربيـد اإلليكتروين ،رقم اجلـوال ،كلمة مـرور مكونة

مـن  6إىل  12حرفـ ًا ورق ً
ما) .كام تتيح الشاشـة خاصية
اختيـار تفعيـل أو إلغـاء تفعيـل املسـتخدم بالنقـر عىل

املربـع املخصص لذلك يف أسـفل الشاشـة وتتيح أيض ًا

خاصيـة البحـث بالرقـم الوظيفـي عنـد النقـر عىل زر

نوع املسـتخدم.

يعـرض اجلـدول تفاصيـل املجموعـة وتتيـح األعمدة
وحذف املسـتخدم وتفعيـل أو إلغاء تفعيل املسـتخدم.
وعنـد النقـر على زر «تعديـل» باجلدول يمكـن تعديل

بيانـات املسـتخدم كاملـة وربطـه بمجموعـة أخـرى
بالشـكل الـذي يـراه مديـر النظـام مناسـب ًا .عنـد النقر

على زر «حـذف» للمجموعـة؛ يعـرض النظام رسـالة
تأكيـد نصيـة «هـل ترغـب باالسـتمرار؟» وبالضغـط

على نعـم يتـم حـذف السـجل ،ويف حـال ارتبـاط
املسـتخدم بعنـارص أخرى بالنظـام؛ تظهر رسـالة خطأ

‘‘ال يمكـن حـذف هـذا العنصر الرتباطـه بعنـارص
أخرى’’.

الشكل ( :)4شاشة «تسجيل مستخدم جديد» املنبثقة من زر
إدارة النظام

الشكل ( :)5شاشة «بيانات املستخدمني» املنبثقة من زر إدارة
النظام
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شاشة إعدادات النظام

البيانـات التالية:

يعرض الشـكل ( )6أهـم أدوات الضبط املتعلقة

 -نـوع العمليـة (دخـول  -إضافـة  -تعديـل -

 -خدمات الويب التكاملية.

 -اسم املستخدم الذي قام هبذه العملية.

بالنظام؛ ومنها:

حـذف).

 -معلومات الربط مع قاعدة البيانات.

 -اسم الصفحة.

وعنـد النقـر على زر التعديـل املوجود يف يسـار

 -القيـم السـابقة واجلديـدة لـكل حقـل مـن

تعديـل أدوات ضبـط النظام بالشـكل الذي يـراه مدير

وعنـد النقـر على زر «التفاصيل» يف أقىص يسـار

 -خدمات التقرير.

اجلـدول ،تظهـر شاشـة منبثقـة يمكـن مـن خالهلـا

النظام مناسـب ًا.

 -تاريخ العملية ووقتها.

حقـول اجلـدول (قبـل التعديـل وبعـده).

اجلـدول ،تنبثـق شاشـة تسـتعرض بيانـات كل عمليـة

على حدة.

الشكل ( :)6شاشة «إعدادات النظام» املنبثقة من زر إدارة النظام

شاشة سجل العمليات

يعـرض الشـكل ( )7بيانـات العمليـات التي تم

تنفيذهـا على النظـام واسـتعراضها حسـب االختيـار
املفضـل بالنقـر على عنـوان أي مـن أعمـدة جـدول
العمليـات .وحتتـوي كل عملية مسـجلة يف النظام عىل

الشكل ( :)7شاشة «سجل العمليات» املنبثقة من زر إدارة النظام
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شاشة سجل األخطاء
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شاشة تفعيل فصل درايس جديد

تعـرض هـذه الشاشـة بيانـات األخطـاء التـي

تعـرض هـذه الشاشـة الفصـل الـدرايس احلـايل

اسـتعراض جدول األخطاء حسـب االختيـار املفضل

مـن خلال النقـر على اخلانـة املخصصـة حتـت عمود

حدثـت يف النظـام كما هـو مبين يف الشـكل ( .)8يتـم
بالنقـر على عنـوان أي مـن أعمـدة اجلـدول .كل خطأ

مسـجل حيتـوي على البيانـات التالية:
 -معرف اخلطأ.

 -تفاصيل اخلطأ.

 -تاريخ اخلطأ ووقته.

 -تتبع اخلطأ.

والفصـول السـابقة ،ويمكـن تفعيل الفصـل الدرايس

«فعـال» كما هو موضـح يف الشـكل ( .)9وعنـد رغبة
مديـر النظـام تفعيل فصـل درايس جديد يتـم النقر عىل

أيقونـة «تفعيـل فصـل درايس جديـد» فتنبثـق شاشـة
جديـدة تتيـح عمليـة التفعيـل ومـن ثـم احلفـظ قبـل

مغادرة الشاشـة.

بالنقـر على أي مـن خانـات عمـود التفاصيل يف

أقصى يسـار اجلـدول؛ تنبثـق شاشـة تعـرض بيانـات
تفصيليـة لـكل عمليـة على حدة.

الشكل ( :)9شاشة «الفصول الدراسية» املنبثقة من زر إدارة
النظام.
الشكل ( :)8شاشة «سجل األخطاء» املنبثقة من زر إدارة النظام
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رابع ًا :البيانات األساسية

تظهـر هـذه اخلاصية فقـط ضمن صالحيـة مدير

النظـام أو عضـو هيئة التدريـس بالكلية وتنـدرج حتتها

قائمـة فرعية تشـمل الشاشـات التالية:
شاشة أنواع اجللسات

تعـرض هـذه الشاشـة (الشـكل -10أ) أنـواع

جلسـات التحكيـم املسـجلة بالنظـام ،وهـي:
● ●جلسة مناقشة فردية.

