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من أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز حفظه اهلل

ــا  ــق به ــي نحق ــية الت ــزة األساس ــو الركي ــعودية ه ــي الس ــم ف »إن التعلي
ــارف« ــوم واملع ــي العل ــي ف ــدم والرق ــو التق ــعبنا نح ــات ش تطلع

ُ َعَمَلُكْم وَرَُسولُُه وَاْلُْؤِمُنوَن ﴾ ﴿ وَقُِل اْعَمُلوا َفَسَيرَى اللَّ
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كلمة العميد:    

الحمــد للــه القائــل يف كتابــة املبــن )وقــل اعملــوا فســريى اللــه عملكــم ورســوله واملؤمنــون(، والصــالة 
والســالم عــىل رســوله النبــي األمــن وعــىل آلــه وصحبــه إىل يــوم الديــن، وبعــد،،

نضــع بــن أيديكــم التقريــر الختامــي لعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للعــام الجامعــي 
ــة  ــام اتســم بالجدي ــه. ع ــا هــو جــاري تحقيق ــن أهــداف وم ــق م ــا تحق ــربز م ــذي ي 144٠/14٣9ه، وال
واالجتهــاد، والعمــل الجامعــي الــدؤوب واملنظــم يف جميــع أقســامها ووحداتهــا ولجانهــا املختلفــة مــام أدى 
إىل نتائــج إيجابيــة يف العديــد مــن املجــاالت ســتذكر يف تفاصيــل هــذا التقريــر. ويتضمــن هــذا التقريــر 
عــىل العديــد مــن اإلحصائيــات يف مختلــف املجــاالت، كــام يرصــد مختلــف األنشــطة العلميــة والثقافيــة 

واالجتامعيــة وخدمــة الجامعــة واملجتمــع.
إن مــن أبــرز مــا مييــز هــذا العــام الــدرايس هــو التكامــل بــن أقســام العــامدة )قســم اللغــة اإلنجليزيــة، 
وقســم العلــوم األساســية، وقســم تطويــر الــذات، وقســم الحاســب، وقســم الدراســات اإلســالمية(، والتــي 
ــة األخــرية ســواًء يف الخطــط الدراســية أو األهــداف أو االســراتيجيات  ــاً يف اآلون تطــورت تطــوراً ملحوظ
أو املخرجــات التعليميــة؛ وتضــم العــامدة مجموعــة مــن األســاتذة الذيــن ينتمــون إىل جامعــات عريقــة 
ــرى  ــب يف مج ــي تص ــة الت ــة والبحثي ــات النقدي ــات واالتجاه ــوع الثقاف ــدوره إىل تن ــام أدى ب ــة م مرموق
ــم  ــزات العل ــه ومنج ــراث وأصالت ــة ال ــن عراق ــع ب ــذي يجم ــد ال ــور والتجدي ــرى التط ــو مج ــد وه واح
ــي  ــل الجامع ــبب العم ــت بس ــت كان ــي تحقق ــداف الت ــازات واأله ــذه اإلنج ــة. إن ه ــة الحديث والتقني
املخطــط واملــدروس مــن قبــل األقســام والوحــدات واللجــان يف العــامدة فلهــم منــي كل الشــكر والتقديــر. 
هــذه اإلنجــازات مل يكــن لهــا أن تكــون واقعــاً لــوال اللــه أوالً ثــم دعــم إدارة الجامعــة ممثلــة مبعــإىل مديــر 
الجامعــة األســتاذ الدكتــور/ عبــد اللــه الربيــش وســعادة وكالئهــا ومــن قبلهــم قيــادة هــذا البلــد الرشــيدة 

التــي ســخرت كافــة اإلمكانيــات املاديــة لتطويــر التعليــم والبحــث العلمــي يف اململكــة.
ــذه  ــادات ه ــوح قي ــا وطم ــق طموحن ــه لنحق ــإذن الل ــام ب ــتمر كل ع ــن املس ــر والتحس ــعى للتطوي نس
ــامدة  ــراتيجية للع ــة االس ــة للخط ــة ومواكب ــامخ لتكــون متوافق ــن الش ــذا الوط ــادات ه ــة وقي الجامع

ــه. ــإذن الل ــي ٢٠٢٠ب ــول الوطن ــج التح ــة ٢٠٣٠وبرنام ــة اململك ــة ورؤي والجامع
ختامــاً، ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل ملعــإىل مديــر الجامعــة حفظــه اللــه عــىل دعمــه ومتابعتــه، 
والشــكر موصــول لســعادة وكالء الجامعــة، ولســعادة رؤســاء األقســام ومــريف ومنســقي األقســام، وأعضــاء 
ــكر إىل  ــدم بالش ــام أتق ــامدة، ك ــات الع ــاهموا يف نجاح ــن س ــالب الذي ــن والط ــس واملوظف ــة التدري هيئ

فريــق عمــل إعــداد هــذا التقريــر وكل مــن شــارك يف إعــداده وإخراجــه املميــز.
وأسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن العمل ويتقنه.
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مقدمة

ــه  ــوا إلي ــا تصب ــح م ــي توض ــا والت ــرب عنه ــي تع ــا الت ــا وإنجازاته ــة رؤيته ــكل مؤسس      ل

مســتقبالً، ومــن ثــم فقــد تعــددت إنجازات عــامدة الســنة التحضريية والدراســات املســاندة 

ــة  ــات التطويري ــدًء مــن العملي ــم تطبيقهــا بالعــامدة ب ــي يت ــري الجــودة الت الداعمــة ملعاي

ــوع  ــا وتن ــىل اختالفه ــطة ع ــج األنش ــب وبرام ــات الطال ــروراً بخدم ــة، وم ــة املهني والتنمي

ــم  ــا ال نســتطيع التحك ــإن كن ــا، ف ــن الجــودة ومؤرشاته ــاًء بإجــراءات تحس ــا انته مجاالته

ــا يحــدث بالفعــل،  ــا مــع م ــا نســتطيع التحكــم يف طريقــة تفاعلن ــا، فإنن ــام يحــدث لن في

وبهــذا ســنتحكم يف التغيــري وال ندعــه هــو يتحكــم فينــا، ومــن ثــم تكــون لنــا رؤانــا الخاصــة 

ــة والدراســات  ــر موضحــاً أهــم إنجــازات عــامدة الســنة التحضريي ــأيت هــذا التقري ــا؛ وي بن

املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للعــام الجامعــي 144٠/14٣9هـــ، مبــا 

تشــمله العــامدة مــن أقســام ووحــدات نوعيــة مســتهلن التقريــر بإطاللــة رسيعــة عــىل 

عــامدة الســنة التحضرييــة ومتبنــن عــدة محــاور تحــدد هــذه اإلنجــازات والتــي ســتتضح 

مــن خــالل محتــوى هــذا التقريــر
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة )الفكرة والنشأة(

     وافــق مجلــس التعليــم العــايل بجلســة رقــم )58( عــىل إنشــاء  العديــد مــن العــامدات املســاندة  يف جامعــة االمــام عبــد الرحمــن 

ــة عــىل إنشــاء  ــث متــت املوافق ــة والدراســات املســاندة حي ــا  عــامدة الســنة التحضريي ــام ســابقاً( كان مــن بينه ــن فيصــل )الدم ب

ــم  ــدرايس األول للعــام الجامعــي  14٢9/ 14٣٠هـــ ، ومــن ث ــدأت الدراســة يف الربنامــج يف الفصــل ال ــة. وب برنامــج الســنة التحضريي

تــم إنشــاء عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعةاإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل يف العــام14٣1/14٣٠ه ؛ وذلــك 

ــول والتســجيل،  ــة وعــامدة القب ــات املعني ــع الكلي ــاون م ــا بالتع ــذ برامجه ــة ومتابعــة تنفي ــإرشاف عــىل طــالب الســنة التحضريي ل

وتطــورت برامــج الســنة التحضرييــة يف العــام الجامعــي 14٣1/14٣٠هـــ حيــث بــدأت الدراســة باملســار الهنــديس، ويف العــام الجامعــي 

ــام  ــة يف الع ــج الســنة التحضريي ــي « وتطــورت برام ــة » املســار العلم ــات العلمي ــج الكلي ــدأت الدراســة يف برنام 14٣٣/14٣٢هـــ ب

الجامعــي 14٣4/14٣٣هـــ لتشــمل برنامــج الكليــات الصحيــة » املســار الصحــي «.وبذلــك تقــوم الســنة التحضرييــة بجامعــة اإلمــام 

عبــد الرحمــن بــن فيصــل باســتقبال جميــع الطــالب والطالبــات املقبولــن عــىل املســارات األربعــة )الصحــي، الهنــديس ، العلمــي، 

اإلنســاين (.

الرؤية:
» الريادة والتميز عىل مستوى عامدات السنة التحضريية محلياً واقليمياً«

الرسالة:
تهيئــة الطــالب للحيــاة الجامعيــة، وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم يف بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــىل اإلبــداع، مــن خــالل مناهــج نوعيــة، 

واســراتيجيات تدريــس فعالــة، وأنشــطة مميــزة 

األهداف:
- تهيئة الطالب للتعليم الجامعي .

- تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات .

- تشجيع االبتكار، واإلبداع، وتنمية مهارات التعلم، والبحث، والتفكري، واالتصال .

- تنمية املعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب يف تخصصاتهم املستقبلية .

- تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب .

- تنمية قدرات الطالب، وتشجيعهم عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة الطالبية .

- تطوير برامج السنة التحضريية مبا يتوافق مع معايري ومتطلبات الجودة واالعتامد األكادميي.

القيم :
     » تؤمن عامدة السنة التحضريية بالقيم التالية والتي تحتكم إليها يف مناشطها وسياساتها :

المشاركة

العمل بروح الفريق احترام اآلخر

العمل التطوعي وخدمة المجتمع

   االنتماء   المسئوليةالشفافية
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برامج السنة التحضيرية ونظام الدراسة

ــام  ــة اإلم ــات جامع ــارات كلي ــىل مس ــن ع ــات املقبول ــالب والطالب ــع الط ــىل جمي ــة ع ــنة التحضريي ــج الس ــق برنام 1. يطب

ــة، وأي  ــات العلمي ــار الكلي ــية، ومس ــات الهندس ــار الكلي ــة، ومس ــات الصحي ــار الكلي ــي: مس ــل وه ــن فيص ــن ب عبدالرحم

مسارات ميكن أن تستحدث مستقبالً لكليات أخرى، وذلك وفقاً لروط القبول التي يحددها مجلس الجامعة. 

2. تتكــون الدراســة يف برنامــج الســنة التحضرييــة مــن فصلــن دراســين ويجــوز متديدهــا فصــالً دراســياً صيفيــاً، حيــث مينــح 

الطالب فرصة لدراسة املقررات الفصلية أو السنوية التي تعرث فيها خالل العام الدرايس. 

• مســار الكليــات الصحيــة، ويضــم كليــات: الطــب، وطــب األســنان، والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، والتمريــض، والصيدلة 3. يتم قبول الطالب يف الجامعة يف املسارات التالية: -
مسار الكليات العلمية، ويضم كليات: علوم الحاسب وتقنية املعلومات، وإدارة األعامل.•  مسار الكليات الهندسية، ويضم كليات: العامرة والتخطيط، والهندسة، والتصاميم.اإلكلينيكية. مســار كليــات املجتمــع بالدمــام والقطيــف هــذا املســار مصمــم للطــاب الذيــن يرغبــون بالدراســة يف الكليــات •   •

ــف. ــع – القطي ــة املجتم ــام وكلي ــع – الدم ــة املجتم ــة: كلي مسار الكليات اإلنسانية، ويضم كليات الرتبية واآلداب.التالي  •
4. يجتاز الطالب برنامج السنة التحضريية ويسمح له اختيار الكلية التي يرغب الدراسة فيها رشيطة اآليت:

 - نجاحه يف جميع املقررات الدراسية املقدمة يف برنامج السنة التحضريية. 

 - حصوله عىل معدل تراكمي ال يقل عن )3.00 من 5.00( بنهاية برنامج السنة التحضريية. 

ــل  ــان التوف ــة )450( يف امتح ــة أو درج ــة اإلنجليزي ــرر اللغ ــد )ج( يف مق ــن جي ــل ع ــر ال يق ــىل تقدي ــه ع  - حصول

.)IELTS( يف امتحــان اآليلتــس ) ( أو درجــة ) 4.5 TOFEL(

-مينــح الطالــب الــذي مل يجتــز الســنة التحضرييــة ســجالً أكادمييــاً يشــتمل عــىل املقــررات والتقديــرات التــي حصــل 

عليهــا، وتقــوم عــامدة القبــول والتســجيل بتحويلــه إىل كليــة أخــرى ال تشــرط الســنة التحضرييــة، وذلــك وفــق آليــة 

تحددهــا العــامدة، آخــذة يف االعتبــار رغبــة الطالــب ومعدلــه الراكمــي وإمكانيــات الكليــات املحــول إليهــا.

5. يتــم قبــول الطــالب يف الكليــات مــع نهايــة العــام الــدرايس بنــاًء عــىل املعايــري الخاصــة بالكليــات والتــي أقــرت مــن الكليــات 

ملعنية. ا
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 اهليكل التنظيمي لعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العميد

 وكيل المسار العلمي وكيل التطوير والجودة

وحدة التطوير األكاديمي

 وحدة الجودة

 وحدة اإلشراف األكاديمي

 وحدة شؤون الطالب

 وحدة الدراسات والبحوث

المسار الصحيوكيل   

 وكيل المسار الهندسي

وكيلة شؤون الطالبات

 وحدة الشؤون اإلدارية والمالية

 األقسام األكاديمية

الدراسات  تطوير الذات اللغة اإلنجليزية
 اإلسالمية

 الحاسب اآللي العلوم األساسية

الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة
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هــي وكالــة تــرف عــىل جميــع عمليــات التطويــر داخــل العــامدة وتســعى لنــر وتحقيــق ثقافــة الجــودة يف جميــع وحــدات 

وأقســام العــامدة. تتــوىل الوكالــة ملــف االعتــامد األكادميــي وتنفيــذ ومتابعــة خطــط التطويــر لجميــع النواحــي داخــل العــامدة. 

ــر األكادميــي  ــر والجــودة عــىل وحــدات العــامدة الخمــس وهــي: وحــدة شــؤون الطــالب وحــدة التطوي ــة التطوي تــرف وكال

وحــدة الجــودة وحــدة اإلرشاف األكادميــي وحــدة الدراســات والبحــوث. 

