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Abstract 
Since many years, there have been many computer-based research works, aiming at 

developing analytical methods to handle evaluation problems using computers for the 
accuracy and speed. This paper aims at developing an analytical method using computer-
aided techniques to guide the evaluation process of Architectural Graduation Projects in 
Egyptian Universities using Internet & Vedio Conference networks to avoid variations in jury 
results from faculty to another and as an educational tool in architectural criticism.  
 

In this paper, the researcher has proposed “Interactive Vedio Conference” as a tool to 
evaluate All Graduation projects at one time. He trying to use The Egyptian National Vedio 
Conference Network centers in evaluation process. He got the number of students and the 
number of jury members and he proposed the suitable Center, which cope with each faculty.  
 

In the second part of the paper, he proposed some methods to save jury time by using 
computer based jury scheduling. He suggests that he can use 30 jury groups at a time to 
Evaluate 30 criteria at the same time. This will save a lot of time. In this case it is possible to 
evaluate All Graduation projects in 3 days without oral discussion, or in 15 days with oral 
discussion. 
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 البحث ملخص
 

 لالستفادة من التطور الهائل فى نظم الحاسبات وشبكات اإلنترنت          تهـدف هـذه الورقة البحثية     

وأنظمـة االتـصاالت فى المساعدة على تطوير عمليات التقييم المعمارى، وحل مشكلة تباين تقديرات               

مـشروعات التخـرج المعماريـة من كلية ألخرى، وجعل عملية التحكيم فى حد ذاتها عملية تعليمية                 

 .اعدين والطلبة لكيفية النقد المعمارىللمعيدين والمدرسين المس

 

الذى يتيح الحوار والمناقشة بين كافة      " مؤتمرات الفيديو التفاعلية   "ويـبدأ الـبحث بدراسة نظام     

األفـراد المـشاركين على اختالف مواقعهم المكانية وتتنوع فيه أيضاً الوسائط المستخدمة، ويستعرض        

. شبكة القومية للتعليم والتدريب عن بعد      والمتمثلة فى ال   إمكانـيات مـصر التكنولوجـية المتوفرة حالياً       

ويـدرس إمكانـية اسـتغالل مراكز وقاعات هذه الشبكة فى تحكيم مشروعات التخرج المعمارية عن                

طـريق دراسـة أعـداد طلبة البكالوريوس وهيئة التدريس لهذا العام لكل كلية فى الجمهورية، وعدد                 

عليم والتدريب عن بعد، بهدف حضورهم جميعاً للمناقشة والتحكيم فى          المقاعد المتاحة فى أقرب قاعة للت     

وتتم مجموعة من الدراسات التحليلية لتوفير قاعة       ". مؤتمرات الفيديو التفاعلية  "وقـت واحد عن طريق      

نستنتج فى الجزء األول من الدراسة أن       و. مناسـبة أو اكثـر لكـل كلية فى نفس المدينة التى تقع بها             

 .بكة المذكورة، كافية جداً لتحقيق الهدف من هذه الورقة البحثيةإمكانيات الش

 
وفـى الجزء الثانى من الدراسة تجرى بعض الدراسات لمحاولة تقليل الوقت الذى تقضيه لجنة             

التحكـيم فى تقييم كل مشروع وذلك باستخدام طريقة التقييم بجداول لجان التحكيم المدعمة بالحاسبات               

. ويتم شرح كيفية عملية التحكيم بالكامل     ". التقييم المتزامن للمعايير التفصيلية    "اآللـية، وتقترح طريقة   

وبعـد دراسـة هذه الطريقة وجد أنه يمكن االنتهاء من تحكيم مشروعات طلبة بكالوريوس العمارة فى        

أثناء أما إذا أريد مناقشة الطالب      . الجمهورية فى ثالثة أيام عمل فقط فى حالة عدم وجود مناقشة شفوية           

 . يوم عمل١٥عملية التقييم المتزامن، فتحتاج حينئذ عملية التقييم إلى 

 

ونـستنتج من كل ما سبق أن استعمال طريقة التقييم المتزامن مع طرق لجان التحكيم الجدولية                

المدعمة بالحاسبات اآللية واستغالل إمكانيات الشبكة القومية للتعليم والتدريب عن بعد فى تقييم وتحكيم              

مـشروعات التخـرج المعمارية فى الجامعات المصرية يمكن أن يؤدى إلى تالفى تباين التقديرات من                

كلـية إلى أخرى ويساعد على تعليم أجيال الطلبة والمعيدين والمدرسين المساعدين أسس ومعايير النقد               

 .المعمارى
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 المقدمة
نتشرت فى جميع التطبيقات   ال شك أن نظم الحاسبات وشبكات اإلنترنت وأنظمة االتصاالت قد ا          

بحـيث أصبح من النادر أن نجد تطبيقاً واحداً لم يستفد من التطور فى هذه المجاالت الحيوية ولذا فإن                   
هـذه الـورقة البحثية تحاول االستفادة من التطور الهائل فى هذه المجاالت فى المساعدة على تطوير                 

ارية فى كليات الهندسة والفنون الجميلة      وحـل بعـض مشكالت تقييم وتحكيم مشروعات التخرج المعم         
بالجامعـات المـصرية، ألن عملية النقد العلنى التى يتعرض لها الطلبة كمصممين ينتج عنها مواقف                