● ●جلسة مناقشة مجاعية.

● ●جلسة مناقشة أسبوعية.

● ●جلسة مناقشة هنائية.

ويتـم عـرض اجللسـات أعلاه مرتبـة يف عمـود

مسـتقل ،وعنـد النقـر على الـزر يف اخلانـة املخصصـة

للتفاصيـل تظهـر تفاصيـل كل جلسـة على حـدة.
شاشة بيانات الطالب

يعـرض الشـكل (-10أ) أيضـ ًا بيانـات طلاب

كليـة العمارة والتخطيـط املسـجلني بالنظـام؛ حيـث

يظهـر اجلـدول أهـم بيانـات الطالـب األساسـية
واألكاديميـة ومنهـا:

● ●الرقم الوظيفي للطالب.
● ●اسم الطالب.

● ●املعدل الرتاكمي.
● ●التقدير.

● ● عدد ساعات النجاح.
● ●اسم املرشوع.

● ●عدد الساعات املسجلة حالي ًا.
● ● عدد الساعات املتبقية.

● ●الفصل الدرايس.
● ● صورة الطالب.

بالضغـط على زر «التفاصيـل» يمكـن مشـاهدة

بقيـة البيانـات اخلاصـة بالطالـب مثـل:
● ●التصاميم السابقة.

الشكل ( -10أ) :القائمة الفرعية والشاشات الداخلية املنبثقة من
زر البيانات األساسية.

● ●املهارات واألنشطة.

● ●احلالة الصحية واالجتامعية للطالب.

توفـر الصفحـة أيضـ ًا يف اجلـزء العلـوي منهـا

جملة العامرة والتخطيط ،م  ،)1( 29الرياض ( 2017م 1438 /هـ )

إمكانيـة البحـث عن طالب باسـتخدام معايير البحث
التالية:
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وقت يشـاء .إن هـذه املعرفـة الدقيقة للطالب تسـاعد

عضـو هيئـة التدريـس على وضـع اخلطـة التدريسـية

● ●الرقم اجلامعي.

املناسـبة للطلاب وجتعلـه يتعـرف مبكـر ًا إىل الفـرص

● ●اسم املرشوع.

ومـن ثـم املبـادرة مبكـر ًا يف وضـع اإلجـراء املناسـب

والتحديـات التـي تسـاعد أو تعيـق العمليـة التعليمية

● ●اسم الطالب.

لـكل ظـرف وفقـ ًا خلبرات عضـو هيئـة التدريـس

● ●اسم الشعبة.

ثم الضغط عىل زر ‘‘بحث’’.

يعرض الشـكل ( -10ب) أربعة بيانات تفصيلية

التعليميـة.

عـن الطالـب تظهـر منبثقة عنـد نقـر أيقونـة التفاصيل
املدرجـة ضمـن اجلـدول العـام لبيانـات الطلاب،

ويمكـن التنقـل من بيـان تفصيلي إىل آخر عنـد نقر زر

«التايل» أو زر «السـابق» .والبيانـات التفصيلية عن كل

طالـب مرتبـة يف شاشـات وفق ًا ملـا ييل:
● ●شاشـة

و ا أل كا د يميـة .

معلومـات

الطالـب

العامـة

● ●شاشـة جـدول الطالـب الـدرايس وتصاميمه

السابقة.

● ●شاشـة مهـارات الطالـب وهوياتـه وأنشـطته

الالصفيـة داخـل اجلامعـة وخارجهـا.

● ●حالة الطالب الصحية واالجتامعية.

تتيـح كل الشاشـات أعلاه خاصيـة التعديـل

ورفـع ملفـات مرفقـة وحفظهـا يف النظـام .إن اهلـدف

مـن إتاحة هـذه املعلومـات التفصيلية هـو متكني عضو
هيئـة التدريس مـن التعرف الدقيـق إىل خلفية الطالب

مـن الناحيـة األكاديميـة واملهاريـة وكذلـك الناحيـة
الصحيـة واالجتامعيـة ووسـائل التواصـل معـه يف أي

الشكل ( -10ب) :أربعة بيانات تفصيلية عن الطالب منبثقة من
زر التفاصيل.

خامس ًا :معايري التقييم

يمكـن الوصـول إىل هـذه الشاشـة واسـتعراض

مجيـع معايير التقييـم فقـط بدخـول الشـخص بوصفه
مديـر ًا للنظـام أو عضـو هيئـة التدريـس بالكليـة،

وتنـدرج حتتها قائمـة فرعية تشـمل الشاشـات التالية:
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شاشة معايري التقييم

معيـار تقييـم جديـد بالضغـط على زر «إضافـة معيار

تعـرض هـذه الشاشـة املعايير املسـتخدمة يف

تقييـم جديـد» لتظهـر شاشـة منبثقـة يتـم تعبئتهـا ثـم

بمعايير تقييـم مهـارات الطالـب وأدائـه .واملجموعة

بيانـات هـذه الشاشـة إلزاميـة .ويمكـن طباعـة تقريـر

التقييـم وهـي جمموعتـان ،املجموعـة األوىل :خاصـة
الثانيـة :خاصـة بمعايير تقييـم املشروع مـن حيـث