مهام وكيل العمادة للتطوير والجودة:
اإلرشاف عىل الوحدات واللجان التابعة للوكالة.. 1
وضع آلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات االعتامد األكادميي.. 2
تكريس مفهوم الجودة ونر ثقافتها عىل مستوى العامدة.. 3
اإلرشاف عىل تطبيق برنامج الجودة بالعامدة.. 4
اإلرشاف عىل تقويم األداء يف العامدة.. 5
اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج التقويم واالعتامد األكادميي.. 6
التخطيط للحصول عىل االعتامد األكادميي يف كل برنامج يف السنة التحضريية.. 7
إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلسراتيجية للعامدة.. 8
وضع السياسات والخطط املستقبلية للوكالة والوحدات التابعة لها.. 9

دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقراح الحلول لها.. 10
تحديــد االحتياجــات التدريبيــة املتخصصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة بالعــامدة والتنســيق مــع . 11

عــامدة تطويــر التعليــم الجامعــي يف تنفيذهــا.
تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل املشــاركة يف حضــور الــدورات والربامــج التدريبيــة وورش العمــل التــي تقدمهــا . 12

لهــم عــامدة تطويــر التعليــم الجامعــي.
ــن . 13 ــس واملوظف ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــارات منســويب العــامدة م ــر مه ــذ خطــة لتطوي ــداد وتنفي اإلرشاف عــىل إع

ــة. والطلب
اإلرشاف عــىل إعــداد التقريــر الســنوي للعــامدة ورفعــه إىل صاحــب الصالحيــة يف الجهــات املختصــة بعــد إقــراره مــن . 14

لعميد. ا
تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد عــامدة الســنة التحضرييــة عــن تطــور العمــل بالوحــدات التابعــة لــه واألقســام العلمية . 15

بالعــامدة وفقــاً للمهــام املناطــة بــه، والصعوبــات التــي تواجهها.
متثيل العامدة يف اللجان املعنية بقضايا التطوير والجودة.. 16
اإلرشاف عــىل إعــداد ومراجعــة اللوائــح واالنظمــة يف العــامدة يف ضــوء معايــري االعتــامد التــي تعنــى وذلــك بالتنســيق . 17

مــع وكالء العــامدة املختصــن ورؤســاء األقســام والجهــات ذات العالقــة.
وضــع النظــام الداخــي للعمــل يف وكالــة التطويــر والجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام لواجبــات العاملــن بهــا . 18

وكيفيــة التنســيق بــن الوحــدات التابعــة لــه.
اإلرشاف عىل الشؤون املالية والعهد املخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.. 19
اإلرشاف عىل تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.. 20
تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز يف األداء األكادميي والبحثي والوظيفي يف العامدة.. 21
وضــع الخطــط املرحليــة املناســبة للمراجعــة الدوريــة ملعايــري الجــودة املعتمــدة لضــامن التحســن املســتمر يف أداء . 22

وكالة عمادة السنة التحضيرية للتطوير والجودة
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األقســام األكادمييــة والوحــدات اإلداريــة بالعــامدة.
وضــع آليــة للتعــرف بتوقعــات ومتطلبــات ومســتوى رضــا عمــالء العــامدة )الداخليــن والخارجيــن( وإبالغهــا إىل كل . 23

األقســام األكادمييــة والوحــدات اإلداريــة ذات العالقــة.
اإلرشاف عىل تطوير وتحديث موقع العامدة اإللكروين يف موقع الجامعة عىل شبكة االنرنت.. 24
متابعة تنفيذ أعامل التقويم الذايت واألكادميي لجميع أقسام العامدة.. 25
اإلرشاف عىل جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها يف مركز متكامل للمعلومات.. 26
اإلرشاف عىل العالقات العامة وكافة الشؤون اإلعالمية يف العامدة.. 27
اإلرشاف عــىل أعــامل وحــدة خدمــة املجتمــع وتوثيــق أنشــطتها والتنســيق مــع عــامدة خدمــة املجتمــع إذا تطلــب . 28

األمــر.
اإلرشاف عىل وحدة األنشطة وبناء جسور التواصل مع عامدة شؤون الطالب لتنسيق الجهود.. 29
تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القامئة عىل تطبيق الجودة.. 30
معاونة العميد يف التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسري سري العمل بالعامدة.. 31
التوصية بتعين رؤساء الوحدات واألقسام التابعة له.. 32
مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة يف اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.. 33
إصــدار القـــرارات الداخليـــة التــي يقتضيهــا حســـن ســري العمــل يف الوكالــة ووحداتهــا وفقــاً لألنظمـــة واللوائـــح مبــا ال . 34

ينشــأ عنهــا حقوقــاً أو مزايــا ماليــة أو وظيفيــة، بعــد عرضهــا عــىل صاحــب الصالحيــة 
اعتامد تقويم أداء منسويب الوحدات التابعة للوكالة.. 35
إقرار الرصف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقاً للوائح املنظمة.. 36
اعتامد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسويب الوحدات التابعة للوكالة.. 37
تشكيل فرق العمل واللجان يف مشاريع االعتامد األكادميي والجودة.. 38
ترشيح أعضاء اللجان التابعة للوكالة.. 39
إعداد تقارير متابعة األداء ورفعها لعميد العامدة.. 40
ترشيح منسويب العامدة لحضور الدورات التدريبية بالتنسيق مع رؤساء األقسام والقطاعات املختلفة.. 41
تطبيــق وتنفيــذ آليــات معايــري إدارة الجــودة واالعتــامد األكادميــي بالعــامدة حســب متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويم . 42

ــامد األكادميي. واالعت
وضــع املخطــط الزمنــي لتنفيــذ عمليــات تحســن الجــودة واالعتــامد األكادميــي يف األقســام األكادمييــة، وفقــاً لربامــج . 43

ــل(  ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــراتيجية لجامع ــة االس ــة )الخط ــودة بالجامع ــن الج ــة تحس ــراتيجيات خط واس
ــة . ــذايت للجامع ــم ال ــج التقوي ــامد األكادميــي NCAAA ونتائ ــم واالعت ــة للتقوي ــة الوطني ــات الهيئ ومتطلب

متابعــة ســري أعــامل لجــان الجــودة باألقســام وفقــاً للمخطــط الزمنــي املعــد ومعالجــة مــا قــد يواجهــا مــن صعوبــات . 44
أو عوائــق.

ــج . 45 ــررات والربام ــاس وأداء للمق ــؤرشات قي ــىل م ــج يشــتمل ع ــام يف كل برنام ــامل وامله ــؤرشات لجــودة األع ــداد م إع
ــم الطــالب وجــودة املخرجــات بالتنســيق مــع عــامدة  ــج تعلي ــب العمــي ونتائ ــم والتدري ــس والتقوي وطــرق التدري

ــامد األكادميــي. الجــودة واالعت
تطبيــق نظــام التقويــم الشــامل واملســتمر والــذي يســتند عــىل تحليــل بيانــات تقييــم املقــرر وتقييــم الربنامــج وخــربة . 46

الطالــب بنــاًء عــىل متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي.
عقــد االجتامعــات الدوريــة مــع األقســام العلميــة )كل أســبوعن( أو عــىل األقــل شــهرياً لتحســن العمليــة العلميــة . 47

ــدة وتــاليف أي حــاالت قصــور يف األداء. ــة املامرســات الجي ــة وتنمي ومتابعــة ســريها يف األقســام العلمي
إعداد تقارير االنجاز املعتمدة يف األقسام وعرضها عىل العميد لالعتامد.. 48
متابعة تطوير املرافق التعليمية واإلدارية للعامدة وتحديث املعامل والفصول الدراسية.. 49
القيام بأعامل أمانة مجلس العامدة.. 50
تنفيذ ما يكلفه به عميد العامدة من أعامل.. 51
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والتقوميالتدريس وطرقللمقررات والربامج أداء و يف كل برانمج يشتمل على مؤشرات قياس واملهاماألعمال مؤشرات جلودة إعداد 45

ياألكادمياالعتماد العملي ونتائج تعليم الطالب وجودة املخرجات ابلتنسيق مع عمادة اجلودة و والتدريب

بناًءوخربةالربانمج وتقييموالذي يستند على حتليل بياانت تقييم املقرر واملستمرتطبيق نظام التقومي الشامل 46 على متطلبات الطالب

ياألكادمياالعتماد اهليئة الوطنية للتقومي و 

يفوأأسبوعنيكل العلمية األقسام الدورية مع الجتماعاتعقد ا47 سريها ومتابعة العلمية العملية لتحسني شهراًي األقل األقسام على

األداء.املمارسات اجليدة وتاليف أي حاالت قصور يف وتنميةالعلمية 

على العميد لالعتمادوعرضهااألقسام تقارير االجناز املعتمدة يف إعداد 48

الدراسية.ة للعمادة وحتديث املعامل والفصول اإلداريمتابعة تطوير املرافق التعليمية و 49

العمادة.القيام أبعمال أمانة جملس 50

تنفيذ ما يكلفه به عميد العمادة من أعمال51

 الهيكل التنظيمي لوكالة التطوير والجودة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العميد

 وكيل التطوير واجلودة

 وحدة اجلودةياألكادميوحدة التطوير 

الدراسات والبحوثوحدة  وحدة شؤون الطالب  

 وحدة اإلشراف األكادميي
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وكالة شؤون الطالبات

مهام وصالحيات سعادة وكلية وكالة شؤون الطالبات:
مسؤولة أمام العميد عن تنفيذ السياسات والربامج املعتمدة يف تدريس طالبات السنة التحضريية.. 1

اإلرشاف عىل إعداد وتنفيذ األسبوع التعريفي وأيام التهيئة لطالبات السنة التحضريية.. 2

معاونــة العميــد يف إعــداد الطالبــات لالنتقــال مــن مرحلــة التعليــم العــام إىل مرحلــة التعليــم الجامعــي ومنحهــن . 3

ــاً  ــياً وفكري ــن نفس ــة وتهيأته ــة الجامعي ــات الدراس ــىل متطلب ــرف ع ــي، والتع ــط الجامع ــاج يف الوس ــة االندم فرص

ــة. ــة التخصصي للدراس

اإلرشاف عــىل تنفيــذ خطــة اإلرشــاد الربــوي واألكادميــي لطالبــات الســنة التحضرييــة بالتعــاون مــع مركــز اإلرشــاد . 4

والتوجيــه الجامعــي.

ــة . 5 ــاب يف حال ــبة الغي ــن بنس ــارضات وإبالغه ــن يف املح ــات وانتظامه ــاب الطالب ــور وغي ــة حض ــىل متابع اإلرشاف ع

ــا. تجاوزه

اإلرشاف عىل إعداد خطابات التحذير األكادميي للطالبات يف نهاية كل فصل درايس.. 6

التنســيق مــع أمــن مجلــس عــامدة الســنة التحضرييــة بخصــوص اإلعــداد والتحضــري للمذكــرات التــي تعــرض عــىل . 7

مجلــس عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.

تقديم تقرير فصي وسنوي لعميد السنة التحضريية والدراسات املساندة عن نشاطات الوكالة.. 8

العمــل عــىل معاونــة العميــد يف متابعــة وتنفيــذ قــرارات مجلــس عــامدة الســنة التحضرييــة وغــري ذلــك مــن قــرارات . 9

تخــص العــامدة واللجــان املختصــة.

املســاهمة يف تطويــر أعــامل العــامدة وإجراءاتهــا مبــا يحقــق الســهولة واليــر للطالبــات يف التســجيل واالنتظــام يف . 10

الدراســة.

إعداد مروع امليزانية الخاصة بالوكالة واإلرشاف عىل تنفيذها بعد اعتامدها.. 11

التوقيع عىل الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.. 12

اإلرشاف عىل تنظيم وإقامة األنشطة الطالبية بعامدة السنة التحضريية بأقسام الطالبات.. 13

ــامدة . 14 ــة الع ــق أنظم ــبة وف ــامل املناس ــىل األع ــن ع ــم توزيعه ــة وتنظي ــات يف الوكال ــغيل الطالب ــىل تش اإلرشاف ع

والجامعــة.

متثيل العامدة يف التحقيق والتأديب مع الطالبات عند االقتضاء .. 15
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وحدة الجودة بعمادة السنة التحضيرية

تحقيــق جــودة التعليــم والتعلــم بالعــامدة مــن خــالل مامرســات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي والهيئــات 

العامليــة.

 )نــر ثقافــة الجــودة، وتطبيــق نظــام ضــامن الجــودة مــن خــالل مامرســات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي 

والهيئــات العامليــة( .

-نــر ثقافــة الجــودة يف عــامدة الســنة التحضرييــة عــن طريــق االعالنــات الدوريــة، املنشــورات، الــورش التدريبيــة، املحارضات 

بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة واالعتــامد األكادميي.

-املســاهمة يف تحقيــق األهــداف االســراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل املتعلقــة بالجــودة واالعتــامد األكادميــي 

)الهــدف األول، الهــدف الثالــث( خاصــة، و بقيــة األهــداف االحــدى عــر عامــة. 

ــة للتقويــم واالعتــامد  ــة الوطني ــذ آليــات معايــري إدارة الجــودة واالعتــامد األكادميــي حســب متطلبــات الهيئ -تطبيــق وتنفي

األكادميــي.

-تقديم التسهيالت الالزمة لجميع لجان العمل القامئة عىل تطبيق الجودة.

-العمــل عــىل إعــداد وتوثيــق الجهــود ونتائــج التطبيــق والرفــع بهــا للعميــد ووكيــل العــامدة واملــرف العــام عــىل الجــودة 

واالعتــامد األكادميــي.

-التخطيط واإلعداد للقيام بالدراسة الذاتية يف كل مسار بالسنة التحضريية .

-عقد االجتامعات الدورية للجنة العليا للجودة بالعامدة بدعوة من املنسق العام للجودة مرفقة بجدول األعامل.

-متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة.

-متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات .

- متابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية بجميع املسارات واألقسام بالسنة التحضريية.

-اإلرشاف واملتابعة إلعداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

- متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .

- اإلرشاف واملتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العامدة لتحقيق معايري الجودة .

-إعداد تقارير االنجاز املعتمدة يف األقسام وعرضها عىل وكيل العامدة لالعتامد والرفع بها لعميد السنة التحضريية .
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قسم الجودة . 1
يقوم قسم الجودة باملهام التالية: 

ــة  ــنة التحضريي ــارات الس ــع مس ــي ) NCAAA ( لجمي ــي الوطن ــامد األكادمي ــودة واالعت ــري الج ــق معاي ــىل تطبي ــل ع -العم

ــي. ــامد األكادمي ــودة واالعت ــامدة الج ــع ع ــيق م بالتنس

-العمل عىل نر ثقافة الجودة لدى أعضاء هيئة التدريس واإلدارين والطالب بالسنة التحضريية.

-العمل عىل تطبيق آليات ومعايري إدارة الجودة املعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي.

-اإلعداد واإلرشاف عىل الخطط االسراتيجية للجودة ومتابعة تنفيذها.

قسم المعلومات واإلحصاءات. 2
يقوم قسم املعلومات واإلحصاءات باملهام التالية : 

-جمع البيانات واملعلومات عن مستويات األداء ورضا املستفيد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

-إدخال املعلومات واالستبيانات واملعلومات عن مستويات األداء ورضا املستفيد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

-إنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة واالعتامد األكادميي.