فالطالب علية أن يبذل قصارى جهده    . مفيدة وضرورية فى بعض األحيان للممارسة العملية بعد التخرج        
ما يكتشف أن بعض األشخاص أو المحكمين ال يتفقون معه          ويجب علية أال يشعر بالقلق أو اإلحباط حين       

فـى الـرأى بالنسبة القتراحاته ويعتبر اكتشاف ومحاولة حل هذه المالحظات جزءاً جوهرياً وهاماً فى          
 )١(. عملية التصميم

 
 : عرض المشكلة-أ

بقسم الحـظ الـباحث أثـناء دراسته الجامعية وبعد تخرجه وعمله كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس                  
العمـارة، أن تقيـيم وتحكيم مشروعات التخرج فى أقسام العمارة تحدث فيها اختالفات كثيرة وفروق                
كبيـرة فى درجات الخريجين من كلية ألخرى ، فنجد كلية من الكليات تتساهل فى إعطاء التقديرات،                 

األول على الدفعة   فيحصل عدد كبير من الطلبة على امتياز أو جيد جداً ونجد كلية أخرى تتشدد فيكون                
ونتيجة لذلك  . بتقديـر جـيد فقط برغم تقارب مستوى هذا الخريج مع من أخذ امتياز فى الكلية األولى                

بل يمكن أن يرفض تعيين معيد من       . تتفتح فرص العمل أمام بعض الخريجين وتغلق فى وجه آخرين           
ة أخرى بنفس مستواه فى مكانة      كلية معينة فى كليته نتيجة لتقديره فى مشروع التخرج ويعين خريج كلي           

ويعلم الباحث بالطبع أن هناك لجنة موحدة من كبار األساتذة تقوم بالمرور            . لمجـرد أن تقديـره أعلى     
علـى الكليات المختلفة لمحاولة ضبط هذه الفروق والتقريب بين تقديرات الطلبة فى الكليات المختلفة،               

أغلب خريجيها يحصلون على تقدير امتياز أو جيد ولكـن بالـرغم من ذلك نجد بالفعل كليات متساهلة     
 .جداً فى مشروع التخرج ، وكليات أخرى متشددة نادراً ما يحصل أول الدفعة فيها على جيد جداً فقط

 
وقـد تنبه بعض الباحثين منذ فترة طويلة ألهمية استخدام الحاسبات والتكنولوجيات الحديثة فى              

اقترحوا أنه يمكن عن طريق شبكات الكمبيوتر أن تتم االتصاالت          تقييم وتحكيم المشروعات المعمارية و    
والتبادل ما بين الجامعات المختلفة وأن يتم نقل صور المشاريع من مختلف الجامعات إلى مركز معين                
تـوجد بـه لجـنة التحكيم والتقييم ليتم التحكيم بمعاونة الحاسبات فى وقت معين على مرآى من جميع                   

س فـى مختلف الجامعات عن طريق شبكات الكمبيوتر، وتدريب المعيدين           أعـضاء هيـئات الـتدري     
والمدرسـين المـساعدين علـى طريقة التحكيم عن طريق متابعة كبار المحكمين أثناء عملية التحكيم                

بل ومتابعة الطلبة أنفسهم عمليات تحكيم مشروعاتهم عن طريق شاشات الكمبيوتر الكبيرة            . المذكـورة 
 ولكن لم تكن البنية األساسية )٢(.  ومناقـشتهم فيها عن طريق الشبكات (Data Show)فـى المـدرجات   

 .التكنولوجية فى ذلك الوقت تسمح بفعل هذا بطريقة عملية
 

 : الهدف من البحث-ب
وفى هذه الورقة البحثية يحاول الباحث االستفادة من التقدم الهائل فى علوم الحاسبات وشبكات اإلنترنت               

مبنية على اإلمكانيات الفعلية الحالية المتوفرة       - وقتنا الحالى فى محاولة واقعية       ونظم االتصاالت فى  
 لالستفادة من   - داخل الجمهورية وأعداد طلبة بكالوريوس العمارة لهذا العام وأعضاء هيئة التدريس          

تالفى تباين مستوى تقديرات مشروع التخرج من كلية ألخرى كـل هذا لخدمة الهدف من البحث وهو        
فـى نفـس الوقت جعل عملية التحكيم فى حد ذاتها عملية تعليمية وتدريبية لكيفية النقد المعمارى                 و

 والتعامل  لتعلـيم األجيال القادمة من المعيدين والمدرسين المساعدين والطلبة كيفية النقد المعمارى،           
 .مع المعايير المختلفة التى تؤثر على كفاءة مشروع معمارى
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  Interactive Vedio Conference: فيديو التفاعلية  أنظمة مؤتمرات ال-١
نظراً لتزايد األعداد الطالبة والراغبة فى التعليم، كان البد من محاولة نشر الخدمة التعليمية والتدريبية               
على نطاق أوسع وبوسائل تتيح وصول هذه الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين، ومن هنا بدأ انتشار                 

(يديو كأسلوب للتعليم والتدريب عن بعد، خاصة نظام مؤتمرات الفيديو التفاعلى              أنظمـة مؤتمرات الف   
Interactive Vedio Conference (     الـذى يتـيح الحـوار والمناقـشة بين كافة األفراد المشاركين على