اكتامهلـا وتلبيتهـا ملتطلبـات املقـرر .وتظهـر يف الشـكل

 11قائمـة اسرتشـادية ملجموعـة معايري تقييـم مقرتحة

على سـبيل املثـال وليـس احلصر .وتوفـر الشاشـة
خاصيـة البحـث يف املعايير باسـتخدام اسـم املعيار أو

نوعـه (طالـب  /مشروع) .كام توفـر الشاشـة خاصية
احلـذف وخاصيـة االطلاع على تفاصيـل املعيـار من

خلال النقر على إحدى خانـات العموديـن الظاهرين

يف أقصى يسـار جـدول املعايير .ويمكن أيضـ ًا إضافة

الضغط على زر «حفـظ» ،والكتامل عمليـة احلفظ فإن

عـن معايير التقييـم اخلاصـة بالطالـب أو املشروع
بالضغـط على زر ‘‘طباعـة’’.

شاشة إعداد معايري تقييم الطالب

متكـن هذه الشاشـة عضـو هيئة التدريـس ومدير

النظـام مـن التحكـم يف وزن معايير تقييـم الطالـب
منسـوبة إىل الدرجـة الكليـة كما هو واضح يف الشـكل

( - 12أ) ،كما يمكـن من خالل الشاشـة االطالع عىل
مجيـع معايير التقييـم وعنـد النقـر على زر التفاصيـل

تظهـر شاشـة منبثقـة تعـرض تفاصيـل كل معيـار مـع
متكين املسـتخدم مـن تعديـل قيمـة املعيار.

وال بـد أن يكـون جممـوع درجـات عنـارص

تقييـم الطالـب مسـاوي ًا حلاصـل رضب نسـبة درجات
عنارص تقييـم الطالـب ( )%30يف ( )Xالدرجة الكلية،
ويف حالـة عـدم التسـاوي يتـم إظهـار الرسـالة التاليـة

‘‘جممـوع درجـات عنـارص تقييـم الطالـب ال يسـاوي
حاصـل رضب نسـبة درجـات عنـارص تقييـم الطالب

( )%30يف ( )Xالدرجـة الكليـة’’.

وعنـد رغبـة املسـتخدم يف إضافـة معيـار جديـد

فعليـه الضغـط على زر ‘‘اسـتخدام معيـار تقييـم
الشكل ( :)11شاشة «معايري التقييم» املنبثقة من زر التقييم

جديـد’’ فتظهـر شاشـة منبثقـة السـتخدام معيـار

جديـد؛ يتـم فيهـا حتديد اسـم املعيـار ونوعـه ودرجته
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مسـاوي ًا حلاصـل رضب نسـبة درجـات عنـارص

تقييـم املشروع ( )%70يف ( )Xالدرجـة الكليـة ،ويف
حالة عدم التسـاوي يتم إظهار الرسـالة التالية ‘‘جمموع

درجـات عنـارص تقييـم املشروع ال يسـاوي حاصـل

رضب نسـبة درجـات عنـارص تقييم املشروع ()%70

يف ( )Xالدرجـة الكليـة’’ .وعنـد رغبـة املسـتخدم يف
إضافـة معيار جديد فعليـه الضغط عىل زر ‘‘اسـتخدام

معيـار تقييـم جديـد’’ فتظهر شاشـة منبثقة السـتخدام

معيـار جديـد؛ يتـم فيهـا حتديـد اسـم املعيـار ونوعـه
ودرجتـه كما هـو موضـح يف الشـكل ( -12ب).

الشكل ( -12أ) :شاشة «معايري تقييم الطالب» ومالحقها
املنبثقة من زر التقييم

شاشة إعداد معايري تقييم املرشوع

متكـن هذه الشاشـة عضـو هيئة التدريـس ومدير

النظـام مـن التحكـم يف وزن معايير تقييـم املشروع

منسـوبة إىل الدرجـة الكليـة كام هو موضح يف الشـكل

( - 12ب) ،كما يمكـن مـن خلال الشاشـة االطالع

على مجيع معايري التقييـم وعند النقر على زر التفاصيل

تظهـر شاشـة منبثقـة تعـرض تفاصيـل كل معيـار مـع

متكين املسـتخدم مـن تعديـل قيمـة املعيـار .وال بد أن
يكـون جمموع درجـات عنـارص تقييـم املرشوع

الشكل ( -12ب) :شاشة «معايري تقييم املشاريع» ومالحقها
املنبثقة من زر التقييم
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شاشة إعداد قائمة املحكمني

وبالضغـط على زر «حـذف»؛ تظهـر رسـالة تأكيديـة

يلخـص الشـكل ( )13عمليـة إعـداد قائمـة

‘‘هـل تريد االسـتمرار؟’’ ويتـم حذف السـجل بالنقر

اجلامعـة وحمكمين مـن خارجهـا .وتعـرض الشاشـة

تظهـر شاشـة منبثقـة متكن املسـتخدم مـن إضافة حمكم

املحكمين ،وتنقسـم القائمـة إىل حمكمين مـن داخـل
اخلاصـة باملحكمني مـن داخل اجلامعـة بيانات املحكم

وتشـمل (الرقـم الوظيفـي  -االسـم الكامـل  -رقـم
اجلـوال  -الربيـد اإللكتروين).