ــر  ــم والتطوي ــرض التقيي ــة لغ ــنة التحضريي ــارات بالس ــام واملس ــة باألقس ــتندات الخاص ــق واملس ــة الوثائ ــاء وإدارة غرف -إنش

ــودة. ــري الج ــق معاي وتحقي
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اجلودة بعمادة السنة التحضريية :لوحدةاهليكل التنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنسق العام للجودة 
د. يسري محمد عثمان     

 العميد
العزيز بن فهد الفهيدد. عبد    

 

 د. عبد العزيز بن فهد الفهيد

 اللجنة العليا للجودة 

الجودة  قسم المعلومات واالحصاءات  قسم   

االعتماد مشرف عام عمادة الجودة و
ياألكاديم  

وحدة دعم الجودةوكالة/مدير وكالة/  

 منسقي الكليات بالعمادة

طالب هندسي / د. هاني قطب  م. السيد رمضان –منسق الجودة   

د. أحمد رمضان /طالب علمي  –منسق الجودة   

طالب صحي / أ. ياسر عبد السالم  –منسق الجودة   

والء صالح أ.  /القطيف  -منسقة الجودة

/ أ. روان الفريحات  الدمام –منسقة الجودة   

) صحي وهندسي /طالبات ( / د. عبير شعبان  الراكة –منسقة الجودة   

طالبات ( / د. رضا هاشم –) علمي الريان  -منسقة الجودة  

  األساسيةقسم العلوم 

محمود فوزي د .   
 

االسالمية الدراساتقسم   

 د. عادل رشاد 

بالقسم لجنة الجودة  

بالقسم لجنة الجودة  

 قسم اللغة االنجليزية 
  بشير النجادات د. 

 

 قسم الحاسب اآللي
 د. منذر الطراونة 

 قسم تطوير الذات
   محمد رضا  .د  

 

بالقسم لجنة الجودة  

بالقسم لجنة الجودة  

بالقسم الجودةلجنة   

مساعد إداري

مساعدة إدارية 

مساعد إداري

 وكيل التطوير والجودة 

الريس سعود بن ناصر د.    

 

 د. عبد العزيز بن فهد الفهيد

 –منسق قسم المعلومات واالحصاءات 
 فروع الطالبات  

 

 –منسق قسم المعلومات واالحصاءات 
 فروع الطالب 
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أعضاء اللجنة العليا للجودة:
عميد العامدة  )رئيساً(

وكيل العامدة للتطوير والجودة )نائباً(

املنسق العام للجودة  )مقرر اللجنة(

رؤساء األقسام مساعدي الوكالء ومنسقي املسارات )أعضاء(

مهام اللجنة العليا للجودة:
- وضــع آليــة متابعــة املخطــط الزمنــي لتنفيــذ عمليــات تحســن الجــودة واالعتــامد األكادميــي يف األقســام األكادمييــة ، وفقــاً 

لربامــج واســراتيجيات خطــة تحســن الجــودة بالجامعــة )الخطــة االســراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ، 

الخطــة االســراتيجية والتنفيذيــة للعــامدة ( ومتطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي NCAAA ونتائــج 

التقويــم الــذايت.

- متابعة تنفيذ الخطط التطويرية واالسراتيجية للعامدة .

- متابعــة إعــداد مــؤرشات لجــودة األعــامل واملهــام يف كل برنامــج يشــتمل عــىل مــؤرشات قيــاس وأداء للمقــررات والربامــج 

وطــرق التدريــس والتقويــم والتدريــب العمــي ونتائــج تحصيــل تعليــم الطــالب وجــودة املخرجــات بالتنســيق مــع عــامدة 

الجــودة واالعتــامد األكادميــي.

- دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقراح حلول لها .

- تطبيــق نظــام التقويــم الشــامل واملســتمر والــذي يســتند عــىل تحليــل اســتبانات تقييــم املقــرر وتقييــم مهــارات التدريــس 

وتقييــم البيئــة التعليميــة بنــاًء عــىل متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي.

تعريف:

ــامد  ــري االعت ــق معاي ــي وتحقي ــامد األكادمي ــودة واالعت ــات الج ــىل عملي ــاإلرشاف ع ــف ب ــس املكل ــة التدري ــو هيئ ــو عض ه

والتقويــم األكادميــي يف العمليــة التعليميــة يف األقســام األكادمييــة والعمــل عــىل تطويــر وتحســن األداء يف الجوانــب كافــة 

ونــر ثقافتهــا.

املهام:

-اإلرشاف عىل الوحدات واللجان التابعة لوحدة الجودة واملهام املوكلة إليهم.

.NCAAA وضع آلية لتحقيق معايري الجودة ومتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي-

-اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج التقويم والدراسة الذاتية للتطوير والتحسن يف األداء.

-اإلرشاف عــىل نــر ثقافــة الجــودة يف العــامدة عــن طريــق االعالنــات الدوريــة، املنشــورات، الــورش التدريبيــة، املحــارضات 

بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة واالعتــامد األكادميــي.

- دراسة الصعوبات واملشكالت التي تواجه برامج الجودة واقراح الحلول لها.

- اإلرشاف عىل تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص يف الجودة واالعتامد األكادميي.

- تقديم تقارير دورية لوكيل العامدة عن تطوير العمل بالوحدة وفقاً للمهام املناطة به والصعوبات التي تواجهها.
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- متثيل العامدة يف اللجان املعنية بقضايا الجودة.

- متابعة تنفيذ أعامل التقويم الذايت واألكادميي لجميع أقسام العامدة.

- اإلرشاف عىل جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها يف مركز متكامل للمعلومات.

- وضــع النظــام الداخــي للعمــل يف وحــدة الجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام لواجبــات العاملــن بهــا وكيفيــة التنســيق 

بــن الوحــدات التابعــة لــه.

- اإلعداد والتنظيم الجتامعات وكالة التطوير والجودة، ومواعيدها، ومحارضها ، ومتابعة تنفيذ توصياتها.

ــة  ــد نهاي ــد بع ــعادة العمي ــع لس ــذي يرف ــودة، وال ــر والج ــة التطوي ــدات وكال ــامل وح ــي ألع ــر الختام ــىل التقري - اإلرشاف ع

ــاين. ــدرايس الث ــل ال ــارات الفص اختب

- نر ثقافة الجودة بفروع عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.

ــة  ــة الوطني ــات الهيئ ــة حســب متطلب ــة للســنة التحضريي ــري الجــودة يف املســارات واألقســام األكادميي ــق معاي - متابعــة تطبي

ــامد األكادميــي. ــم االعت للتقوي

- مســاعدة املنســق العــام للجــودة يف دراســة الصعوبــات أو التحديــات التــي تواجــه برامــج التطويــر والجــودة واقــراح حلــول 

. لها

- إعداد وتنفيذ ورش عمل لتحقيق معايري الجودة بالعامدة بالتعاون مع وحدة التطوير األكادميي.

-تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القامئة عىل تطبيق الجودة.

-متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة.

-متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات.

 -متابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية بربامج السنة التحضريية.

-اإلعداد لربنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

- متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها.

- اإلرشاف واملتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العامدة لتحقيق معايري الجودة.

-مساعدة املنسق العام للجودة يف تنفيذ املهام املوكلة إليه.  

-تقديم تقرير عن االنجازات بنهاية كل فصل درايس.

:

أعضاء اللجنة:
رئيس القسم )رئيساً(

مساعد رئيس القسم للتطوير والجودة )مقرر اللجنة(

أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم » مسؤويل ملف املقرر » )أعضاء(

-العمل عىل تحسن الجودة بالقسم يف ضوء الخطة اإلسراتيجية للجامعة، والخطة التنفيذية للعامدة. 
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-التنسيق مع املنسق العام للجودة ومنسقي الجودة باملسارات والفروع، لتحسن الجودة بالقسم.

-القيــام بعمــل الخطــط التشــغيلية والتنفيذيــة لتطويــر الجــودة وتحســينها يف ضــوء الدراســة الذاتيــة للقســم مبســاعدة أعضــاء 

ــة الجودة. لجن

-القيام مبتابعة مؤرشات األداء بالقسم، وتوثيقها.

-إعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية عــن مســتويات األداء بالقســم، والتــي تصــف االنجــاز املتوقــع والفعــي للتطويــر وتزويــد 

وحــدة الجــودة باملقرحــات واملرئيــات.

-متابعة خطة التحسن )Action Plan( للمقرر وملهارات التدريس يف ضوء نتائج تقييم املقرر ومهارات التدريس.

-متابعة تنفيذ توصيات ومتطلبات وحدة الجودة.

-متابعــة إعــداد توصيــف املقــررات الدراســية Course Specification بالتعــاون مــع منســقي املقــرر )وفــق منــاذج الهيئــة 

ــامده. ــامد األكادميــيNCAAA( واعت ــم واالعت ــة للتقوي الوطني

-متابعــة إعــداد الخطــة الدراســية للمقــررsyllabus  بدايــة كل فصــل درايس والتأكــد مــن اعالنهــا للطــالب بالوســائل املختلفــة 

ومــن خــالل البــالك بــورد )Blackboard(، بالتعــاون مــع منســقي املقــررات.

-متابعــة إعــداد تقريــر عــن تقييــم املقــرر CES والخطــة التنفيذيــةAction Plan  يف ضــوء نتائــج تقييــم الطــالب للمقــرر 

وذلــك بالتعــاون مــع منســقي املقــررات وعرضــه عــىل مجلــس القســم واعتــامده.

 )NCAAA ــق منــوذج ــرر )وف ــع منســقي املق ــاون م ــرر بالتع ــة املق ــررCourse Report  بنهاي ــر املق ــداد تقري ــة إع -متابع

وعرضــه عــىل مجلــس القســم واعتــامده.

 Course تزويــد وحــدة الجــودة بجميــع امللفــات املطلوبــة »معتمــدة« مــع بدايــة كل فصــل درايس وهــي: )توصيــف املقــرر-

Specification، خطــة املقــررsyllabus ، قاعــدة البيانــات للمدرســن والشــعب التــي يدرســونها(.

-التنسيق بن منسقي املقررات ومسؤويل ملف املقرر للعمل عىل إعداد ملف املقرر.

-تزويد مسؤول ملف املقررCourse Portfolio  بجميع امللفات التي يحتاجها يف إعداد ملف املقرر.

-متابعة إعداد ملف املقرر مع بداية العام الدرايس.

-متابعة إعداد ملف املدرسFaculty Portfolio  بالتعاون والتنسيق مع منسقي املقررات وأعضاء هيئة التدريس.

-العمل عىل توثيق جميع امللفات والتقارير لالحتفاظ بها بالقسم إلكرونياً وورقياً.

-مساعدة منسق الجودة بالقسم يف تنفيذ املهام املوكلة إليه.

ــم  ــذي يت ــس بالفــرع ال ــة التدري ــف املقــررCourse Portfolio  بالتعــاون مــع منســقي املقــررات وأعضــاء هيئ -إعــداد مل

التدريــس بــه.

.Faculty Portfolio مساعدة ودعم أعضاء هيئة التدريس بالقسم إلعداد ملفاتهم-

ــع  ــاً جمي ــررCourse Portfolio  متضمن ــف املق ــن مل ــة م ــخة إلكروني ــروع نس ــار أو الف ــودة باملس ــق الج ــليم منس -تس

ــودة. ــدة الج ــن وح ــلة م ــة املرس ــق القامئ ــات وف املحتوي

ــع  ــاً جمي ــدرسFaculty Portfolio  متضمن ــف امل ــن مل ــة م ــخة إلكروني ــروع نس ــار أو الف ــودة باملس ــق الج ــليم منس -تس

ــن وحــدة الجــودة. ــة املرســلة م ــق القامئ ــات وف املحتوي
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برنامج التهيئة للطالب الجدد للعام الجامعي 
1440/1439هـ

برنامــج تهيئــة طــالب عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للعــام الجامعــي 

1440/1439هـــ، يهــدف منــذ يومــه الــدرايس األول إىل تهيئــة مــا يقــارب 5756 طالــب/ة للدراســة باملســارات املختلفــة )الصحــي 

ــف )يف 2290 ســاعة  ــة املجتمــع بالقطي ــام - كلي ــة املجتمــع بالدم ــديس – العلمــي – اإلنســاين – كلي ــل - الهن – الصحــي بالجبي

تهيئــة.  حيــث هنأهــم ســعادة الدكتــور/ عبدالعزيــز بــن فهــد الفهيــد، عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بالقبــول يف 

الجامعــة وأكــد عــىل أهميــة االجتهــاد مــن بدايــة العــام الــدرايس إىل نهايتــه. كــام أوضــح ســعادته عــىل الدعــم والرعايــة املقدمــة 

مــن خــادم  الحرمــن الريفــن وســمو ويل عهــده األمــن حفظهــم اللــه للعلــم والتعليــم. كــام أكــد الدكتــور/ الفهيــد عــىل حــرص 

العــامدة عــىل أن توفــر الدعــم الكامــل للطــالب والطالبــات املتقدمــن مــن خــالل توفــري كامــل االحتياجــات والخدمــات املطلوبــة 

 لهــم مؤكــداً حــرص العــامدة والجامعــة عــىل تهيئــة الطــالب والطالبــات للعــام األكادميــي الجديــد وتوفــري كافــة الخدمــات والتعرف 

عــىل حقوقهــم وواجباتهــم خــالل ســنوات دراســتهم بالجامعــة. 

 ومــن جهتــه أكــد الدكتــور/ نــارص بــن ســعود الريــس، عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة املكلــف وكيــل العــامدة 

للتطويــر والجــودة، نائــب املــرف العــام للربنامــج التعريفــي أن الربنامــج التعريفــي يؤكــد وبشــكل فعــال عــىل دور الجامعــة 

والعــامدة يف تحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعوديّة 2030 وأن أغــىل اســتثامر مــن خــالل التنميــة للمــوارد البريــة. كــام قــدم 

الدكتــور/ الريــس الشــكر والتقديــر لــوالة األمــر ملــا قدمــوه ويقدمونــه للتعليــم مــن دعــم ورعايــة، كــام قــدم شــكره ملعــإىل مديــر 

الجامعــة عــىل متابعتــه ودعمــه املســتمرين.

ــة األوىل )التهيئــة اإللكرونيــة( والتــي بــدأت مــن صفحــة العــامدة  ــايل: املرحل اشــتمل برنامــج التهيئــة عــىل ثــالث مراحــل كالت

مبوقــع الجامعــة وعــن طريــق العديــد مــن وســائل التواصــل االجتامعــي )حســاب برنامــج التهيئــة عــىل صفحــة العــامدة – تويــر– 

فيســبوك – رســائل نصيــة - وكذلــك الربيــد اإللكــروين(. هدفــت تلــك املرحلــة إىل تهيئــة الطــالب والطالبــات بصــورة غــري مبــارشة 

ــجيل  ــة وتس ــج التهيئ ــتوى وبرنام ــد املس ــارات تحدي ــوص اختب ــاراتهم بخص ــع استفس ــىل جمي ــرد ع ــامدة وال ــول للع ــل الوص قب

املقــررات وأرقــام القاعــات وأي استفســارات أخــرى تخــص العــامدة والجامعــة.