وال . اخـتالف مـواقعهم المكانـية، ويتحقق من خالله التواصل المباشر والفورى بين جميع األطراف      
ـ    ذا النظام على الحوارات اللفظية فحسب، بل تتنوع فيه أيضاً وسائل التعليم والتعلم ، وتتعدد               يعـتمد ه

الوسـائط المستخدمة، من أفالم وشرائح وصور ورسومات ومجسمات ووثائق وبيانات عملية، بكفاءة             
حاً فى  لذا تعددت أغراض استخدام هذا النظام وحقق نجا       . عالـية، ودون تكالـيف االنتقال بين المواقع       

 .مستويات تعليمية مختلفة وفى مجاالت تخصصية متعددة
 

 شبكة مؤتمرات فيديو ذات طبيعة محلية       ١٥٠٠وعلـى المـستوى العالمـى يـوجد حوالـى           
مخصـصة ألغراض تعليمية ، لعل أكبرها هى شبكة والية جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية حيث               

بعض الدول فى إنشاء وحدات مؤتمرات الفيديو للتعليم         وقد بدأت    )٣(.  موقع متصلة ببعضها   ٣٠٠تضم  
وتؤكد الدراسات والبحوث   . والتدريب عن بعد وإليصال الخدمة التعليمية إلى المناطق النائية والمتفرقة           

فعالـية أسـلوب التعلـيم والـتدريب من خالل أنظمة مؤتمرات الفيديو، مقارناً بالطرق التقليدية، مع                 
 .خاصة فى حالة استهداف الوصول إلى أعداد كبيرةاالقتصاد فى النفقات، 

 
 -: الشبكة القومية المصرية للتعليم والتدريب عن بعد ١-١

إن العـصر الحالـى هـو عصر المعلومات، ولعل من أبرز إنجازات التطوير التكنولوجى فى التعليم                 
صر فى مجال أنظمة    المـصرى إنشاء شبكة قومية للتعليم والتدريب عن بعد، مزودة بأحدث تقنيات الع            

فقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية على مدى ثالثة سنوات وحتى  . االتـصال باألقمار الصناعية   
 مركز تعليم وتدريب عن بعد فى شبكة تغطى كل محافظات مصر            ٣٧ بتجهيـز عدد     ٢٠٠٠فبرايـر     

 :وبيانها كالتالى
 
 ).قاعة سوزان مبارك(المركز الرئيسى بديوان عام وزارة التربية والتعليم  •
 مركـز تعليم وتدريب عن بعد فى عواصم محافظات مصر من مطروح غرباً إلى               ٢٧عـدد    •

 محافظة منها باستخدام    ٢٢الطـور شـرقاً ومن العريش شماالً إلى أسوان جنوباً؛ حيث ترتبط             
 محافظات متصلة عن طريق القمر الصناعى       ٥، وعدد   )ألياف ضوئية (قـنوات عالية السرعة     

 ". ب٢سات عرب "
 -:مركز تدريب وتعليم عن بعد بكل من  •

 . المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى_ 
 .  مركز تعليم الكبار بسرس الليان-
 .  مركز سوزان مبارك االستكشافى للعلوم والتكنولوجيا-
  . مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية-

مركز تدريب وتعليم عن بعد ذو طابع خاص بكل من مكتبة مصر الجديدة وجمعية الرعاية  •
 . المتكاملة

 مراكز متحركة باألقمار الصناعية لفتح مراكز تدريب عن بعد بالمناطق النائية ٤عدد  •
 )٣(. بالجمهورية
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 -: نظام االتصال بين المراكز ١-١-١
 مركز تعليم وتدريب عن     ٩وعدد  .  بنظام األلياف الضوئية    مركز تعليم وتدريب عن بعد تعمل      ٢٨عدد  

ويتوافر لمعدات هذه الشبكة إمكانيات الربط واالتصال مع الشبكات         . بعد تعمل بنظام األقمار الصناعية    
كما تتوافق إمكانياتها الفنية مع أحدث أنظمة االتصاالت        ) ISDN(العالمـية بـنظام االتصاالت الرقمية       

وقد .  كما أن لها اإلمكانيات الفنية التى تسمح بإدخال التكنولوجيات الحديثة          ITU-T(H320/323)العالمية  
تـم مؤخراً ربط الشبكة القومية المصرية مع شبكة فرنسية للتدريب عن بعد وأيضاً بالشبكة األمريكية                

 .بجامعة بلتيمور بالواليات المتحدة األمريكية
 

خمسة   (٥٠٠٠ المصرية للتعليم والتدريب عن بعد       وتـبلغ الطاقـة االستيعابية للشبكة القومية      
 ساعة تشغيل سنوياً، أى     ٢٦٦٤مـتدرب فى وقت واحد، ويبلغ متوسط ساعات تشغيل الشبكة             ) آالف

وقد تم تنفيذ عدد من البرامج والدورات عبر        . ساعات يوميا فى أيام العمل الرسمية      ٨بمتوسـط حوالى    
 ألف ٤٨٨ دورة تدريبية شملت حوالى ٣٥٤ بإجمالى   ٢٠٠٠ وحتى يناير    ١٩٩٦الـشبكة مـن أكتوبر      