على زر ‘‘نعـم’’ .وبالضغـط على زر ‘‘إضافـة حمكم’’
جديـد مـن داخل اجلامعـة باسـتخدام الرقـم الوظيفي

ثـم النقر على زر ‘‘بحث’’ .ويقوم النظـام بالبحث عن

معلومـات املحكم باسـتخدام الرقـم الوظيفي املدخل
ويعـرض هـذه املعلومـات يف األماكـن املخصصـة هلـا
وال يمكـن للمسـتخدم إحداث أي تعديـل عليها .ويف

حـال إدخـال رقـم وظيفي غير صحيح ،تظهر رسـالة

‘‘فض ً
لا تأكـد مـن الرقـم الوظيفـي’’ ،وبالضغـط عىل

زر ‘‘إضافـة’’ يتم إضافـة املحكم.

وتعـرض الشاشـة اخلاصـة باملحكمين مـن

خـارج اجلامعـة البيانـات التاليـة (رقـم السـجل -
االسـم الكامـل  -رقم اجلـوال  -الربيـد اإللكرتوين)،

ويمكـن اسـتعراض تفاصيـل كل حمكـم بالضغـط

على زر ‘‘التفاصيـل’’ ،وبالضغـط على زر ‘‘حـذف’’

تظهـر رسـالة تأكيديـة ‘‘هل تريـد االسـتمرار؟’’ ويتم
حـذف السـجل بالنقر على زر ‘‘نعـم’’ .ويف حال رغبة
املسـتخدم يف إضافـة حمكـم جديـد فعليـه الضغط عىل

الشكل ( :)13شاشة «إعداد قوائم املحكمني» املنبثقة من زر
التقييم

ويمكـن اسـتعراض تفاصيـل كل حمكـم مـن

خلال الضغـط على زر «التفاصيل» ،إال أنـه ال يمكن

تعديـل بيانـات املحكـم أثنـاء اسـتعراض التفاصيـل.

زر ‘‘إضافـة حمكـم’’ ،عندئـذ تظهر شاشـة منبثقة متكن
املسـتخدم مـن إضافة حمكـم جديد من خـارج اجلامعة

وطلـب إدخـال بيانـات إلزاميـة تشـمل اسـم املحكـم
اخلارجـي كام ً
لا ورقـم اجلـوال والربيـد اإللكتروين.

وبالضغـط على زر ‘‘إضافـة’’ يتـم إضافـة املحكـم.
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شاشة املتابعة والتقييم

هـذه الشاشـة مـن أهـم مزايـا النظـام ،إذ إهنـا

متكـن عضـو هيئـة التدريـس صاحـب الصالحيـة من
اسـتعراض معلومـات تفصيليـة عـن طالبـه وإدارة

عمليـة التقييـم بشـكل ميسر .ويقـوم املسـتخدم
أوالً بإدخـال الرقـم اجلامعـي للطالـب ملشـاهدة

بياناتـه كاملـة كما هـو موضـح يف الشـكل ()14؛
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● ●اسم الطالب كامالً.
● ●رقم الشعبة.

● ●الفصل الدرايس.
● ●اسم املرشوع.
● ●اسم الشعبة.

● ●يبرز يف وسـط الشاشـة أزرار يمكـن مـن

خالهلـا اسـتعراض معلومـات تفصيليـة عـن كل

طالـب ،وهـي كالتـايل:

● ●معلومات الطالب العامة واألكاديمية.

● ●برنامـج الطالـب األسـبوعي وتصاميمـه يف

الفصـول السـابقة.

● ●أنشطة الطالب ومهاراته.

● ●حالة الطالب االجتامعية والصحية.

يظهـر يف الشاشـة أيضـ ًا أربعـة أزرار خاصـة

بجلسـات التقييـم واملتابعـة ،وتفصيلهـا كالتـايل:
أ .جلسات مناقشة وتقييم فردية:

يظهـر الشـكل (-15أ) الشاشـات الداخليـة

املنبثقـة مـن زر ‘‘جلسـات مناقشـة وتقييـم فرديـة’’،

فبمجـرد اختيـار جلسـة تقييـم فرديـة ،يعـرض النظام

الشكل ( :)14شاشة «املتابعة والتقييم» املنبثقة من زر التقييم

وبالضغـط على زر عالمـة البحـث يتـم حتويلـه

إىل شاشـة تعـرض تفاصيـل كاملـة عـن الطالـب على
صـورة حقـول نصيـة كالتايل:

جـدوالً جلميـع جلسـات التحكيـم الفرديـة التـي تـم

معرفـة بــرقم اجللسـة وتارخيها
عقدهـا هلـذا الطالـب َّ
وحالتهـا (تـم احلفظ  -جديـد  -تم االعتماد) وكذلك
إمكانيـة مشـاهدة تفاصيلها من خلال الضغط عىل زر

‘‘التفاصيـل’’ أو حذفهـا بالضغـط على زر ‘‘حذف’’.
وبالضغـط على زر ‘‘جلسـة تقييـم جديـدة’’ تنبثـق
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شاشـة كما هو موضـح بالشـكل (-15أ) تتيـح لعضو

النظـام جدوالً جلميع جلسـات التحكيـم اجلامعية التي

هيئـة التدريـس إضافـة مالحظاتـه وتعليقاتـه على

معرفة بــرقم اجللسـة وتارخيها
تـم عقدها هلذا الطالب َّ

وبإحـدى الصيـغ املوضحـة بالشـكل ثـم الضغط عىل

إمكانيـة مشـاهدة تفاصيلها من خلال الضغط عىل زر

املشروع وكذلـك رفـع مرفقـات متعلقـة باملشروع

زر ‘‘حفـظ’’ إلمتـام التقييـم وحفـظ اجللسـة.