املرحلــة الثانيــة )التهيئــة املبــارشة( ويتــم مــن خاللهــا تعريــف الطــالب والطالبــات )جميــع املســارات( باألنظمــة واللوائــح املعمول 

بهــا بالجامعــة ونظــام الدراســة بالســنة التحضرييــة وكذلــك الخدمــات اإللكرونيــة املقدمــة للطــالب ونظــام الجــودة بالعــامدة. تــم 

أيضــاً عــرض الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب )التأديــب( بالجامعــة، وتعريفهــم مبراكــز دعــم التعلــم واإلرشــاد األكادميــي بالعــامدة، 

ــات املختلفــة والتخصصــات العامــة مــن خــالل  ــات بالكلي ــم أيضــاً تعريــف الطــالب والطالب ــة تســجيل املقــررات. كــام ت وكيفي

لقــاءات مبــارشة مــع عمــداء الكليــات املســتهدفة. باإلضافــة إىل تعريــف الطــالب باألنشــطة والخدمــات الطالبيــة املقدمــة مــن 

الجامعــة، وكيفيــة اســتخراج البطاقــات الجامعيــة، وإصــدار البطاقــة البنكيــة، واآلليــة املتبعــة لتوزيــع الكتــاب الجامعــي، حيــث 

ــاول  ــع املقــررات الدراســية للطــالب بشــكل رسيــع وســهل وبســعر يف متن ــد عــىل حــرص العــامدة عــىل توفــري جمي أكــد العمي

جميــع الطــالب.

املرحلــة الثالثــة )املعــارض التعريفيــة – وورش عمــل املهــارات الحياتيــة( والتــي هدفــت إىل تعريــف الطــالب والطالبــات بشــكل 

إجــرايئ وتنفيــذي عــىل أرض الواقــع باألقســام داخــل الســنة التحضرييــة وكذلــك الخدمــات التــي يحتــاج إليهــا خــالل العــام الدرايس 

مثــل اإلرشــاد النفــي، اإلرشــاد األكادميــي، ومركــز دعــم التعلــم، األنشــطة الطالبيــة، تســجيل املقــررات، التعلــم اإللكــروين، وآليــة 

اســتالم الكتــب – إضافــة إىل ورش عمــل تهــدف إىل اكســاب الطــالب بعــض املهــارات الحياتيــة والتــي يحتاجهــا الطالــب يف حياتــه 



27
27

الجامعيــة واملهنيــة يف املســتقبل. اســتمرت هــذه املرحلــة يف مســاعدة الطــالب والطالبــات يف اســتكامل احتياجاتهــم مــن الخدمــات 

الجامعيــة الســابقة خــالل األســبوع األول مــن الدراســة. حيــث ينطلــق الطالــب مــن العــامدة وقــد تلقــى كل مــا يحتــاج إليــه طــوال 

دراســته بالجامعــة والتــي بــدأت بــإذن املــويل عــز وجــل يــوم األحــد املوافــق 2018/09/02م.

برنامج التهيئة لطالب عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي 1440/1439 هـ.
تاريخ الربنامج:

ــن . 1 ــاء م ــى االنته ــق 22/ 07/ 2018م وحت ــن 1439/11/09هـــ املواف ــداًء م ــة(: ابت ــة اإللكروني ــة األوىل )التهيئ املرحل

ــج. الربنام

املرحلــة الثانيــة )التهيئــة املبــارشة(: الثالثاء 1439/12/17هـــ املوافــق 28/ 08/ 2018م وحتى الخميــس 1439/12/19هـ . 2

املوافــق 30/ 08/ 2018م.

املرحلــة الثالثــة )الختاميــة(: األحــد 1439/12/22هـــ املوافــق 2018/09/02م وحتــى الخميــس 1439/12/26هـــ املوافق . 3

2018/09/06م.

أماكن الربنامج:

2. بهو مبنى 450. 1. قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة.              

4. بهو مجمع الكليات الصحية. 3. القاعة الكربى مبنى رقم 11 بالحرم الجامعي بالراكة. 

5. بهو مبنى 400.                            6. قاعة العثامن.

8. مبنى 700. 7. قاعة الفهد الرياضية.                 

10. مبنى 300.  9. قاعة األمرية جواهر بنت نايف )الريان(.  

12.القاعــة متعــددة األغــراض بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة  11. قاعة األمري محمد بن فهد بكلية الربية بالجبيل.   

ــل. بالجبي

 الفئة املستهدفة:   طالب عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة مبساراتها املختلفة )5756 طالب وطالبة(

طــالب املســار الصحــي لكليــات )الطــب– طــب األســنان– الصيدلــة - العلــوم الطبيــة والتطبيقيــة - التمريــض - الصحــة . 1

العامة(.

طالب املسار الهنديس لكليات )الهندسة – العامرة والتخطيط- التصاميم »طالبات فقط«(.. 2

طالب املسار العلمي لكليات )إدارة األعامل - علوم الحاسب وتقنية املعلومات(.. 3

طالب املسار اإلنساين لكلية )الربية( طالبات فقط.. 4

القامئون عىل التنفيذ:

أرشف عــىل الربنامــج عــدد (288) عضــو/ة هيئــة تدريــس و )30( موظــف بعــامدة الســنة التحضرييــة ليشــاركوا يف فعاليــات اللجــان 

ــة للربنامج. املختلف
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إحصائية القبول لطالب وطالبات السنة التحضيرية للعام الجامعي 1439 - 1440ه:

 
 

 
 
 

 والدراسات املساندة التحضرييةلطالب عمادة السنة  برنامج التهيئةرسم بياني يوضح عدد ساعات 

 

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

٢٢٩٠, الكلي
عدد ساعات 

برنامج التهيئة 
, الكلي طالب

١١٤٥

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

,  الكلي طالبات
١١٤٥

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

االلكترونية 
٢٢٩٠, الكلي

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

االلكترونية 
٢٢٩٠, طالب

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

االلكترونية 
٢٢٩٠, طالبات

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

-المباشرة 
٩٠, طالبات

عدد ساعات 
برنامج 
التهيئة 
-المباشرة 

٩٠, طالب

على التنفيذ:القائمون
( موظف بعمادة السنة التحضريية ليشاركوا يف فعاليات اللجان املختلفة 30عضو/ة هيئة تدريس و )288أشرف على الربانمج عدد 

للربانمج.
ه14391440إحصائية القبول لطالب وطالبات السنة التحضريية للعام اجلامعي 
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 والدراسات املساندة التحضرييةلطالب عمادة السنة  برنامج التهيئةرسم بياني يوضح عدد ساعات 

 

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

٢٢٩٠, الكلي
عدد ساعات 

برنامج التهيئة 
, الكلي طالب

١١٤٥

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

,  الكلي طالبات
١١٤٥

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

االلكترونية 
٢٢٩٠, الكلي

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

االلكترونية 
٢٢٩٠, طالب

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

االلكترونية 
٢٢٩٠, طالبات

عدد ساعات 
برنامج التهيئة 

-المباشرة 
٩٠, طالبات

عدد ساعات 
برنامج 
التهيئة 
-المباشرة 

٩٠, طالب

فعاليات ما قبل البرنامج:
تضمن الربنامج عدة فعاليات قبل بداية العام الدرايس وهي كالتايل:

• بــدأت التهيئــة اإللكرتونيــة للطــاب )جميــع املســارات( عــر صفحــة العــامدة مبوقــع الجامعــة عــن طريــق العديــد من • 
وســائل التواصــل االجتامعــي )حســاب برنامــج التهيئــة عــىل صفحــة العــامدة – تويــر– فيســبوك– رســائل نصيــة - بريــد 

إلكروين(.

 •.)dpy.pp@iau.edu.sa( تم إنشاء بريد إلكرتوين خاص باستقبال االستفسارات واألسئلة والرد عليها •
• تــم رفــع األدلــة اإلرشــادية واللوائــح واألنظمــة الخاصــة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة – والجامعــة • 

مــن خــالل الصفحــات اإللكرونيــة الخاصــة بربنامــج التهيئــة املوجــودة عــىل رابــط العــامدة والجامعــة، وكذلــك إعــداد 

ــد  ــار تحدي ــة إىل رابــط مســاعد خــاص باالســتعالم عــن نتيجــة اختب ــات واملطبوعــات الخاصــة بالربنامــج، إضاف املطوي

مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة.

رســم بيانــي يوضــح عــدد ســاعات برنامــج التهيئــة لطــالب عمادة الســنة التحضيرية والدراســات 
المساندة
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تم التواصل مع الطالب إلكرتونياً لتهيئتهم من خالل مجموعة من الوسائل كالتايل:

تقريــر الــردود علــى االستفســارات عبــر وســائل التواصــل المختلفــة خــالل برنامــج التهيئــة 
ــام 1439 1440-هـــ للع

 يًا لتهيئتهم من خالل جمموعة من الوسائل كالتالي:إلكرتونمت التواصل مع الطالب 

هـ1440- 1439للعام  د على االستفسارات عرب وسائل التواصل املختلفة خالل برنامج التهيئةوتقرير الرد

 االستفسارات حول اختبار تحديد المستوى

 الفترة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 22/7/2018:6/9/2018 700 اختبار تحديد المستوى حضور شخصي

 22/7/2018:6/9/2018 670 اختبار تحديد المستوى اتصال

 22/7/2018:6/9/2018 370 اختبار تحديد المستوى إيميل

 22/7/2018:6/9/2018 870 المستوىاختبار تحديد  تويتر

 22/7/2018:6/9/2018 150 اختبار تحديد المستوى غيرها

    

 االستفسارات حول برنامج التهيئة

 الفترة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 22/7/2018:6/9/2018 120 برنامج التهيئة حضور شخصي

 22/7/2018:6/9/2018 850 برنامج التهيئة اتصال

 22/7/2018:6/9/2018 320 برنامج التهيئة إيميل

 22/7/2018:6/9/2018 850 برنامج التهيئة تويتر

 22/7/2018:6/9/2018 125 برنامج التهيئة غيرها

    

 االستفسارات حول تسجيل المقررات وأرقام القاعات

 الفترة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 22/7/2018:6/9/2018 2800 تسجيل المقررات وأرقام القاعات حضور شخصي

 22/7/2018:6/9/2018 454 تسجيل المقررات وأرقام القاعات اتصال

 22/7/2018:6/9/2018 300 تسجيل المقررات وأرقام القاعات إيميل

 22/7/2018:6/9/2018 750 تسجيل المقررات وأرقام القاعات تويتر

 22/7/2018:6/9/2018 100 المقررات وأرقام القاعاتتسجيل  غيرها

 

 استفسارات أخرى

 الفترة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 22/7/2018:6/9/2018 1800 استفسارات أخرى حضور شخصي

 22/7/2018:6/9/2018 650 استفسارات أخرى اتصال

 22/7/2018:6/9/2018 440 استفسارات أخرى إيميل

 22/7/2018:6/9/2018 300 استفسارات أخرى تويتر

 22/7/2018:6/9/2018 120 استفسارات أخرى غيرها

 

الردودإلى إجم

الفترة الزمنيةعددهانوعهاالوسيلة

حضور شخصي
اتصال
إيميل
تويتر
غيرها

استفسار22558ه( بجميع الوسائل المستخدمة =ي)مجموع ما تم الرد علإلى اإلجم
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استفسارات أخرى

الفترة الزمنيةعددهانوعهاالوسيلة

استفسارات أخرىحضور شخصي
استفسارات أخرىاتصال
استفسارات أخرىإيميل
استفسارات أخرىتويتر
استفسارات أخرىغيرها

 

 الردودإلى إجم

 الفترة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 حضور شخصي
 

2500 1/8/2018:6/9/2018 

 اتصال
 

2624 1/8/2018:6/9/2018 

 إيميل
 

1430 1/8/2018:6/9/2018 

 تويتر
 

2770 1/8/2018:6/9/2018 

 غيرها
 

495 1/8/2018:6/9/2018 

 استفسار 22558 ه( بجميع الوسائل المستخدمة =ي)مجموع ما تم الرد علإلى اإلجم
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اتصال
38%

إيميل
14%

تويتر
38%

غيرها
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غير ذلك
43%

االستفسارات حول اختبار تحديد المستوى

حضور شخصي
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اتصال
38%

إيميل
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االستفسارات حول برنامج التهيئة

حضور 
شخصي
64%

اتصال
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إيميل
7%

تويتر
17%

غيرها
2%

غير ذلك
19%

االستفسارات حول تسجيل المقررات وأرقام القاعات

حضور شخصي
25%

اتصال
27%

إيميل
15%

تويتر
28%

غيرها
5%

غير ذلك
33%

إجمالي الردود
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حضور شخصي
5%

اتصال
38%

إيميل
14% تويتر

38%

غيرها
5%

غير ذلك
43%

االستفسارات حول برنامج التهيئة

حضور 
شخصي
64%

اتصال
10%

إيميل
7%

تويتر
17%

غيرها
2%

غير ذلك
19%

االستفسارات حول تسجيل المقررات وأرقام القاعات

حضور شخصي
25%

اتصال
27%

إيميل
15%

تويتر
28%

غيرها
5%

غير ذلك
33%

إجمالي الردود



33
32

الرسائل النصية التي أرسلت للطالب والطالبات خالل التهيئة اإللكترونية للمستجدين
 للمستجدينية لكرتوناإلللطالب والطالبات خالل التهيئة  أرسلتالرسائل النصية التي بالعام الجامعي 1439 1440- هـ

هـ 1440- 1439بالعام اجلامعي 
 

 جمموع النقاط النقاط العدد التاريخ الرسالة

 6ية الثنني اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا ابحلرم اجلامعي  7م الساعة  2018أغسطس 

واجللوس هلذا الختبار ضروري  450ابلراكة مبىن رقم 
جدا ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن الختبار وجيب 

 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 
https://twitter.com/prep_uod  

43312 516 5 2580 
 

 7ية الثالاثء اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا ابحلرم اجلامعي  7م الساعة  2018أغسطس 

واجللوس هلذا الختبار ضروري  450ابلراكة مبىن رقم 
مسؤولية غيابه عن الختبار وجيب  جدا ويتحمل الطالب

 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 
https://twitter.com/prep_uod  

43312 419 5 2095 
 

ية األربعاء اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا ابحلرم اجلامعي  7م الساعة  2018أغسطس  8

واجللوس هلذا الختبار ضروري  450ابلراكة مبىن رقم 
جدا ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن الختبار وجيب 

 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 
https://twitter.com/prep_uod  

43312 453 5 2265 
 

 6موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات الثنني 
ظهراَ ابحلرم اجلامعي  12م الساعة  2018أغسطس 

واجللوس هلذا الختبار ضروري  450ابلراكة مبىن رقم 
جدا ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن الختبار وجيب 

 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 
https://twitter.com/prep_uod  

43312 419 5 2095 
 

 7موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات الثالاثء 
ظهراَ ابحلرم اجلامعي  12م الساعة  2018أغسطس 