مرتبطة )  سلوكية – اجتماعية   –تعليمية  ( برنامجاً خاص اهتم بمناقشة قضايا هامة        ٥٥مـتدرب وعدد    
 لقاء عالمى بين الشبكة المصرية وكالً من الشبكة الفرنسية          ٢وقد تم أيضاً عقد عدد      . بالعملية التعليمية 

 )٣(. واألمريكية
 

 التوسع فى إعداد مراكز التعليم والتدريب عن بعد لتصل إلى           ٢٠٠٠الشبكة فى عام    وتستهدف  
 مركـز تدريب عن بعد، باإلضافة إلى تزويد عدد من المدارس بنظام استقبال الشبكة على                ٧٦عـدد   

أجهزة الكمبيوتر والتفاعلية عن طريق شبكة اإلنترنت والخطوط التليفونية، وذلك بعد أن أدرجت مصر              
 دولة من بينها مصر وذلك ١٦بكة العالمـية للتعليم عن بعد التابعة للبنك الدولى والتى تضم     فـى الـش   

بالتنـسيق مع البنك الدولى و بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولى وسوف تقوم وزارة االتصاالت               
ة بتـركيب محطـة أرضـية خاصة بالشبكة الدولية إلمكان استخدام األقمار الصناعية بصورة واضح              

 )٤(.للمستقبلين والمستفيدين على المستوى الدولى
 
  تكلفة الشبكة٢-١-١

سعر أجهزة تشغيل   ( مليون جنية وتمثل قيمة ثمن المعدات فقط،         ٣٦تقـدر تكلفة الشبكة بمبلغ         -١
سعر البنية األساسية لمعدات    + سعر البنية األساسية لمعدات االتصال الخطية       + المراكـز عن بعد     
 . أى أنها ال تشمل تكاليف إنشاء القاعات وتجهيزها)  الصناعيةاالتصال باألقمار

 -: مليون جنية موزعة كاألتى ٦التكلفة السنوية  -٢
 .  مليون جنية تكلفة الصيانة السنوية٣ -
 .  مليون جنية استئجار قنوات االتصال الخطية٢ -
 .  مليون جنية استئجار قنوات عبر األقمار الصناعية١ -

  ألف معلم وهم الذين ٤٠٠جمالية للشبكة تعادل البدالت المقررة لسفر وإعاشة حوالى        وهـذه التكلفة اإل   
 )٥(.  سنوات هى عمر الشبكة٣تم تدريبهم خالل 

 
وتعتبـر الـشبكة القومـية المصرية بمثابة البنية األساسية لشبكة عربية للتعليم عن بعد، حيث          

 والمعارف العرب الذى عقد فى طرابلس يومى        نصت توصيات المؤتمر األول لوزراء التربية والتعليم      
 علـى ضـرورة االستفادة من تقنيات االتصال الحديثة المتوفرة حالياً فى الدول              ١٩٩٨ ديـسمبر    ٥،٦

العـربية والتـى مازالـت استخداماتها التربوية والتعليمية محدودة، واستجابة لهذه التوصيات عرض              
يب عن بعد فى المؤتمر اإلقليمى العربى للتعليم للجميع         مـشروع تكـوين الشبكة العربية للتعليم والتدر       

وقد بدأت السعودية فى تنفيذ     . ٢٠٠٠ يناير   ٢٥،٢٦والـذى حضره وزراء التعليم العرب بالقاهرة فى         
 )٥(. شبكتها ضمن هذا المشروع وستكون الخطوة المقبلة هى ربط الشبكة السعودية بالشبكة المصرية
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 ": إمكانات الشبكة القومية فى تحكيم مشروعات التخرجاستغالل" المشروع المقترح -٢
 والذى يوضح سعة القاعات التدريبية الرئيسية التابعة للشبكة القومية للتعليم           ١رسم بيانى بالنظـر إلى    

 قاعة  ٣٠نجد أنه يوجد حوالى     )  ٣(.والـتدريب عـن بعـد والتى تصلح لالستخدام فى المشروع المقدم           
 . مقعد موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة٣٢،٣٦٠قاعدها ما بين تدريب كبيرة يتراوح عدد م

 :ويمكن تحليل سعة القاعات كاآلتى
 

 سعة القاعة النسبة املئوية عدد القاعات وأماكنها
 ٨٠أقل من   %٧ . جنوب سيناء – النقراشى -:  قاعة ٢
–البحرية –إلسكندرية ا–مشال سيناء –اإلمساعيلية –أسوان –سوهاج –بىن سويف -:  قاعة ١٥

 .الربج الفضى –املقطم –دمياط –املنوفية –الشرقية –البحر األمحر –الوادى اجلديد –مطروح 
 ١٣٠ إىل ٨٠  %٥٠

–الدقهلية –السويس –األقصر –قنا –أسيوط –املنيا –الفيوم –اجليزة – القاهرة -:  قاعة ١٠
 .القليوبية

٢٠٠ إىل ١٣١  %٣٣

 ٢٠٠أكثر من   %١٠ .كفر الشيخ –لغربية ا- بور سعيد  -:  قاعة ٣
 

 والذى يوضح أعداد طلبة البكالوريوس بأقسام العمارة بالجامعات         ٢رسم بيانى وبالنظـر إلـى     
 لم ٩٩/٢٠٠٠ وبافتراض أن عدد هيئة التدريس عام )٦،٧،٨،٩( ٢٠٠٠ / ٩٩المـصرية للعـام الدراسى    