وحالتهـا (تـم احلفظ  -جديـد  -تم االعتماد) وكذلك

‘‘التفاصيـل’’ أو حذفهـا بالضغـط على زر ‘‘حذف’’.

الشكل ( -15ب) :الشاشات الداخلية املنبثقة من زر «جلسات
مناقشة وتقييم مجاعية»
الشكل ( -15أ) :الشاشات الداخلية املنبثقة من زر «جلسات
مناقشة وتقييم فردية»

ب .جلسات مناقشة وتقييم مجاعية:

وبالضغـط عىل زر ‘‘جلسـة تقييم جديـدة’’ تنبثق

شاشـة كام هـو موضح بالشـكل (-15ب) تتيح لعضو

هيئـة التدريـس إضافة حمكمين داخليين أو خارجيني

يظهـر الشـكل (-15ب) الشاشـات الداخليـة

ثـم الضغط على زر ‘‘إضافـة’’ لتظهر قائمـة املحكمني

فبمجرد اختيار جلسـة مناقشـة وتقييـم مجاعية؛ يعرض

تظهـر شاشـة يسـتطيع كل حمكـم أن يدون مـن خالهلا

املنبثقـة مـن زر «جلسـات مناقشـة وتقييـم مجاعيـة»،

الذيـن تـم اختيارهـم .وبالضغـط على زر ‘‘متابعـة’’
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مالحظاتـه وتعليقاتـه على املشروع وكذلـك رفـع
مرفقـات متعلقـة باملشروع وبإحدى الصيـغ املوضحة

بالشـكل ثـم الضغـط على زر ‘‘حفـظ’’ إلمتـام التقييم
وحفظ اجللسـة.

ت .جلسات مناقشة وتقييم مرحلية:

يظهـر الشـكل (-15ج) الشاشـات الداخليـة

املنبثقـة مـن زر «جلسـات مناقشـة وتقييـم مرحليـة»،
فبمجـرد اختيـار جلسـة مناقشـة وتقييـم مرحليـة؛

يعـرض النظـام جـدوالً جلميـع جلسـات التحكيـم
معرفة بــرقم
املرحليـة التـي تـم عقدها هلـذا الطالـب َّ
اجللسـة وتارخيهـا وحالتهـا (تـم احلفـظ  -جديـد -

تـم االعتماد) وكذلـك إمكانيـة مشـاهدة تفاصيلهـا
مـن خلال الضغـط على زر «التفاصيـل» أو حذفهـا
بالضغـط على زر «حذف» .وبالضغط عىل زر «جلسـة

تقييـم جديـدة» تنبثق شاشـة كام هـو موضح بالشـكل
(-15ج) تتيـح لعضـو هيئـة التدريـس إضافة حمكمني
داخليين أو خارجيين ثـم الضغـط على زر «إضافـة»

لتظهـر قائمـة هنائيـة باملحكمني الذيـن تـم اختيارهم.
وبالضغـط على زر «متابعـة» تظهـر شاشـة يسـتطيع

كل حمكـم أن يـدون مـن خالهلـا مالحظاتـه وتعليقاته
على املشروع وكذلك رفـع مرفقات متعلقـة باملرشوع
وبإحـدى الصيـغ املوضحـة بالشـكل ثـم الضغط عىل
زر «حفـظ» إلمتـام التقييـم وحفظ اجللسـة .وبالضغط

على زر «حفـظ ومتابعـة» تظهـر شاشـة كما هـو مبني

بالشـكل (-15ج) يسـتطيع من خالهلا املسـتخدم إمتام

الشكل ( -15ج) :الشاشات الداخلية املنبثقة من زر «جلسات
مناقشة وتقييم مرحيل»

العمليـات التاليـة:

 -1تدوين مالحظات املحكمني.

 -2عـرض عنـارص تقييـم مشروع والدرجـة

القصـوى لـكل عنصر وإتاحـة الفرصـة للمحكـم
بإدخـال درجـة التقييـم.

 -3رفـع مرفقـات خاصـة باجللسـة وبإحـدى

الصيـغ املوضحـة بالشـكل.

 -4حساب متوسط تقييم اجللسة.

 -5إدخال الدرجة املعدلة واعتامدها.

وبعـد االنتهاء مـن تدوين مالحظـات املحكمني

وإدخـال درجـات التقييـم لـكل حمكـم؛ يقـوم النظـام
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بحسـاب متوسـط التقييـم املرحلي للطالـب ،مـع
إمكانيـة مراجعتـه وتعديلـه مـن قبـل عضـو هيئـة

التدريـس وإضافـة سـبب التعديل ثم الضغـط عىل زر

«اعتماد» ،ثـم الضغط على زر «حفظ» إلمتام تسـجيل
اجللسـة املرحليـة بنجـاح.