43312 516 5 2580 
 

واجللوس هلذا الختبار ضروري  450ابلراكة مبىن رقم 
جدا ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن الختبار وجيب 

 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

  https://twitter.com/prep_uod  

 6ية الثنني اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
اجلامعي7م الساعة 2018أغسطس  ابحلرم صباحاا

الفهد الرايضية واجللوس هلذا صالة 30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 
عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

43312 620 5 3100 
 

7ية الثالاثء اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
اجلامعي7م الساعة 2018أغسطس  ابحلرم صباحاا

صالة الفهد الرايضية واجللوس هلذا 30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 
عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

 

ية األربعاء اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
اجلامعي7م الساعة 2018أغسطس 8 ابحلرم صباحاا

صالة الفهد الرايضية واجللوس هلذا 30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 

عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

 

ية اخلميس اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
اجلامعي7م الساعة 2018أغسطس 9 ابحلرم صباحاا

صالة الفهد الرايضية واجللوس هلذا 30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 

عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 
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واجللوس هلذا الختبار ضروري 450ابلراكة مبىن رقم 
جدا ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن الختبار وجيب 

إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد
  https://twitter.com/prep_uod  

 6ية الثنني اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا ابحلرم اجلامعي  7م الساعة  2018أغسطس 

الفهد الرايضية واجللوس هلذا صالة  30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 
 عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

 https://twitter.com/prep_uod  

43312 620 5 3100 
 

 7ية الثالاثء اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا ابحلرم اجلامعي  7م الساعة  2018أغسطس 

صالة الفهد الرايضية واجللوس هلذا  30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 
 عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

 https://twitter.com/prep_uod  

43312 620 5 3100 
 

ية األربعاء اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا ابحلرم اجلامعي  7م الساعة  2018أغسطس  8

صالة الفهد الرايضية واجللوس هلذا  30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 

 عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

https://twitter.com/prep_uod  

43312 620 5 3100 
 

ية اخلميس اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا ابحلرم اجلامعي  7م الساعة  2018أغسطس  9

صالة الفهد الرايضية واجللوس هلذا  30ابلراكة مبىن رقم 
الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا 

 عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

https://twitter.com/prep_uod  

43312 620 5 3100 
ية األحد اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة  

ابحلرم7م الساعة 2018أغسطس 12 صباحاا
صالة الفهد الرايضية 30اجلامعي ابلراكة مبىن رقم 

واجللوس هلذا الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة 
مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات 

اهلوية، وللمزيد 
https://twitter.com/prep_uod  

ية األحد اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
صباحاا مببىن كلية  9م الساعة  2018أغسطس  12

العلوم والدراسات اإلنسانية ابجلبيل الرتبية سابقا 
واجللوس هلذا الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة 

مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 اهلوية، وللمزيد 

https://twitter.com/prep_uod  

43312 338 5 1690 
 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
مببىن7م الساعة 2018أغسطس 6الثنني  صباحاا

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 
جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب 

إثبات اهلوية، وللمزيدإحضار أصل 

43312 620 5 3100 
 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
مببىن12م الساعة 2018أغسطس 7الثالاثء  ظهراا

الختبار ابحلرم اجلامعي ابلراكة واجللوس هلذا 900
ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن 

الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
مببىن7م الساعة 2018أغسطس 7الثالاثء  صباحاا

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 
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ية األحد اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
ابحلرم7م الساعة 2018أغسطس 12 صباحاا

صالة الفهد الرايضية 30اجلامعي ابلراكة مبىن رقم 
واجللوس هلذا الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة 

مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
اهلوية، وللمزيد 

ية األحد اإلجنليز موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة 
مببىنكلية9م الساعة 2018أغسطس 12 صباحاا

العلوم والدراسات اإلنسانية ابجلبيل الرتبية سابقا 
واجللوس هلذا الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة 

مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
اهلوية، وللمزيد 

https://twitter.com/prep_uod  

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
صباحاا مببىن  7م الساعة  2018أغسطس  6الثنني 

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 
جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب 

 إثبات اهلوية، وللمزيدإحضار أصل 

 https://twitter.com/prep_uod  

43312 620 5 3100 
 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
ظهراا مببىن  12م الساعة  2018أغسطس  7الثالاثء 

الختبار ابحلرم اجلامعي ابلراكة واجللوس هلذا  900
ضروري جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن 

 الختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

 https://twitter.com/prep_uod  

43312 162 5 810 
 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
صباحاا مببىن  7م الساعة  2018أغسطس  7الثالاثء 

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 

43312 560 5 2800 
 

جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب 
 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

https://twitter.com/prep_uod  

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
صباحاا مببىن  7م الساعة  2018أغسطس  8األربعاء 

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 
الختبار وجيب جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن 

 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

 https://twitter.com/prep_uod  

43312 620 5 3100 
 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
صباحاا مببىن  7م الساعة  2018أغسطس  9اخلميس 

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 
جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب 

 إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

https://twitter.com/prep_uod  

43312 222 5 1110 
 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
مببىن9م الساعة 2018أغسطس 9اخلميس  صباحاا

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابجلبيل الرتبية سابقا 
واجللوس هلذا الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة 

مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
اهلوية، وللمزيد 

43312 50 5 250 
 

ية غدا اإلجنليز تذكري مبراقبات اختبار حتديد مستوى اللغة 
6الساعة 2018أغسطس 6الثنني  أنمل45 صباحاا

اللتزام ابحلضور

،
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جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب 
إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
مببىن7م الساعة 2018أغسطس 8األربعاء  صباحاا

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 
الختبار وجيب جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن 

إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
مببىن7م الساعة 2018أغسطس 9اخلميس  صباحاا

كلية العلوم حبي الراين واجللوس هلذا الختبار ضروري 
جدا وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب 

إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 
https://twitter.com/prep_uod  

موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم 
صباحاا مببىن  9م الساعة  2018أغسطس  9اخلميس 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابجلبيل الرتبية سابقا 
واجللوس هلذا الختبار ضروري جدا وتتحمل الطالبة 

مسؤولية غياهبا عن الختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 اهلوية، وللمزيد 

https://twitter.com/prep_uod  

43312 50 5 250 
 

ية غدا اإلجنليز تذكري مبراقبات اختبار حتديد مستوى اللغة 
صباحاا أنمل  6:45الساعة  2018أغسطس  6الثنني 

 اللتزام ابحلضور

 Just a quick reminder that you 

are required to be available for 

placement test this Monday 6 

August 2018، at 6:45 AM 

43289 42 3 126 
 

ية غدا اإلجنليز تذكري مبراقبات اختبار حتديد مستوى اللغة 
صباحاا  6:45الساعة  2018أغسطس  6الثنني 

 أنمل اللتزام ابحلضور 30بصالة الفهد الرايضية مبىن 

43289 20 3 60 
 

Just a quick reminder that we all are required to be available for placement 

test this Monday 6 August 2018، at 6:45 AM Building 30 

من الضروري جدا أن تتعرف على لوائح وأنظمة  
الدراسة بربانمج السنة التحضريية وتستوعبها جيدا وتلتزم 

هبا وسوف يساعدك ذلك إبذن هللا على النجاح 
والستمرار يف حتقيق هدفك ابللتحاق ابلكلية اليت 

ترغبها فضال اضغط على الرابط أدانه لالطالع على 
 لكرتوينبرانمج التهيئة اإل

43442 5798 5 28990 
 

-of-https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship

 program-studies/orientation-supporting-and-year-preparatory 

 لالستفسار

     

ية يف السنة التحضريية وإتقاهنا يعترب اإلجنليز دراسة اللغة 
اليت يبىن عليها إبذن هللا جناحك يف األوىل اخلطوة 
التخصصية فاحرص على بذل ية األكادميالدراسة 

قصارى جهدك واستثمار الوقت يف دراسة وممارسة اللغة 
ية اضغط على الرابط أدانه لالطالع على نشرة اإلجنليز 

ية والتعليمات اخلاصة بتعلم اللغة اإلجنليز برانمج اللغة 
يةاإلجنليز 

 

لالستفسار
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ية غدا اإلجنليز تذكري مبراقبات اختبار حتديد مستوى اللغة 
6الساعة 2018أغسطس 6الثنني  صباحاا45

أنمل اللتزام ابحلضور30بصالة الفهد الرايضية مبىن 

،

من الضروري جدا أن تتعرف على لوائح وأنظمة 
الدراسة بربانمج السنة التحضريية وتستوعبها جيدا وتلتزم 

هبا وسوف يساعدك ذلك إبذن هللا على النجاح 
والستمرار يف حتقيق هدفك ابللتحاق ابلكلية اليت 

ترغبها فضال اضغط على الرابط أدانه لالطالع على 
لكرتوينبرانمج التهيئة اإل

 لالستفسار

 https://twitter.com/prep_uod  

     

ية يف السنة التحضريية وإتقاهنا يعترب اإلجنليز دراسة اللغة 
اليت يبىن عليها إبذن هللا جناحك يف األوىل اخلطوة 
التخصصية فاحرص على بذل ية األكادميالدراسة 

قصارى جهدك واستثمار الوقت يف دراسة وممارسة اللغة 
ية اضغط على الرابط أدانه لالطالع على نشرة اإلجنليز 

ية والتعليمات اخلاصة بتعلم اللغة اإلجنليز برانمج اللغة 
 يةاإلجنليز 

43326 5798 5 28990 
 

-of-https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship

 program-studies/orientation-supporting-and-year-preparatory 

 لالستفسار

 https://twitter.com/prep_uod  

     

ية ورقم شعبتك اإلجنليز ميكنك معرفة مستواك يف اللغة 
الدراسية ورقم القاعة الصفية وموقعها ابجلامعة من خالل 

الرابط أدانه علما أبن الدراسة ستبدأ فعليا إبذن هللا 
 هـ 1439ذو احلجة  22األحد املوافق 

https://events.iau.edu.sa/orientation  

43327 1090 3 3270 
 

ية والرايضيات ورقم اإلجنليز ميكنك معرفة مستواك يف اللغة 
شعبتك الدراسية ورقم القاعة الصفية وموقعها ابجلامعة من 
خالل الرابط أدانه علما أبن الدراسة ستبدأ فعليا إبذن هللا 

 هـ1439ذو احلجة  22األحد املوافق 

https://events.iau.edu.sa/orientation 

43327 3100 3 9300 
 

إن التزامك وتقيدك ابألنظمة واللوائح الدراسية ابجلامعة 
سيكون له أتثري كبري على جناحك وتفوقك الدراسي 

الرابط ابلسنة التحضريية إبذن هللا فضال اضغط على 
أدانه لالطالع على دليل الطالب للتعرف على املزيد من 

 اللوائح املنظمة للدراسة ابلسنة التحضريية

43329 5798 5 28990 
 

-of-https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship

 ramprog-studies/orientation-supporting-and-year-preparatory 

أنت مسؤول عن جناحك يف دراستك اجلامعية فاحرص  
على أن توفر لنفسك فرص النجاح ابملواظبة وحضور 

احملاضرات واملشاركة اإلجيابية يف الدروس واملناقشات مع 
األساتذة والزمالء وتسليم الواجبات واملشاريع يف وقتها 

احملدد لالستفسار

43332 5798 5 28990 
 

احرص كل احلرص على أخذ املعلومة من مصدرها 
الصحيح وستجد يف الرابط أدانه مجيع املعلومات اخلاصة 

الدراسة ابلسنة التحضريية ومواعيد برانمج التهيئة بنظام 
األسبوع القادم وإرشادات مهمة
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ية ورقم شعبتك اإلجنليز ميكنك معرفة مستواك يف اللغة 
الدراسية ورقم القاعة الصفية وموقعها ابجلامعة من خالل 

الرابط أدانه علما أبن الدراسة ستبدأ فعليا إبذن هللا 
هـ 1439ذو احلجة 22األحد املوافق 

ية والرايضيات ورقم اإلجنليز ميكنك معرفة مستواك يف اللغة 
شعبتك الدراسية ورقم القاعة الصفية وموقعها ابجلامعة من 
خالل الرابط أدانه علما أبن الدراسة ستبدأ فعليا إبذن هللا 

هـ1439ذو احلجة 22األحد املوافق 

إن التزامك وتقيدك ابألنظمة واللوائح الدراسية ابجلامعة 
سيكون له أتثري كبري على جناحك وتفوقك الدراسي 

الرابط ابلسنة التحضريية إبذن هللا فضال اضغط على 
أدانه لالطالع على دليل الطالب للتعرف على املزيد من 

اللوائح املنظمة للدراسة ابلسنة التحضريية

أنت مسؤول عن جناحك يف دراستك اجلامعية فاحرص  
على أن توفر لنفسك فرص النجاح ابملواظبة وحضور 

احملاضرات واملشاركة اإلجيابية يف الدروس واملناقشات مع 
األساتذة والزمالء وتسليم الواجبات واملشاريع يف وقتها 

 احملدد لالستفسار

 https://twitter.com/prep_uod  

dpy.pp@iau.edu.sa  

43332 5798 5 28990 
 

احرص كل احلرص على أخذ املعلومة من مصدرها 
الصحيح وستجد يف الرابط أدانه مجيع املعلومات اخلاصة 

الدراسة ابلسنة التحضريية ومواعيد برانمج التهيئة بنظام 
 األسبوع القادم وإرشادات مهمة

43336 5798 5 28990 
 

-of-https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship

 ramprog-studies/orientation-supporting-and-year-preparatory 

حضور برانمج التهيئة قبل بداية الدراسة سيكون له أتثري 
يف جناحك يف السنة التحضريية إبذن هللا لذا نؤكد على 

أمهية احلضور واملشاركة يف برانمج التهيئة حسب املواعيد 
ابلرابط املرفق وسوف يبدأ تسجيل احلضور والغياب يف 

 للطالب:أايم الربانمج، برانمج التهيئة 

43338 1410 5 7050 
 

.pdf0tlb_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

حضور برانمج التهيئة قبل بداية الدراسة سيكون له أتثري 
يف جناحك يف السنة التحضريية إبذن هللا لذا نؤكد على 

أمهية احلضور واملشاركة يف برانمج التهيئة حسب املواعيد 
املرفق وسوف يبدأ تسجيل احلضور والغياب يف ابلرابط 

 أايم الربانمج، برانمج التهيئة للطالبات:

43338 4405 5 22025 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
السابعة صباحاا بقاعة املؤمترات هـ الساعة 1439احلجة 

الكربى ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية 
غيابه علماا أبن تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا 

 اليوم. للمزيد

43339 1410 4 5640 
 

.pdf0tlb_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو 17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
صباحاا1439احلجة  الثامنة الساعة ابحلرم 80مببىن هـ

أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي
تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

 

ذو 17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
مببىنهـ الساعة 1439احلجة  صباحاا ابحلرم 80العاشرة

أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي
تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد
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حضور برانمج التهيئة قبل بداية الدراسة سيكون له أتثري 
يف جناحك يف السنة التحضريية إبذن هللا لذا نؤكد على 