سبة بين أعداد طلبة البكالوريوس إلى أعداد       نجد أن الن  )  ١٠،١١( ٩٨/١٩٩٩يـزيد عـن آخر بيان متاح        
هيـئات الـتدريس تخـتلف مـن كلية ألخرى وسنفترض مبدئياً أن المطلوب هو حضور جميع طلبة                  
البكالوريوس للمناقشة والتحكيم فى وقت واحد وكذلك حضور جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين             

لناتجة من جمع عدد طلبة البكالوريوس مع عدد        ولذا سنحاول مقارنة األعداد ا    . المـساعدين والمعيدين  
أعـضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين فى كلية معينة، إلى عدد المقاعد المتاحة فى               
أقـرب قاعـة للتعليم والتدريب عن بعد، ومحاولة تطبيق هذه األعداد للوصول إلى الهدف الذى يسمح                 

 .ع طالب البكالوريوس وهيئة التدريس بالكاملبتحكيم كل المشروعات على مرآى من جمي
 

 والذى تم فيه اقتراح الحلول للمشاكل       ١جدول نستنتج   ٢ورسم بيانى  ١رسم بيانى ومن مقارنة   
 على سعة   ٢٠٠٠ / ٩٩التـى ظهرت أثناء تطبيق أعداد طلبة بكالوريوس العمارة وهيئة التدريس لعام             

 -: بعض الحاالت اآلتية ١جدولحظ من ونال. أقرب مركز أو قاعة تعليم وتدريب عن بعد
 
 . كليات يقابلها مراكز تعليم وتدريب عن بعد سعتها كافية وفى نفس المدينة١-٢

عـند تطبـيق الجدول المذكور وجدنا أن أغلب المدن التى يوجد بها كليات معمارية يوجد بها فى نفس    
زيد عن عدد طلبة البكالوريوس     الـوقت مركز تعليم وتدريب عن بعد يحتوى على عدد مقاعد كافية وت            

وتراوحت سعة القاعات ما بين قاعات      . باإلضافة لعدد هيئة التدريس المطلوب حضورهم عملية التحكيم       
وهذا يعنى أنه يمكن    . أضعاف العدد المطلوب  ) تسعة (٩تـسع العـدد المطلـوب، وحتى قاعات تسع          

حضور )  السنة األولى عمارة   -ية عمارة    السنة الثان  –السنة الثالثة عمارة    ( لـبعض الدفعات األخرى     
 .عملية التحكيم والتقييم واكتساب الخبرات المناسبة فى هذا المجال

 
، هندسة أسيوط، هندسة طنطا، هندسة المنصورة،       )فرع الفيوم (هندسة القاهرة   :  وشملت هذه الكليات    

، هندسة قناة السويس    )شبين الكوم (، هندسة المنوفية    )فرع قنا (هندسـة الـزقازيق، هندسـة األزهـر         
 ).بورسعيد(
 



 7

 . كليات يمكن اشتراكها سوياً فى قاعة واحدة تسعهم داخل نفس المدينة٢-٢
 .وينطبق هذا الحل على هندسة المنيا وفنون المنيا حيث يمكن استيعابهم فى مركز تعليم وتدريب المنيا

 
 .خرى قريبة كليات يمكن اشتراكها سوياً فى قاعة واحدة تسعهم فى مدينة أ٣-٢

باإلضافة إلى أعداد كلية هندسة )  فرع بنها-جامعة الزقازيق (تم تجميع أعداد كلية الهندسة بشبرا 
ويمكن فى حالة عدم الرغبة . األزهر فى قاعة واحدة تسعهم جميعاً وهى قاعة محافظة القليوبية فى بنها

 . األقمار الصناعية واحد فى كل كلية مركز متحرك ب٢فى االنتقال من مدينة إلى أخرى االستعانة بعدد 
 
 . كليات ذات أعداد كبيرة تم تقسيمها على عدد من القاعات فى نفس المدينة٤-٢

 ١بجدول قاعة كما هو موضح ٢وتشمل هندسة القاهرة حيث تم تقسيمهم على عدد 
 ١بجدولوهندسة عين شمس حيث تم تقسيمهم على ثالث قاعات كما هو موضح 

 . تقسيم الطلبة وكذا هيئة التدريس معاً بنسبة محددة  حسب سعة القاعات المتاحةويالحظ أنه يتم 
 
 . كليات ذات أعداد كبيرة وال توجد قاعات للتعليم والتدريب عن بعد قريبة منها٥-٢

وينطبق هذا على كلية هندسة حلوان وكلية فنون جميلة حلوان ويمكن فى هذه الحالة اختيار قاعة كبيرة 
ير داخل حرم جامعة حلوان، يستوعب األعداد المطلوبة، ويتم تزويده بمركز متحرك يعمل أو مدرج كب

 .بنظام األقمار الصناعية
 
 . كليات ذات أعداد كبيرة ولكن القاعات فى نفس المدينة أو بالقرب منها ال تكفيها٦-٢

يضاً على فنون   وأ) قاعة اإلسكندرية ( مكان   ٢٩وينطـبق هـذا علـى هندسة اإلسكندرية التى ينقصها           
ونالحظ أن هندسة اإلسكندرية وفنون     )  دمنهور   –قاعة البحيرة   ( مكان   ٧٨اإلسـكندرية التى ينقصها     