ث .جلسات مناقشة وتقييم هنائي:

يظهـر الشـكل ( -15د) الشاشـات الداخليـة

املنبثقـة مـن زر «جلسـات مناقشـة وتقييـم هنائـي»،

فبمجـرد اختيار جلسـة مناقشـة وتقييـم هنائي؛ يعرض
النظـام جدول جلسـة التحكيـم النهائيـة (إن وجدت)

معرفـة بــرقم اجللسـة وتارخيهـا وحالتهـا (تـم احلفظ
َّ
 -جديـد  -تـم االعتماد) وكذلـك إمكانيـة مشـاهدة

تفاصيلهـا من خلال الضغـط على زر «التفاصيل» أو
حذفهـا بالضغط على زر «حـذف» .وبالضغط عىل زر

«جلسـة تقييـم جديـدة» تنبثـق شاشـة كام هـو موضح

بالشـكل ( -15د) تتيـح لعضـو هيئـة التدريس إضافة
حمكمين داخليين أو خارجيين ثـم الضغـط على زر
«إضافـة» لتظهـر قائمـة هنائيـة باملحكمين الذيـن تـم

اختيارهـم .وبالضغـط على زر «متابعـة» تظهر شاشـة
يسـتطيع كل حمكـم أن يـدون مـن خالهلـا مالحظاتـه

وتعليقاتـه على املشروع وكذلـك رفـع مرفقـات

متعلقـة باملشروع وبإحـدى الصيغ املوضحة بالشـكل

ثـم الضغـط على زر «حفـظ» إلمتـام التقييـم وحفـظ
اجللسـة .وبالضغـط على زر «حفـظ ومتابعـة» تظهـر

شاشـة كما هـو مبين بالشـكل ( -15د) يسـتطيع من

الشكل ( -15د) :الشاشات الداخلية املنبثقة من زر «جلسات
مناقشة وتقييم هنائي»

خالهلـا املسـتخدم إمتـام العمليـات التاليـة:
 .1تدوين مالحظات املحكمني.

 .2عـرض عنـارص تقييـم مشروع والدرجـة

القصـوى لـكل عنصر وإتاحـة الفرصـة للمحكـم
بإدخـال درجـة التقييـم.

 .3رفـع مرفقـات خاصـة باجللسـة وبإحـدى

الصيـغ املوضحـة بالشـكل.

 .4حساب متوسط تقييم اجللسة.

 .5حساب متوسط التقييم النهائي واعتامده.
 .6إدخال الدرجة املعدلة واعتامدها.
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املرحليـة أو النهائيـة بعـد حفظهـا مـن خلال الضغط

على زر ‘‘طباعـة’’ ،ويوضـح الشـكل ( )16نموذجـ ًا
مقرتحـ ًا لتقريـر إحـدى اجللسـات.

وإضافـة سـبب التعديـل ثم الضغـط على زر «اعتامد»

ثـم الضغـط على زر «حفـظ» إلمتـام تسـجيل اجللسـة
النهائيـة بنجـاح ،مـع مالحظـة أنـه جيـب اعتماد مجيع
اجللسـات املرحليـة للطالـب إلمتـام عمليـة احلفـظ

واملتابعـة .حيـث يمنـع النظـام إمتـام عمليـة املتابعة إذا

كان هنـاك على األقـل جلسـة أسـبوعية غير معتمدة.
وبعـد أن يفـرغ كل حمكـم مـن تدويـن مالحظاتـه
وإدخـال درجـات تقييـم الطلاب؛ يقـوم النظـام

بحسـاب مـا ييل:

 .1متوسـط التقييم املدخل للطالـب أوتوماتيكي ًا

مـع إمكانيـة التعديـل إن لـزم األمـر مـن قبـل عضـو
هيئـة التدريس املسـؤول عن الشـعبة مع إضافة سـبب
التعديـل إال يف حالـة الضغـط على زر ‘‘اعتماد’’ ،ثـم

الضغـط على زر ‘‘حفـظ’’ إلمتـام تسـجيل اجللسـة
النهائيـة بنجاح.

 .2متوسـط التقييم املرحيل للطالـب أوتوماتيكي ًا

(جممـوع التقييـم املرحلي للطالـب مقسـوم على عـدد
املراحل).

الشكل ( :)16مثال تقرير مطبوع جللسة مناقشة وتقييم مرحلية
 /هنائية

سادس ًا :البحث

توفـر هذه الصفحـة إمكانية البحث واالسـتعالم

عـن بيانـات الطلاب كافـة األساسـية والتفصيليـة
وكذلـك إمكانيـة الوصـول الرسيـع للمعلومـة عـن

طريـق أداة تصفية البيانـات .ويقوم املسـتخدم باختيار
عنصر البحـث مـن القائمـة املنسـدلة األوىل (رقـم

الطالـب  -اسـم الطالـب  -اسـم املشروع  -اسـم

 .3حسـاب درجـة التقييـم النهائـي أوتوماتيكيـ ًا

عضـو هيئـة التدريـس  -الفصـل الـدرايس  -اسـم

مضافـ ًا إليه متوسـط التقييم النهائـي للطالب (.)%30

طالبـ ًا يسـمح لـه بالبحـث عـن بياناتـه فقـط وتكـون

وتسـاوي متوسـط التقييـم املرحيل للمشروع ()%70
يتيـح النظـام إمكانيـة طباعـة جلسـة التقييـم