أمهية احلضور واملشاركة يف برانمج التهيئة حسب املواعيد 
ابلرابط املرفق وسوف يبدأ تسجيل احلضور والغياب يف 

للطالب:أايم الربانمج، برانمج التهيئة 

حضور برانمج التهيئة قبل بداية الدراسة سيكون له أتثري 
يف جناحك يف السنة التحضريية إبذن هللا لذا نؤكد على 

أمهية احلضور واملشاركة يف برانمج التهيئة حسب املواعيد 
املرفق وسوف يبدأ تسجيل احلضور والغياب يف ابلرابط 

أايم الربانمج، برانمج التهيئة للطالبات:

ذو 17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
املؤمتراتهـ الساعة 1439احلجة  بقاعة صباحاا السابعة

الكربى ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية 
هذا من سيبدأ والغياب احلضور تسجيل أبن علماا غيابه

اليوم. للمزيد
.pdf0tlb_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
ابحلرم  80مببىن  هـ الساعة الثامنة صباحاا 1439احلجة 

اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن 
 تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 240 4 960 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
ابحلرم  80العاشرة صباحاا مببىن هـ الساعة 1439احلجة 

اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن 
 تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 240 4 960 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
احاا ابلقاعة متعددة هـ الساعة الثامنة صب1439احلجة 

الغراض بكلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل وتتحمل 
الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور 

 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 138 4 552 
 

 fhttps://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_1439_tlbt_0.pd 

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
هـ الساعة الثامنة صباحاا 1439ذو احلجة  17الثالاثء 

بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام 
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 
الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور 

 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 536 6 3216 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
هـ الساعة الثانية عشر 1439ذو احلجة  17الثالاثء 

بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام ظهراا 
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 
الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور 

 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 537 5 2685 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  18تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
مببىنهـ الساعة الثامنة صب1439احلجة  ابحلرم 80احاا

أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي
تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 183 4 732 
 

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
صباحااهـ الس1439ذو احلجة 18األربعاء  الثامنة اعة

بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام 
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 
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ذو 17تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
متعددةهـ الساعة الثامنة صب1439احلجة  ابلقاعة احاا

الغراض بكلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل وتتحمل 
احلضور تسجيل أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة

والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
صباحاا1439ذو احلجة 17الثالاثء  الثامنة الساعة هـ

بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام 
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 

احلضور تسجيل أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة
والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
هـ الساعة الثانية عشر 1439ذو احلجة 17الثالاثء 

بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام ظهراا
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 

احلضور تسجيل أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة
والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  18تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
ابحلرم  80احاا مببىن هـ الساعة الثامنة صب1439احلجة 

اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن 
 تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 183 4 732 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
اعة الثامنة صباحاا هـ الس1439ذو احلجة  18األربعاء 

بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام 
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 

43339 470 6 2820 
 

الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور 
 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
اعة الثانية عشر هـ الس1439ذو احلجة  18األربعاء 

ظهراا بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام 
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 
الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور 

 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزبد

43339 470 5 2350 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
الثامنة صباحاا بقاعة هـ 1439ذو احلجة  19اخلميس 

األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام ابحلضور يف 
هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية 

غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا 
 اليوم. للمزيد

43339 470 6 2820 
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نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
هـ الساعة الثانية عشر 1439ذو احلجة  19اخلميس 

بكليات الراين أنمل اللتزام ظهراا بقاعة األمرية جواهر 
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 
الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور 

 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 764 6 4584 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  19تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة اخلميس 
األمريهـ الساعة الثامنة صباح1439احلجة  بقاعة اا

حممد بن فهد بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )الرتبية 
أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابجلبيل سابقا

تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 283 5 1415 
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احلضور تسجيل أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة
والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
اعة الثانية عشر هـ الس1439ذو احلجة 18األربعاء 

اللتزام أنمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة ظهراا
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 

احلضور تسجيل أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة
والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزبد

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
بقاعةهـ 1439ذو احلجة 19اخلميس  صباحاا الثامنة

األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام ابحلضور يف 
هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية 
هذا من سيبدأ والغياب احلضور تسجيل أبن علماا غياهبا

اليوم. للمزيد

نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون 
هـ الساعة الثانية عشر 1439ذو احلجة 19اخلميس 

جواهر األمرية بقاعة بكليات الراين أنمل اللتزام ظهراا
ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل 

احلضور تسجيل أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة
والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  19تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة اخلميس 
اا بقاعة األمري هـ الساعة الثامنة صباح1439احلجة 

حممد بن فهد بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )الرتبية 
سابقا( ابجلبيل وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن 

 تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 283 5 1415 
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ذو  19تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة اخلميس 
الثانية عشر ظهراا بقاعة األمري هـ الساعة 1439احلجة 

حممد بن فهد بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )الرتبية 
سابقا( ابجلبيل وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن 

 تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43339 211 5 1055 
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ذو  17تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي الثالاثء 
ا بصالة العلوم ظهر  12:00هـ الساعة 1439احلجة 

أمام قاعة األمرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية 
 غياهبا علما أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

43339 470 4 1880 
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ذو  17تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي الثالاثء 
صباحاا بصالة العلوم  09:00هـ الساعة 1439احلجة 

أمام قاعة األمرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية 
 غياهبا علما أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

43339 470 4 1880 
 

.pdf0_tlbt_1439au.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_https://www.i  

ندعوك عزيزيت الطالبة حلضور ورش مهارات احلياة 
هـ يف 1439ذو احلجة  18اجلامعية وذلك يوم األربعاء 

 للتسجيل عرب الرابطني ادانه: 3مبىن علوم 

43339 930 8 7440 
 

 متميزا:ورشة كيف تكون طالبا جامعيا 
     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQJBllFWPq4verZZUNNdlI7XAR

qDbpggeuw/viewform8VBsSHMDegrSG  

 الدراسي:ورشة خطوات للتفوق 
     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBmEaUr8uZXGMwBC4tSRVT

Q/viewform4RMVjo0uIoBgAapnz6S3WFjX  

ندعوك عزيزيت الطالبة حلضور ورش مهارات احلياة 
ذو 19و18اجلامعية وذلك يومي األربعاء واخلميس 

للتسجيل عرب الرابط 5هـ يف مبىن علوم 1439احلجة 
دانه:أ

43339 1370 4 5480 
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ذو 19تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة اخلميس 
األمريهـ الساعة 1439احلجة  بقاعة ظهراا عشر الثانية

حممد بن فهد بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )الرتبية 
أبن علماا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابجلبيل سابقا

تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

ذو 17تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي الثالاثء 
12هـ الساعة 1439احلجة  ا بصالة العلوم ظهر 00

أمام قاعة األمرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية 
غياهبا علما أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

ذو 17تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي الثالاثء 
09هـ الساعة 1439احلجة  العلوم00 بصالة صباحاا

أمام قاعة األمرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية 
غياهبا علما أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

ندعوك عزيزيت الطالبة حلضور ورش مهارات احلياة 
هـ يف 1439ذو احلجة 18اجلامعية وذلك يوم األربعاء 

للتسجيل عرب الرابطني ادانه:3مبىن علوم 
متميزا:ورشة كيف تكون طالبا جامعيا 

الدراسي:ورشة خطوات للتفوق 

Q/viewform4RMVjo0uIoBgAapnz6S3WFjX  

ندعوك عزيزيت الطالبة حلضور ورش مهارات احلياة 
ذو  19و 18اجلامعية وذلك يومي األربعاء واخلميس 

للتسجيل عرب الرابط  5هـ يف مبىن علوم 1439احلجة 
 دانه:أ

43339 1370 4 5480 
 

72HH0https://goo.gl/forms/pdHtmjiePFxq  
 

تدعوك كلية العلوم والدراسات النسانية ابجلبيل حلضور 
ورش مهارات احلياة اجلامعية وذلك يومي الثالاثء 

 9هـ من الساعة 1439ذو احلجة  18و  17واألربعاء 
 ظهراا يف مقر الكلية ابجلبيل 12صباحاا حىت 

43339 475 3 1425 
 

ندعوك عزيزي الطالب حلضور ورش مهارات احلياة 
هـ من 1439ذو احلجة  19اجلامعية وذلك يوم اخلميس 

ظهراا للتسجيل وملزيد  12صباحاا حىت  8:30الساعة 
 من املعلومات ابلرابط أدانه:

43339 1410 5 7050 
 

http://cutt.us/WhgMt      

ذو  19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
صباحاا بصالة العلوم أمام  9هـ الساعة 1439احلجة 

قاعة المرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية 
 غياهبا علماا أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

43340 470 5 2350 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
صباحاا ببهو جممع  8:30هـ الساعة 1439احلجة 

الكليات الصحية ابملدينة اجلامعية ابلراكة ويتحمل 
الطالب مسؤولية غيابه علماا أبنه سيسجل احلضور 

 والغياب. للمزيد

43340 460 4 1840 
 

.pdf0tlb_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
 450و مبىن صباحاا ببه 8:30هـ الساعة 1439احلجة 

ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه 
 علماا أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

43340 530 5 2650 
 

.pdf0tlb_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
8هـ الساعة 1439احلجة  مبىن30 ببهو 400صباحاا

ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه 
للمزيد والغياب احلضور سيسجل أبنه علماا

43340 457 5 2285 
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تدعوك كلية العلوم والدراسات النسانية ابجلبيل حلضور 
ورش مهارات احلياة اجلامعية وذلك يومي الثالاثء 

9هـ من الساعة 1439ذو احلجة 18و 17واألربعاء 
حىت ابجلبيل12صباحاا الكلية مقر يف ظهراا

ندعوك عزيزي الطالب حلضور ورش مهارات احلياة 
هـ من 1439ذو احلجة 19اجلامعية وذلك يوم اخلميس 

8الساعة  حىت30 وملزيد12صباحاا للتسجيل ظهراا
من املعلومات ابلرابط أدانه:

ذو 19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
أمام9هـ الساعة 1439احلجة  العلوم بصالة صباحاا

قاعة المرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية 
للمزيد والغياب احلضور سيسجل أبنه علماا غياهبا

ذو 19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
8هـ الساعة 1439احلجة  جممع30 ببهو صباحاا

الكليات الصحية ابملدينة اجلامعية ابلراكة ويتحمل 
احلضور سيسجل أبنه علماا غيابه مسؤولية الطالب

والغياب. للمزيد

ذو 19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
8هـ الساعة 1439احلجة  ببه30 450و مبىن صباحاا

ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه 
للمزيد والغياب احلضور سيسجل أبنه علماا

.pdf0tlb_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

ذو  19تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
 400صباحاا ببهو مبىن  8:30هـ الساعة 1439احلجة 

ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه 
 علماا أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

43340 457 5 2285 
 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_1439tlb_0.pdf 

اخلاص بكم تذكري، نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة 
هـ الساعة الثانية 1439ذو احلجة  18سيكون األربعاء 

عشر ظهراا بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل 
اللتزام ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم 
وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل 

 احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزبد

43340 470 5 2350 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

تذكري، نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم 
هـ الثامنة صباحاا 1439ذو احلجة  19سيكون اخلميس 

بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل اللتزام 
دد لكم وتتحمل ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احمل

الطالبة مسؤولية غياهبا علماا أبن تسجيل احلضور 
 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

43340 470 6 2820 
 

.pdf0_tlbt_1439https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_  

سوف يتاح تسجيل مقررات الفصل الدراسي األول اليوم 
سبتمرب  2تهي الحد اجلمعة الساعة السادسة مساء وين

مساء لذا عليك الدخول على  6م الساعة  2018
حسابك يف نظام سجالت الطالب لتسجيل املقررات 

ملسارك يف السنة التحضريية ية األكادميحسب اخلطة 
ية تلقائياا اإلجنليز علماا أبنه سوف يتم تسجيل مقرر اللغة 

 وللمزيد اضغط على الرابط التايل

43343 4405 6 26430 
 

https://goo.gl/urmYKe      

سوف يتاح تسجيل مقررات الفصل الدراسي األول اليوم 
سبتمرب  2اجلمعة الساعة السادسة مساء وينتهي الحد 

مساء لذا عليك الدخول على  6م الساعة  2018
حسابك يف نظام سجالت الطالب لتسجيل املقررات 

ملسارك يف السنة التحضريية ية األكادميحسب اخلطة 

43343 1410 6 8460 
 

ية تلقائياا اإلجنليز علماا أبنه سوف يتم تسجيل مقرر اللغة 
 وللمزيد اضغط على الرابط التايل

https://goo.gl/ozrp5R  

 المجايل

   
328035 
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صفحة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة من خالل موقع  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-

preparatory-year-and-supporting-studies

 من خالل موقع  عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندةصفحة 
 بن فيصل عبدالرمحن اإلمامجامعة 
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 برنامج التهيئة ملسارات السنة التحضريية
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/orientation-program 

 

 
 طالب –برنامج التهيئة 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/orientation-program/orientation-

program-male-students 

 
 طالبات –برنامج التهيئة 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/orientation-program/orientation-

program-female-students 
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 ية والرياضياتاإلجنليزاالستعالم عن نتيجة اختبار حتديد مستوى اللغة 
 

 
يف توفري اخلدمات املتعددة  اا واملضي ُقدمن عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة ابجلامعة حترص على خدمة طالهبا ومنسوبيها إ

مدير اجلامعة يف حفل إىل هلم يف مكان واحد، ولذا فلقد أطلقت العمادة صفحة خدمات طالب وطالبات السنة التحضريية برعاية مع
لة بشكل البوابة مسؤو  . وتعترب هذهم2/5/2018وذلك يوم األربعاء  هـ1439-1438العمادة اخلتامي للعام اجلامعي املاضي 

ي، اإلرشاد النفسي، األكادميمباشر عن التعامل مع طلبة العمادة يف جمال تقدمي اخلدمات املختلفة مثل: املعلومات اخلاصة ابإلرشاد 
الطاليب، األنشطة الطالبية، والتسجيل يف كافة الربامج اليت تقدمها العمادة من أجل خدمة الطالب، كما ستتيح البوابة اإلشراف 
للطلبة، كما ميكن للطالب احلصول على معلومات بشأن العديد ي األكادميألولياء األمور من أجل الطالع على الوضع اخلدمات 

 من املسائل املتعلقة ابلدراسة واحلياة الطالبية داخل عمادة السنة التحضريية من خالل الرابط التايل:

http://pyservices.iau.edu.sa 
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 بــوابــة خدمــات الطــالــب
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استكمااًل لفعاليات ما قبل البرنامج:

• تــم مخاطبــة ســعادة عمــداء الكليــات واإلدارات ذات الصلــة برنامــج التهيئــة )تــم التأكيــد عــى حضــور املتحــدث أو مــن • 
ــرم • ينــوب عنــه رســمياً مــن اإلدارة املعنيــة باملخاطبــة(. ــم 11 بالح ــى رق ــرى مبن ــة الك ــة - والقاع ــة بالراك ــة الجامعي ــرات باملدين ــة املؤمت ــريف قاع ــعادة م ــة س ــم مخاطب • ت

ــالب. ــع الط ــارشة م ــة املب ــي التهيئ ــالل يوم ــات خ ــز القاع ــة لحج ــي بالراك ــة • الجامع ــن جاهزي ــد م ــس للتأك ــة التدري ــع أعضــاء هيئ ــامع لجمي ــم عمــل اجت ــة، وت ــام التهيئ ــد عــى حجــز أي ــم التأكي ــام ت • ك
ــداد. ــاً لألع ــات وفق ــار القاع ــم اختي ــداد طــالب املســارات وت ــع إع ــات م ــعة القاع ــبة س • أجريــت االتصــاالت مــع مســؤول التقنيــة عــى أن يتواجــد بالقاعــة الكــرى مبنــى رقــم 11 بالحــرم الجامعــي بالراكــة للتأكــد • ومناس

ــد • مــن جاهزيــة الصوتيــات والشاشــات. ــات واملقاع ــرض والصوتي ــات الع ــك شاش ــة وكذل ــة بالراك ــة الجامعي ــرات باملدين ــة املؤمت ــة قاع ــن جاهزي ــد م ــم التأك • ت
الخاصــة بالطــالب يف يــوم التهيئــة األول. )نــويص بــأن يتــم التأكيــد عــىل جاهزيــة القاعــة الثانيــة القاعــة الكــربى مبنــى رقــم 

11 بالحــرم الجامعــي بالراكــة بنفــس اآلليــة(.