ولذا ، إذا غطت هذه النسبة عدد األماكن        . اإلسكندرية يوجد بهم نسبة كبيرة من أبناء محافظة مطروح          
 مكان  ١١٢(حافظة مطروح   فيمكن استيعابهم فى مركز تدريب م     )  مكان ١٠٧ = ٧٨ + ٢٩(الناقـصة   

فيمكن الحل عن طريق قاعة     )  سعة قاعة مطروح   ١١٢النسبة أكثر من    (وإذا تعذر هذا الحل     ) مـتاح   
كافـية لهندسة وفنون اإلسكندرية  فى حرم جامعة اإلسكندرية تجهز بمركز متحرك واحد يعمل بنظام                

 .األقمار الصناعية
 

 :لمتاحة والتى تعمل عن طريق األقمار الصناعية كاآلتىنستنتج من هذا أن توزيع المراكز المتحركة ا
 . مركز متحرك بحرم جامعة حلوان يخدم هندسة وفنون حلوان -١
 . مركز متحرك بحرم جامعة اإلسكندرية يخدم هندسة وفنون اإلسكندرية -٢
 . مركز متحرك بهندسة شبرا لعدم نقل الطلبة إلى قاعة فى مدينة أو محافظة أخرى -٣
 .سة األزهر لعدم نقل الطلبة إلى قاعة فى مدينة أو محافظة أخرىمركز متحرك بهند -٤

 .وهذا الحل يعنى أن كل كلية تم توفير قاعة أو اكثر مناسبة لها فى نفس المدينة
 

 الخالصة
 أن القاعات واألنظمة المتحركة التى تعمل بنظام األقمار         ١جدولنـستخلص مـن الدراسـة السابقة و       

لقومـية للتعليم والتدريب عن بعد، كافية لتحقيق الهدف من هذه الورقة        الـصناعية، الـتابعة للـشبكة ا      
 حيث أن    %١٥٠وتزيد عن الحاجة الفعلية للكليات فى هذا المجال بنسبة إجمالية حوالى            البحثية، بل   

 ومجموع مقاعد القاعات المتاحة فى      ٢٠٥٨مجمـوع طلبة البكالوريوس وهيئات التدريس بكل الكليات         
 من السنة – طالب   ١٠٣٤ فى حدود    – وهذا يعنى إمكانية حضور دفعات أخرى        ٣٠٩٢نفـس المـدن     

 .الثالثة أوالثانية أواألولى لعملية التحكيم حسب ظروف كل كلية وقاعة تدريب عن بعد
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 فى  بنفس إمكانيات الشبكة   طالب وعضو هيئة تدريس      ٢٠٤٣بل ويوجد أيضاً إمكانية استيعاب حوالى       
أى أنه لو وجدت كليات عمارة فى هذه المدن فيمكن تطبيق           . ة أو فنون  مـدن لـيس بهـا كليات هندس       

بنى سويف، سوهاج، األقصر، أسوان، اإلسماعيلية،      : المـشروع عليها بدون مشاكل وهذه المدن هى         
، مطروح، الوادى الجديد، البحر األحمر، كفر       )البحيرة(، دمنهور   )شمال سيناء (الـسويس، العـريش     

 .الذى يوضح سعة كل قاعة ١رسم بيانىكما يتضح من . ، ودمياط)يةالقليوب(الشيخ، بنها 
ولـذا يمكـن دراسـة أولوية هذه المدن لعمل كليات عمارة فيها، واستيعاب أعداد أكثر من الطلبة فى                   
الكلـيات التى تسمح القاعات القريبة منها بذلك حيث أنه توجد أماكن متاحة فى بعض القاعات تبلغ من                  

 .  ١جدولعة أضعاف العدد كما هو مبين فى ضعف العدد إلى تس
 
 :  التحكيم بمعاونة الحاسب-٣

بمـا أن الهدف هو التحكيم لكل الطلبة فى وقت واحد وفى ظروف واحدة فإن الوقت الذى تقضيه لجنة                   
وبالتالى يجب تقليل الوقت إلى أدنى حد ولكن       . التحكـيم أمـام كـل مشروع يصبح فى منتهى األهمية          

ولذلك تكون طرق التقييم بجداول لجان التحكيم هى األنسب فى هذه           . ثير على الدقة  بـشرط عـدم التأ    
ولتقليل الوقت بصورة   . الحالـة ألنهـا تعتبر وسيلة سريعة ومنظمة ودقيقة للتقييم النوعى للمشروعات           

أكثـر  يفـضل استعمال الحاسبات اآللية لدعم طريقة الجداول بحيث تتم الحسابات الضرورية فى هذه                 
 ألى معيار حتى وإن     ١٠٠ أو   ١٠طريقة عن طريق الحاسبات وال يقوم المحكم إال بإعطاء درجة من            ال

) باستعمال البرامج الالزمة  (كانـت المعايير  غير متساوية فى القيمة، ويجرى الحاسب التحويل الالزم             
 .بدون إزعاج المحكم فى عمليات حسابية معقدة