الشـعبة  -الدرجـة) ،وعندمـا يكـون مسـتخدم النظام

عنـارص البحـث مكونـة من (اسـم املشروع  -الفصل
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الـدرايس  -اسـم الشـعبة  -الدرجـة النهائيـة) .ويقوم

املتعلقـة بالطالـب يمكـن النقـر على زر التفاصيـل يف

الضغـط على زر «إضافـة» .ويتيـح النظام ملسـتخدميه

تظهـر شاشـة منبثقـة لـكل مـن املعلومـات التاليـة:

مسـتخدم النظـام بكتابـة القيمـة يف احلقـل النصي ثـم
اختيـار عمليـة املقارنة املناسـبة (يسـاوي  -ال يسـاوي

 -أكبر مـن  -أصغـر مـن  -أكبر مـن أو يسـاوي -

أصغـر مـن أو يسـاوي) .ويمكـن إضافـة املزيـد مـن
معايير البحـث ثم الضغـط على زر ‘‘بحـث’’ وتظهر

أقصى يسـار اجلـدول .وعنـد النقـر على زر التفاصيل
معلومات عامة وأكاديمية عن الطالب.

● ●جـدول الطالـب الـدرايس وتصاميمـه

ا لسـا بقة .

● ●مهارات الطالب وهواياته وأنشطته.

نتيجـة البحـث اسـتناد ًا إىل معايير البحـث وقيمه التي

● ●حالة الطالب االجتامعية والصحية.

طالـب يف حقـول اجلـدول كام هـو موضح يف الشـكل

● ●جلسات تقييم املرشوع.

تـم إضافتهـا .وتظهـر البيانـات األساسـية عـن كل
( ،)17ويف حالـة الرغبـة يف مشـاهدة بقيـة البيانـات

● ●مشاريع الطالب احلالية.

مجيـع الشاشـات اخلاصـة بالبحـث واالسـتعالم

هـي لالطلاع فقـط وال يسـمح بالتعديـل عليهـا؛
(ويمكـن تعديـل بيانـات الطالـب مـن خلال شاشـة

بيانـات الطلاب كام تـم توضيحه سـابق ًا يف اسـتخدام
زر البيانـات األساسـية) .ويسـمح لعضـو هيئـة
التدريـس باالطلاع عىل طالب شـعبته فقـط وال متنح
صالحيـة البحـث واالسـتعالم لـه إال بعـد الدخـول

الناجـح للنظـام بوصفـه مسـتخدم ًا مرصحـ ًا لـه.
سابع ًا :التقارير

تعـرض هـذه اخلاصيـة شاشـة عامـة للتقاريـر،

وعنـد نقـر زر «عـرض التقاريـر» املوجـود يف آخـر

عمـود بالشاشـة تنبثـق منـه شاشـة تفصيليـة يمكـن

طباعتهـا .ويعـرض الشـكل ( )18مثاالً هلـذه اخلاصية
الشكل ( :)17الشاشات املنبثقة من زر البحث

ونموذجـ ًا توضيحيـ ًا ألحـد التقاريـر.
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املعماري ليـس فقط من ناحيـة الوزن وعدد السـاعات
املكونـة للخطـة األكاديمية ،بل أيضـ ًا يف صهر املعارف

األخـرى والتأثير على الشـخصية املهنيـة للطلاب.

ومـن هنا بنـت الدراسـة تصـور ًا عملي ًا لتصميـم نظام
مبتكر يسـاعد على إدارة العمليـة التعليمية يف مقررات

أسـتديوهات التصميم املعامري .واسـتفاد الباحث من
جتربتـه الطويلـة يف تدريـس مقررات أسـتديو التصميم

املعماري وورش العمـل التـي نظمتهـا كليـة العمارة
والتخطيـط بجامعـة امللـك سـعود يف تقييـم مقـررات

أسـتديوهات التصميـم املعماري بالكليـة؛ للتعرف إىل
نقـاط القـوة والضعف واحللـول املقرتحة ،وشـارك هبا
مجيـع أعضـاء هيئـة التدريـس ذوي العالقـة وطلاب

الشكل ( :)18شاشة منبثقة من زر التقارير ومثال تفصييل ألحد
التقارير

النتائج والتوصيات

تظـل مقـررات أسـتديو التصميـم املعماري

العنصر املشترك والركيـزة األسـاس جلميـع خطـط

التعليـم املعماري يف العـامل ،وتظـل مقـررات التصميم
املعماري البوتقـة التـي تصـب فيهـا وتتكامـل مـن

خالهلـا مجيـع املعـارف واملقـررات ومكونـات اخلطـة
األكاديميـة ،ومـن خلال التصميـم املعماري أيضـ ًا

تتبلـور شـخصية الطالب ويتحدد مسـتقبل شـخصيته
املهنيـة.

وتؤكـد الدراسـة أمهيـة مقـررات التصميـم

التصميـم املعماري ،كما شـارك يف اجلانـب التنفيـذي
للربجمـة احلاسـوبية للنظام املقترح خمتصون مـن عامدة

التعاملات اإلليكرتونيـة واالتصـاالت بجامعة امللك

سعو د .