فعاليات التهيئة المباشرة:

• الهــدف العــام لليــوم: تعريــف الطــالب )جميــع املســارات( باألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا بالجامعــة ونظــام الدراســة • • املكان: قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة.• • اليوم األول –الثاثاء 17 ذو الحجة 1439هـ املوافق 28 أغسطس 2018م.• 
بالســنة التحضرييــة والخدمــات اإللكرونيــة املقدمــة للطــالب ومركــز دعــم التعلــم واإلرشــاد األكادميــي وتســجيل املقــررات.

• فقرات اليوم:

1. الفرتة األوىل:

فعاليات التهيئة املباشرة:
م.2018أغسطس28هـ املوافق 1439ذو احلجة 17الثالاثءاليوم األول •
قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية ابلراكةاملكان: •
ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة التحضريية مجيع املساراتتعريف الطالب اهلدف العام لليوم: •

وتسجيل املقررات.ي األكادمياملقدمة للطالب ومركز دعم التعلم واإلرشاد ية لكرتوناإلواخلدمات 
فقرات اليوم:•

الفرتة األوىل:1
 
 

 املوضوع إىل من
 تقدميي عن برانمج السنة التحضرييةالتسجيل واستقبال الطالب يصاحبه عرض  08:30 07:00
 الفتتاح )السالم الوطين / تالوة من آايت القرآن الكرمي( 08:40 08:30
 عرض مصور عن السنة التحضريية 09:00 08:40
 لقاء مع سعادة عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة  10:00 09:00
 عرض جتربيت لطالبني سابقني يف برانمج السنة التحضريية 10:15 10:00

 يف عمادة السنة التحضريية لكرتويناإلالتعريف ابلتعلم  10:35 10:15

 التعلموخلدمات مركز دعم ية لكرتوناإلبوابة خدمات الطالب  10:55 10:35

 نظام اجلودة بعمادة السنة التحضريية 11:15 10:55
 عبدالرمحن بن فيصل اإلمامعرض لئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة  11:30 11:15

 راحــــــــة 12:00 11:30

 
 
 
 
 

الطالب للتأكيد على عدم الدخول الطالب إال من بوابة القاعة الرئيسية.إىلوجهت التعليمات •

مت الرتحيب ابلطالب اجلدد واستقباهلم وتوزيعهم على داخل القاعة بشقيها العلوي أوال مث السفلي بعد أن مت تسليمهم بعض •

املطوايت اخلاصة بربانمج السنة التحضريية.

للمملكة )سارعي للمجد والعلياء(.مت البدء ابلنشيد الوطين •

دقائق مما 10بفضل من هللا وتوفيقه قام سعادة عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة ببدء اليوم األول قبل موعده املقرتح بـ•

قت الفرتة الثانية.يسمح إبعادة دخول الطالب مرة أخرى بعد فرتة الراحة دون اإلخالل بو األوىل أفاد يف توفري وقت يف هناية الفرتة 
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• تــم الرتحيــب بالطــاب الجــدد واســتقبالهم وتوزيعهــم عــى داخــل القاعــة بشــقيها العلــوي أوال ثــم الســفيل بعــد أن تــم • • وجهت التعليامت إىل الطاب للتأكيد عى عدم الدخول الطاب إال من بوابة القاعة الرئيسية.• 
• بفضــل مــن اللــه وتوفيقــه قــام ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ببــدء اليــوم األول قبــل موعــده • • تم البدء بالنشيد الوطني للمملكة )سارعي للمجد والعلياء(.• تســليمهم بعــض املطويــات الخاصــة بربنامــج الســنة التحضرييــة.

املقــرح بـ10دقائــق مــام أفــاد يف توفــري وقــت يف نهايــة الفــرة األوىل يســمح بإعــادة دخــول الطــالب مــرة أخــرى بعــد فــرة 

• قــام ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز الفهيــد بالرتحيــب بالطلبــة مــن • الراحــة دون اإلخــالل بوقــت الفــرة الثانيــة.
ــة( - املســار  ــة والتطبيقي ــوم الطبي ــة - العل ــات )الطــب – طــب األســنان – الصيدل ــع املســارات{ املســار الصحــي لكلي جمي

ــار  ــط( - املس ــامرة والتخطي ــة – الع ــات )الهندس ــديس لكلي ــار الهن ــة( - املس ــة العام ــض - الصح ــات )التمري ــي لكلي الصح

ــة). ــة (الربي ــة املعلومــات( املســار اإلنســاين لكلي ــوم الحاســب وتقني ــات )إدارة األعــامل - عل ــه الطــاب املســتجدين بالجامعــة وامللتحقــن باملســارات املختلفــة بدأهــا بالرتحيــب • العلمــي لكلي ــد ألقــى ســعادته كلمــة إىل أبنائ • وق
والتهنئــة بقبولهــم بالجامعــة، وحثهــم عــىل االجتهــاد والتفــوق يف دراســتهم والتأكيــد عــىل االلتــزام بالحيــاة الجامعيــة مــن 

بدايــة اليــوم األول اللتحاقهــم بالجامعــة مــن خــالل املثابــرة والكــد والحضــور وعــدم التغيــب عــن املحــارضات، كــام وضــح 

ســعادته لهــم الطبيعــة الجديــدة للحيــاة الجامعيــة، والفــرق بــن التعليــم الجامعــي والتعليــم مــا قبــل الجامعــي، وكذلــك 

• ويف نهايــة اللقــاء تــم فتــح بــاب املناقشــة للطــاب للــرد عــى استفســاراتهم وأســئلتهم، كــام حــث ســعادته عــى البــذل • الدراســة بالســنة التحضرييــة.
والعطــاء للحصــول عــىل معــدالت مرتفعــة يك يســتطيعوا التأهــل إىل التخصصــات والكليــات التــي يرغبونهــا، وكذلــك تقديــم 

• تــم عــرض تجربتــي لطالبــن ســابقن وطالــب مســتجد وقامــوا بعــرض تجربتهــم خــال الســنة التحضرييــة وكذلــك متــت • العــامدة املســاعدة للطــالب يف أي وقــت، ومتنــى التفــوق والنجــاح لجميــع الطــالب.
ــاة الجامعيــة.  • تــم تعريــف الطــاب بالتعلــم اإللكــرتوين يف عــامدة الســنة التحضرييــة اذ يعتــر طريقــة للتعليــم  باســتخدام تقنيــات االتصال • إجابتهــم عــىل استفســارات الطالــب املســتجد فيــام يخــص الدراســة والحي

الحديثــة مــن حاســب إىل وشــبكاته ووســائطه املتعــددة مــن صــوت وصــورة ومكتبــات إلكرونيــة وبوابــات انرنــت إليصــال 

املعلومــة للمتعلــم بأقــرص وقــت وأقــل جهــد وأكــرب فائــدة، وتســعى عــامدة الســنة التحضرييــة نحــو التطويــر ومواكبــة كل 

مــا يســتجد يف التعليــم العــإىل مــن تقنيــات حديثــة؛ حيــث تطمــح العــامدة مــن خــالل تبنــي التعليــم اإللكــروين يف برامجهــا 

ــىل  ــاً ع ــز غالب ــذي يرك ــي ال ــم الجامع ــة يف التعلي ــة نوعي ــداث نقل ــة إىل إح ــة اإلنجليزي ــج اللغ ــاً برنام ــة وخصوص التعليمي

اســتخدم أســاليب تدريــس تقليديــة، إىل التعليــم املبنــى عــىل توظيــف ودمــج التقنيــة العرصيــة يف جميــع محتويــات املنهــج 

الــدرايس، والتمتــع مبســتوى جــودة عــال يحقــق التطويــر املســتمر الــذي يواكــب مســتوى جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 

• تــم تعريــف الطــاب مبركــز دعــم التعلــم فهــو مــكان للتعلــم والدراســة الفرديــة والجامعيــة، كــام تــم عــرض أهــداف ومهــام • فيصــل وتاريخهــا.
مركــز دعــم التعلــم بالعــامدة وهــي: مســاعدة الطــالب عــىل تخطــي الصعوبــات التــي قــد تواجههــم أثنــاء الدراســة، وإتاحــة 

ــام • الفرصــة للتعلــم الــذايت، وتلبيــة احتياجــات الفــروق الفرديــة وذلــك بتقديــم دعــم أكادميــي خــاص وعنايــة فرديــة. ــة اإلم ــالة لجامع ــة والرس ــيل: الرؤي ــام ي ــة ك ــنة التحضريي ــامدة الس ــام الجــودة بع ــن نظ ــات ع ــم طــرح معلوم ــام ت • ك
عبدالرحمــن بــن فيصــل، الرؤيــة والرســالة للســنة التحضرييــة وأهدافهــا، بعــض املفاهيــم الخاصــة بالجــودة، االســتبانات التــي 

تــرف عليهــا وكالــة التطويــر والجــودة، خطــوات الدخــول عــىل موقــع الجامعــة لالســتبانات، مــؤرشات جــودة األداء، تســخري 

كل إمكانــات املركــز لدعــم ومســاعدة الطــالب وتعزيــز فــرص نجاحهــم. وتــم تعريــف الطــالب بالهيــكل التنظيمــي لعــامدة 

الســنة التحضرييــة:
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اليوم الثاني

1440 هـ عبدالرحمن بن فيصل- للعام الجامعي 1439/
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18 ذو الحجة 1439هـ

الموافق
2018م  29

مع  (لقاء  العامة  والتخصصات  المختلفة  بالكليات  الطالب  تعريف  ــ   1
عمداء الكليات المستهدفة).

2

الهدف العام لليوم اليوم

      لطالب كل مسار على حدة حسب الجدول الموضح أدناه

أغسطس
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لكل طالب السنة التحضيرية (المسارات الثالث) 

قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالراكة

قاعة المؤتمرات التوقيت
بالمدينة الجامعية بالراكة

القاعة الكبرى- مبنى رقم ١١
بالحرم الجامعي بالراكة
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08:40

09:00
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08:40
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09:20
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المسار 
الصحي 

(الطب- طب 
ا�سنان- 
الصيدلة- 
العلوم 
الطبية 

والتطبيقية- 
الصحة 
العامة- 
التمريض)

لقاء سعادة 
عميد كلية الطب

لقاء سعادة  عميد 
كلية  طب ا�سنان

لقاء سعادة  عميد كلية  
الصيدلة ا�كلينيكية

لقاء سعادة  عميد كلية  
العلوم الطبية والتطبيقية

لقاء سعادة  عميد 
كلية   التمريض

لقاء سعادة  عميد كلية  
الصحة العامة

المسار
الهندسي

المسار
العلمي

لقاء سعادة  عميد كلية  
العمارة والتخطيط

لقاء سعادة  عميد 
كلية  الهندسة

لقاء سعادة  عميد 
كلية إدارة ا�عمال

لقاء سعادة  عميد كلية  
علوم الحاسب وتقنية 

المعلومات

كلمة سعادة وكيل التطوير والجودة بالعمادة عن دور العمادة في تحقيق رؤية 2030

ا�نشطة الطالبية بعمادة السنة التحضيرية (المجلس الطالبي- المسابقات
الرياضية والثقافية - طريقة التواصل مع المدرسين والمسؤولين)

لقاء مع سعادة عميد شؤون الطالب

لقاء مع سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب ل¬نشطة (النشاط 
االجتماعي والثقافي - النشاط الرياضي- ا�ندية الطالبية

لقاء مع سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات ( إدارة 
السكن - إدارة المنح - إدارة التغذية)

لقاء مع سعادة مدير إدارة ا�من والسالمة

التعريف بآلية استالم الكتب الجامعية

كلمة ختامية

الفترة الثانية :

المكان:

برنامج تهيئة مباشر مع طالب السنة التحضيرية 

 للعام الجامعي 1440/1439 هـ

الثالثاء
17 ذو الحجة 1439هـ

الموافق
2018 م أغسطس  28

بها               و(نظام الدراسة              التحضيرية والخدمات 

الهدف العام لليوم اليوم

 

المكان: 

الفترة الثانية : 

المكان: 
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التسجيل واستقبال الطالب يصاحبه عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

االفتتاح( السالم الوطني / تالوة من آيات القرآن الكريم)

عرض مصور عن السنة التحضيرية

لقاء مع سعادة عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

عرض                                سابقين في برنامج السنة التحضيرية

نظام الجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عرض الئحة الدراسات واالختبارات الجامعية والقواعد التنفيذية الخاصة بالسنة التحضيرية

لقاء مع سعادة عميد القبول والتسجيل 

الكلمة الختامية

راحـــــــــــــــــــــــة

بالجامعة    

بوابة خدمات الطالب Çلكترونية وخدمات مركز دعم التعلم

لكل طالب السنة التحضيرية (المسارات الثالث) 

قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالراكة

تجربتين لطالبين

لكل طالب السنة التحضيرية (المسارات الثالث) 

قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالراكة

بالسنة

.(

المسار الصحي 
طب  –الصيدلة (الطب–

التطبيقية

المسار 
الهندسي

(الهندسة - 
العمارة  

والتخطيط)

المسار العلمي

علوم الحاسب 
وتقنية 

المعلومات)

 من
ً
ابتداء

1439/11/09هـ 

الموافق
/ 2018م 07 / 22

1439/11/09هـ 

الموافق
م22 / 07/ 2018

1439/11/09هـ

2018/07/22م

إلي
1439/12/28هـ

2018/09/08م

برنامج تهيئة الكتروني للطالب (جميع المسارات) عبر صفحة العمادة بموقع الجامعة 
وتستخدم فيه جميع وسائل التواصل االجتماعي (حساب لبرنامج التهيئة على صفحة 
العمادة –تويتر–فيسبوك–رسائل نصية–بريدالكتروني)،وذلك من أجل التواصل معهم 
التهيئة  لبرنامج  قدومهم  قبل  الطالب  المستوى،وتهيئة  تحديد  اختبارات  بخصوص 

عبدالرحمن بن فيصل :

   انطالق الصفحات                    الخاصة ببرنامج التهيئة.