 
 :دولية فوائد التحكيم بطرق التقييم الج١-٣

 . توفر الدقة التامة حتى فى وجود أعداد كبيرة من المشروعات -١
 . سهولة تطبيق الطرق الحسابية عليها ألنها على شكل نقاط متتالية -٢
 . من الصعب نسيان أو إهمال عنصر معين أثناء التقييم -٣
 . الحياد التام لوجود معايير وأهداف محددة مسبقاً للتقييم -٤
 . نة التحكيم على حدهاحترام أراء كل عضو من لج -٥
 . ضمان عدم تأثر المحكم باإلظهار واإلخراج الجيد للمشروع إال فى حدود معينة سبق تحديدها -٦
 ) ٢(.المرونة فى وضع أوزان المعايير وتغييرها من مشروع ألخر -٧

 
 :  مزايا استعمال الحاسب مع بطرق التقييم الجدولية٢-٣

 .توفير وقت لجنة التحكيم أمام كل مشروع -١
 . وفير وقت لجنة التحكيم فى حساب نتائج التقييم النهائيةت -٢
 .احترام رأى كل محكم على حدة -٣
 . إمكانية أن يقترح كل محكم ثوابت المعايير التى يراها مناسبة -٤
 .السرعة والدقة والحيدة فى إنجاز المهمة -٥
  .إمكانية الحصول على كم هائل من التحليالت والمقارنات بين المشروعات المختلفة -٦
االسـتفادة من البرامج التى تساعد فى تحويل المعلومات الرقمية إلى رسومات وأشكال بيانية               -٧

 ) ٢(.لسهولة تفهمها والتعامل معها
 
 ":التقييم المتزامن للمعايير التفصيلية" الطريقة المقترحة -٤

جميعها، وذلك لمزيد من توفير الوقت يمكن أن يكون التحكيم متزامن فى نفس الوقت لعناصر التقييم 
 أعضاء ٣باالستفادة من جميع األساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين حسب تخصصاتهم ليقوم كل 
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على األقل بتحكيم بند معين بحيث يقوم عضو هيئة التدريس بتقييم جزئية صغيرة جداً فى المشروع 
 .وهكذا.. …نفس الوقتويقوم آخر بتقييم جزئية أخرى فى نفس الوقت وثالث يقيم جزئية ثالثة فى 

 
 )٦،٧،٨،٩( ١٦٠٦ طالب من    ١٥٠٠بافتـراض أن عـدد الناجحين فى المواد المؤهلة لدخول المشروع            

 أستاذ  ٢٥٦ عضو هيئة تدريس نستبعد منهم المدرسين المساعدين والمعيدين فيصبحون           ٤٥٢ويـوجد   
 يصبح  - )١(ييم تفصيلى    بند تق  ٣٠ لو افترضنا تقسيم عددهم على       –   )١٠،١١(وأسـتاذ مساعد ومدرس     

  ).٣٠ آراء متخصصة فى كل بند من الـ ٨متوسط ( أعضاء محكمين فى بند واحد ٨كل 
 

لو كانت اللجنة موحدة وتقيم جميع المعايير وبفرض أن تقييم المعيار يأخذ دقيقة واحدة ، فعندئذ نحتاج                 
ـ    لب الواحد، أما التحكيم     دقيقة للطا  ٣٠ = ٣٠×١:   معـيار لكل طالب إلى زمن قدره       ٣٠لتقيـيم الـ

 ٨كل لجنة   ( لجنة   ٣٠المتـزامن المـدعم بـشبكة مـن الحاسبات اآللية والبرامج الخاصة، فتقوم فيه               
 ٣٠ معيار فى نفس الوقت فيتم تقييم مشروع الطالب فى دقيقة واحدة فقط بدالً من                ٣٠بتقييم  ) أعـضاء 

 .دقيقة بالطريقة العادية
 

فيكون ) كيم المركزى المتزامن بدون التقيد بالوجود المكانى        أى التح (ولتحقـيق هذا فى الواقع      
 تجمـع عليه كل النتائج، ويكون هناك أجهزة حاسبات بعدد جميع األعضاء المحكمين  Web Siteهـناك  

مـوزعة علـى المواقع والكليات المختلفة ومتصلة كلها بموقع التحكيم على شبكة الجامعات المصرية               
 وتبدأ عملية التحكيم بأن تعلق المشاريع ويجلس طلبة وهيئة تدريس كل            .بـالمجلس األعلـى للجامعات    

كلـية فـى القاعـة المخصصة لهم، وأمام كل محكم الحاسب الخاص به، وكل محكم يمكنه االتصال                  
 Userبالموقـع مـن مكانه أو كليته عن طريق تقنيات التوقيع اإللكترونى؛ أى اسم مستعمل وكلمة سر   

Name & Password . تقوم الكاميرات بالتركيز على كـون لكل طالب رقم كودى بالموقع، عند ظهوره  وي
لوحات مشروع هذا الطالب فيظهر أمام المحكمين فى كل المراكز على مستوى الجمهورية ويظهر فى               

ثم يقوم كل . نفـس الـوقت علـى شاشات ضخمة أمام جموع الطلبة والمعيدين والمدرسين المساعدين     
 للبند المخصص له فى جدول المعايير الخاص بالطالب والمعروض على الموقع            عضو بإعطاء الدرجة  