وقدمـت الدراسـة وصفـ ًا كام ً
لا للنظـام املقرتح

يتيـح املزايـا التالية:

نظـام متابعـة شـامل يشترك يف تغذيتـه مجيـع

أطـراف العمليـة التعليمية ويسـتوعب كل أركان إدارة
العمليـة التعليمية يف أسـتديوهات التصميـم املعامري:
● ●تعريـف كامـل بالطالـب مـن الناحيـة

األكاديميـة وجدولـه الـدرايس وخلفيتـه الصحيـة
واالجتامعيـة ومـا يتمتـع بـه مـن مواهـب وهوايـات

ومـا يامرسـه مـن نشـاطات ال صفيـة داخـل الكلية أو

خارجهـا ،كذلـك سـابقة أعاملـه يف التصاميـم املعامرية
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السـابقة أو غريهـا مـن املـواد ذات العالقـة املبـارشة

بأسـتديو التصميـم.

● ●توثيـق كامـل جللسـات املتابعـة األسـبوعية

والفرديـة واجلامعيـة وجلسـات التحكيـم ورصد مجيع

مراحـل التطـور التـي يمـر هبـا مشروع الطالب.

● ●تقويـم عـادل ألداء الطلاب يتيـح وضـع

معايير تقويـم األداء واألوزان املناسـبة هلـا ويقـوم

النظـام بحسـاب تلقائـي ألعمال السـنة ونتائـج
التحكيـم وحفظ مجيـع مالحظات املحكمين للرجوع

إليهـا وقـت احلاجـة مـن قبـل املسـتخدمني للنظـام.
● ●حيتفـظ النظام بأرشـيف متكامل عـن الطالب

وسـابقة مشـاريعه يف مقـررات أسـتديو التصميـم
املعماري يمكـن الرجوع إليـه عند الطلـب ويمكن من

خاللـه مراجعة اخلطـة التعليمية بشـكل دوري وتقويم

نتائجهـا وخمرجاهتا.

الضرورة إىل ذلك.

إن الباحـث وقد وضع التصـور النظري والعميل

لنظام مقترح إلدارة العملية التعليمية يف أسـتديوهات
التصميـم املعماري؛ يعتبر أن ذلـك مـا هـو إال اللبنـة
األوىل يف سلسـلة قادمـة للتطويـر والتحسين ،ويويص

بوضـع النظـام قيـد التجريب الفعلي يف أسـتديوهات
التصميـم املعماري وتطويـره وفقـ ًا للتغذيـة الراجعـة

من الطلاب واألسـاتذة.

املراجع العربية

املراجع

فـادان ،يوسـف ،وهيـكل ،نمير .تطـور التعليـم
العمـراين يف اململكـة العربيـة السـعودية خلال

عرشيـن عامـ ًا .الريـاض :جامعـة امللك سـعود،

(  1423ه) 316 ،ص.

● ●يتيـح النظـام إمكانيـة البحـث واالطالع عىل

فـادان ،يوسـف ،وهيـكل ،نمير« .تصميـم نمـوذج

التحكيـم واملتابعـة ،وإحـدى مميـزات تلـك اخلاصيـة

العربيـة ».جملـة احتـاد اجلامعـات العربيـة .العدد

نتائـج خاصـة باملشـاريع أو بالطلاب أو بجلسـات

عـدم تكرار املشـاريع على الطالب ،ودراسـة احلاالت
املتعثـرة يف الكليـة وكذلك رصـد احلـاالت املتألقة بني

الطالب.

● ●يتيـح النظـام إمكانيـة إصـدار تقاريـر جمملـة

وتفصيلية عن املشـاريع والطالب وجلسـات التحكيم
واملتابعـة ،ومـن خالل تلـك التقارير وقواعـد البيانات

يقـوم النظـام أيضـ ًا بالتغذيـة الراجعة ألي مسـامهة يف

تطويـر اخلطـة األكاديميـة للتعليـم املعماري إذا دعت

لتقويـم برامـج التعليـم املعماري يف اجلامعـات
( 1419( .)34هــ) ،ص ص .67-45
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Abstract: Following up students learning process and fairly evaluate their progress at design studios are common
problems faced by faculty members and students at most schools of architecture. This research unveiled the exploring draft for computer-aided application useful to use as learning management tool for architectural design studios.
The research consists of two parts: the theoretical background discusses architectural education with a focus on
schools of architecture in Saudi Arabia. This section indicates the importance of design studios as a major component of architectural education. The author developed the suggested aided tool based on two streams of knowledge:
first, the feedback analysis derived from a workshop organized by the college of planning and architecture at KSU
during the academic year of 2011-2012, second his experience of teaching design studios for over three decades at
King Saud University.
With establishing theoretical ground base; the second part describes the proposed computer system presented
in more than 20 interactive screens, and explains how different users (students, faculty member, faculty assistant,
and administrator) can interact with the system and benefit from.
The exploratory study concludes the visibility of using the suggested computer system as a tool to manage the
learning process in architectural design studios. It also concludes that the system should be tested through an actual
application and further developed based on the feedback of different users.

Key words: : Learning management system, Architectural design studio, Academic evaluation, Students academic
performance, Architectural education, College of Architecture and Planning, King Saud University.