 ، حيث يسمح لعضو هيئة التدريس Internet Votingالتصويت اإللكترونى عبر الشبكة عن طريق تقنيات 
بوضـع درجـة التقيـيم فـى الخانة المخصصة له داخل الجدول فقط، عن طريق الكمبيوتر المتصل                  

 ب المتوسطات وجمع درجات البنود المختلفة عن طريق برنامج معين بالموقع،          بالـشبكة، ويـتم حسا    
ثم يتم فى آخر العملية ترتيب      . فيظهـر متوسط مجموع الدرجات فى الجدول على الشاشات العارضة         

 .المشروعات ترتيبا عاما على مستوى الجمهورية
 

 : طالب كما يلى١٥٠٠فيكون زمن تقييم مشروعات 
 طالب فى   ٦٠ –ض السابق فسوف يأخذ كل مشروع دقيقة واحدة فقط لوضع التقدير            على أساس االفترا  

 أيام ينتهى التحكيم بالكامل لكل طلبة بكالوريوس العمارة         ٣ – طالب فى اليوم     ٥٠٠ حوالى   –الـساعة   
بعد إتمام  (وهذا فى حالة أن يكون معيار المناقشة الشفوية يتم تقييمه فى آخر مرحلة              . فـى الجمهورية  

٥وداخل الكلية نفسها وتكون الدرجة المخصصة له ال تتعدى                ) تقييم المتزامن بدون مناقشة شفوية    ال
ويجب بالطبع تحديد أهداف المشروع وأوزان المعايير       . مـن مجموع الدرجة الكلية للمشروع      % ١٠-

 .مسبقاً ونقاط التركيز فى أثناء عملية التقييم
 

 دقائق  ٥ملية التقييم المتزامن مناقشة شفوية سريعة بحد أقصى         أمـا إذا أريـد مناقـشة الطالب أثناء ع         
وفى هذه الحالة   . توضـح مدى فهمه للمشروع، فتقوم بهذا لجنة خاصة فى أثناء عملية التقييم المتزامن             

 ١٠٠حوالى  =  ساعة   ٨,٥×  مشروع فى الساعة     ١٢: يأخـذ المـشروع خمـسة دقائق مناقشة وتقييم        
 . يوم عمل١٥ج عملية التقييم إلى  إذن تحتا-مشروع فى اليوم 
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 ":استغالل قاعات التعليم والتدريب عن بعد+ التقييم المتزامن " خطوات العمل بالنظام المقترح ١-٤
 .تعلق المشاريع فى الصاالت المناسبة فى كل كلية أو مركز تعليم وتدريب عن بعد -١

عات التعليم والتدريب عن     يجلـس الطلبة وهيئة التدريس غير المشتركين فى التحكيم فى قا           -٢

 .بعد

 يجلـس أعـضاء هيئة التدريس المشتركين فى التحكيم قرب المنصة وأمام كل محكم جهاز                -٣

كل عضو  . كمبيوتـر متصل بشبكة اإلنترنت ومتصل بالموقع المحدد إلجراء عملية التحكيم          

 ).ليس هناك ضرورة للتجمع المكانى(هيئة تدريس موجود فى كليته 

م الكودى للطالب وعرض جدول معايير التقييم الخاص به، تقوم الكاميرات            عـند ظهور الرق    -٤

Dome Camera    عـن طـريق غـرفة التحكم بالتركيز على لوحات مشروع هذا الطالب فى 

 ). أى رقم كودى سرى–ويمكن حجب االسم (الصالة المعلق بها المشروعات

على (لى مستوى الجمهورية    عند ذلك يظهر مشروع الطالب أمام المحكمين فى كل المراكز ع           -٥

ويظهر فى نفس الوقت على الشاشات      ) شاشـات تليفـزيونية كبيـرة مركزة أمام المحكمين        

 . أمام جموع الطلبة والمعيدين والمدرسين المساعدينData Showالضخمة عن طريق 

 Webيقوم كل عضو بإعطاء الدرجة للبند المخصص له فى الجدول المعروض على الموقع  -٦

Site)   أن كـل البنود يتم تقديرها فى نفس الوقت من أشخاص مختلفين من أماكن مختلفة               أى

 ). أعضاء على األقل٣وكل بند يقوم بتقييمه 

 فـى الـتو واللحظـة عند انتهاء جميع األعضاء من وضع تقديراتهم يظهر متوسط مجموع                 -٧

 .الدرجات فى الجدول على الشاشات العارضة

 .وعات ترتيبا عاما على مستوى الجمهوريةيتم فى آخر العملية ترتيب المشر -٨

 
 النتيجة

نستنتج من كل ما سبق أن استعمال طريقة التقييم المتزامن مع طرق لجان التحكيم الجدولية المدعمة 

بالحاسـبات اآللية واستغالل قاعات التعليم والتدريب عن بعد التابعة للشبكة القومية للتعليم والتدريب   

 مشروعات التخرج المعمارية فى الجامعات المصرية يمكن أن يؤدى إلى           عـن بعد فى تقييم وتحكيم     

تالفـى تـباين التقديرات من كلية إلى أخرى ويساعد على تعليم أجيال الطلبة والمعيدين والمدرسين                

 .المساعدين أسس و معايير النقد المعمارى البناء
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