المساندة – والجامعة.
   إرسال الرسائل الخاصة للطالب المتقدمين للتنبيه بفعاليات البرنامج.

dpy.pp@iau.edu.saااللكتروني التالي:

لك  ونتمنى  التحضيرية  للسنة  بانضمامك  بن فيصل ونرحب 
التوفيق والنجاح في دراستك ومستقبلك العلمي، وحيث أن 

السنة  الذي تقدمه عمادة  التهيئة  برنامج  يجب عليك حضور 
التحضيرية والدراسات المساندة لطالبها الجدد والذي يهدف 
والتعرف  الجامعية  البيئة  مع  والتكيف  االنتقال  تسهيل  إلى 

من  التعرف  يمكنك  كما  عام،  بشكل  والجامعة  خاص  بشكل 
خالله على الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالبها.

إلي
هـ 1439/12/28
م2018/09/08

الطبية
- التمريض - 

الصحة العامة)

 اÇلكترونية  

الفترة الثانية:            لطالبات السنة التحضيرية (المسار العلمي ) مجموعة 2*

المكان:                          قاعة االميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان

استقبال الطالبات

كلمة مساعدة وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة لشؤون الطالبات
عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

نقطة بداية (حياتي الجامعية) وكيف أنجح في السنة التحضيرية

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات وا�نشطة

التعريف بأنظمة المكتبات

مركز االرشاد الجامعى

العيادة الطبية

بوابة خدمات الطالب االلكترونية ومركز مصادر التعلم

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات
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كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 01:2001:40
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03:15

ا�ربعاء
18ذو الحجة 1439هـ

الموافق
29 أغسطس 2018م

تعريف الطالبات (المسارين الهندسي واالنساني) با�نظمة واللوائح المعمول 
بها بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية والخدمات االلكترونية 

المقدمة للطالبات ومصادر التعلم وا�رشاد ا�كاديمي وتسجيل المقررات.

الهدف العام لليوم اليوم

          لجميع طالبات السنة التحضيرية ( المسار الهندسي ) 

الحضور:                          الساعة  8 صباحًا بمبنى  80 بالحرم الجامعي بالراكة

برنامج تهيئة مباشر مع طالبات السنة التحضيرية بجامعة ا
مام 
عبدالرحمن بن فيصل -  للعام الجامعي 1440/1439 هـ

@ سترسل رسالة نصية SMS للطالبات بالموعد المحدد حسب المجموعة

اليوم 
الثاني

لقاءمساعدة وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة لشؤون الطالبات

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

معلومات هامه عن القبول والتسجيل

نقطة بداية (حياتي الجامعية) وكيف أنجح في السنة التحضيرية

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

بوابة خدمات الطالب االلكترونية ومركز مصادر التعلم

العيادة الطبية

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

لقاء عميدة الدراسات الجامعية للطالبات (أ. د. فاطمة عبداهللا الملحم)

نبذه عن وكالة شؤون الطالبات - د.سمر بنت سالم باريان

اللوائح وا�نظمة لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل - د.سمر بنت سالم باريان

التعريف بأنظمة المكتبات

لقاء وكالة عمادة الدراسات الجامعيه للقبول والتسجيل 

لقاء عمادة ا�تصاالت وتقنية المعلومات

لقاء مركز ا�رشاد الجامعي

لقاءمساعدة وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة لشؤون الطالبات

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

معلومات هامه عن القبول والتسجيل

نقطة بداية (حياتي الجامعية) وكيف أنجح في السنة التحضيرية

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

بوابة خدمات الطالب االلكترونية ومركز مصادر التعلم

العيادة الطبية

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

الفترة ا�ولى:        لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسار الصحي) مجموعة 1*

الحضور:                          الساعة  8 صباحًا بمبنى 80 بالحرم الجامعي بالراكة 

الفترة ا�ولى:      لطالبات السنة التحضيرية (المسار العلمي ) مجموعة 1*

المكان:                    قاعة االميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان

استقبال الطالبات

كلمة مساعدة وكيلة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

نقطة بداية (حياتي الجامعية) وكيف أنجح في السنة التحضيرية

كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات وا�نشطة

التعريف بأنظمة المكتبات

مركز ا�رشاد الجامعي

العيادة الطبية

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

بوابة خدمات الطالب االلكترونية ومركز مصادر التعلم

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

08:00

08:30

08:30

08:40

08:40

09:20

08:55

09:40

09:40

08:5509:20

09:55

09:55

10:10

10:10

10:15

10:15

10:20

10:20

10:25

10:25

10:35

 الفترة الثانية:        لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسار الصحي) مجموعة 2*

الحضور:                          الساعة 10 صباحًا بمبنى 80 بالحرم الجامعي بالراكة 

10:45

11:30

10:35

10:45

@ سترسل رسالة نصية SMS للطالبات بالموعد المحدد حسب المجموعة

اليوم 
ا�ول

لقاء عميدة الدراسات الجامعية للطالبات (أ. د. فاطمة عبداهللا الملحم)

نبذه عن وكالة شؤون الطالبات - د.سمر بنت سالم باريان

اللوائح وا�نظمة لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل - د.سمر بنت سالم باريان

التعريف بأنظمة المكتبات

لقاء وكالة عمادة الدراسات الجامعيه للقبول والتسجيل 

لقاء عمادة ا�تصاالت وتقنية المعلومات

لقاء مركز ا�رشاد الجامعي

@ سترسل رسالة نصية SMS للطالبات بالموعد المحدد حسب المجموعة

اليوم 
ا�ول

المسار الصحي لكليات 
(الطب–طب ا�سنان–الصيدلة 
ا�كلينيكية - العلوم الطبية 

التطبيقية- التمريض - 
الصحة العامة )

المسار 
الهندسي

(الهندسة-
التصاميم)

المسار العلمي
(إدارة ا�عمال- 
علوم الحاسب 

وتقنية 
المعلومات)

المسار ا�نساني
(كلية االداب وكلية 
العلوم والدراسات 

ا�نسانية)

ابتداًء من
1439/11/09هـ 

الموافق
22/ 07/ 2018م

حتى االنتهاء 
من البرنامج

1439/11/09هـ 

الموافق
22/ 07/ 2018م

1439/11/09هـ

2018/07/22م

الى
1439/12/28هـ

2018/09/08م

برنامج تهيئة الكتروني للطالبات (جميع المسارات) عبر صفحة العمادة بموقع الجامعة 
وتستخدم فيه جميع وسائل التواصل االجتماعي (حساب لبرنامج التهيئة على صفحة 
العمادة –تويتر–فيسبوك–رسائل نصية–بريدالكتروني)،وذلك من أجل التواصل معهن 
بخصوص اختبارات تحديد المستوي، وتهيئة الطالبات قبل قدومهن لبرنامج التهيئة 
الرئيسي المباشر ومن خالل رابط تويترالخاص بعمادة السنة التحضيرية بجامعة ا�مام 

عبدالرحمن بن فيصل :

   انطالق الصفحات االلكترونية الخاصة ببرنامج التهيئة.
والدراسات  التحضيرية  السنة  بعمادة  الخاصة  وا�نظمة  واللوائح  ا�رشادية  ا�دلة  رفع    

المساندة – والجامعة.
   إرسال الرسائل الخاصة للطالبات المتقدمات للتنبيه بفعاليات البرنامج.

   وضع بنك لºسئلة ا�كثر شيوعا والخاصة بالعمادة وا�جابة عليها.

البريد  خالل  من  عليها  والرد  وا�سئلة  االستفسارات  استقبال 
dpy.pp@iau.edu.saااللكتروني 

   لجميع طالبات السنة التحضيرية ( بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل)

     المكان:         القاعة متعددة االغراض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل 

استقبال الطالبات

كلمة منسقة المسار الصحي بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

نقطة بداية (حياتي الجامعية) وكيف أنجح في السنة التحضيرية

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

التعريف بأنظمة المكتبات

لقاء وكيلة شؤون الطالبات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

عمادة ا�تصاالت وتقنية المعلومات

االرشاد الجامعى

بوابة خدمات الطالب االلكترونية ومركز مصادر التعلم

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

08:00

08:30

08:30

08:40

08:40

08:55

08:55

09:35

09:20

09:2009:35

09:45

09:45

10:00

10:00

10:10

10:10

10:20

10:30

10:20

10:30

11:30

الثالثاء
17 ذو الحجة 1439هـ

الموافق
28 أغسطس 2018 م

تعريف الطالبات (المسارين الصحي والعلمي) با�نظمة واللوائح المعمول 
بها بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية والخدمات االلكترونية 

المقدمة للطالبات ومصادر التعلم وا�رشاد ا�كاديمي وتسجيل المقررات.

الهدف العام لليوم اليوم

ونرحب  فيصل  بن  عبدالرحمن  ا
مام  جامعة  في  قبولك  لك  نبارك  الطالبة  عزيزتي 
ومستقبلك  دراستك  في  والنجاح  التوفيق  لك  ونتمنى  التحضيرية  للسنة  بانضمامك 
من  الجامعية  حياتك  في  محورية  سنة  (التحضيرية)  ا
ولى  السنة  أن  وحيث  العلمي، 
برنامج  حضور  عليك  يجب  فإنه  والنفسية،  وا
جتماعية  والعقلية  ا�كاديمية  الناحية 
الجدد  لطالباتها  المساندة  والدراسات  التحضيرية  السنة  عمادة  تقدمه  الذي  التهيئة 
والذي يهدف إلى تسهيل االنتقال والتكيف مع البيئة الجامعية والتعرف على ا�نظمة 
كما  عام،  بشكل  والجامعة  خاص  بشكل  التحضيرية  السنة  ببرنامج  المتعلقة  واللوائح 

يمكنك التعرف من خالله على الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالباتها.

برنامج تهيئة مباشر مع طالبات السنة التحضيرية بجامعة 
ا
مام عبدالرحمن بن فيصل 
 للعام الجامعي 1440/1439 هـ

اليوم 
ا�ول

اليوم 
ا�ول
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كما تم عرض الئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.  •

حيث تم عرض جميع مواد الئحة تأديب الطالب والطالبات بشكل مفصل.

الفرتة الثانية:  .2

 
 التحضيرية والدراسات المساندةالهيكل التنظيمي لوحدة الجودة بعمادة السنة 

بن فيصل.عبدالرمحناإلمامكما مت عرض لئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة •

 

حيث مت عرض مجيع مواد لئحة أتديب الطالب والطالبات بشكل مفصل.

 

الفرتة الثانية:2
 

 املوضوع إىل من
 اجلامعية والقواعد التنفيذية اخلاصة ابلسنة التحضرييةلئحة الدراسات والختبارات  12:30 12:00

 لقاء مع سعادة عميد القبول والتسجيل  12:50 12:30

 لقاء مع سعادة مدير مركز التوجيه واإلرشاد اجلامعي  01:10 12:50

 الكلمة اخلتامية 01:20 01:10

 

 

الوقت احملدد.صالة الظهر يف أداء مت دخول الطالب مرة اثنية بعد الراحة و •

حيث مت  ،هيئة التدريس ابلعمادةأعضاء وعرض الفعاليات لسعادة املتحدثني الضيوف و  الربانمج،مت استكمال فقرات •

، اجتياز برانمج السنة التحضريية ،شروط القبول يف مسارات الكليات ،املسارات ،مدة الدراسة ،نظام الدراسةالتعريف بـ

احلذف والتحويل والنسحاب. ،وكيفية احتساب املعدل الرتاكمي ،الكلياتشروط القبول يف برامج 

يقرتح للحد من مشكلة تسجيل مقررات الطالب اآليت:•

يتم التنبيه على الطالب إبحضار اتب أو هواتفهم الذكية يوم التهيئة.1

يتم فتح موقع تسجيل املقررات أمام الطالب.2

ة خبطوة خالل فعالية خاصة بذلك.يتم اختاذ اخلطوات الالزمة للتسجيل خطو 3

هيئة التدريس على الطالب بشكل جمموعات للرد على االستفسارات واملشاكل اليت تواجههم حيال أعضاء يتم توزيع 4

 خطوات التسجيل.

دة كما مت عمل لقاء مع سعا  مت عرض لئحة الدراسات والختبارات اجلامعية والقواعد التنفيذية اخلاصة ابلسنة التحضريية•

بن فيصل احملرك الفعال يف  عبدالرمحن اإلمامعميد القبول والتسجيل وضح فيه أن عمادة القبول والتسجيل يف جامعة 

الفين، إذ يقع على عاتقها كثري من أمور الطالب منذ التهيئة لقبوهلم وأثناء دراستهم وبعد خترجهم وتتلخص ي األكادميالعمل 

مهام العمادة فيما أييت

• تــم اســتكامل فقــرات الرنامــج، وعــرض الفعاليــات لســعادة املتحدثــن الضيــوف وأعضــاء هيئــة التدريــس بالعــامدة، حيــث تــم • تم دخول الطاب مرة ثانية بعد الراحة وأداء صاة الظهر يف الوقت املحدد.
التعريــف بـــ: نظــام الدراســة، مــدة الدراســة، املســارات، رشوط القبــول يف مســارات الكليــات، اجتيــاز برنامــج الســنة التحضرييــة، 

• يقرتح للحد من مشكلة تسجيل مقررات الطالب اآليت:رشوط القبــول يف برامــج الكليــات، وكيفيــة احتســاب املعــدل الراكمــي، الحــذف والتحويــل واالنســحاب.
 يتم التنبيه عىل الطالب بإحضار تاب أو هواتفهم الذكية يوم التهيئة.. 1

 يتم فتح موقع تسجيل املقررات أمام الطالب.. 2

 يتم اتخاذ الخطوات الالزمة للتسجيل خطوة بخطوة خالل فعالية خاصة بذلك.. 3

 يتــم توزيــع أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل الطــالب بشــكل مجموعــات للــرد عــىل االستفســارات واملشــاكل التــي تواجههــم . 4

• تــم عــرض الئحــة الدراســات واالختبــارات الجامعيــة والقواعــد التنفيذيــة الخاصــة بالســنة التحضرييــة- كــا تــم عمــل لقــاء مــع حيــال خطوات التســجيل.
ســعادة عميــد القبــول والتســجيل وضــح فيــه أن عــامدة القبــول والتســجيل يف جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل املحــرك 
الفعــال يف العمــل األكادميــي الفنــي، إذ يقــع عــىل عاتقهــا كثــري مــن أمــور الطــالب منــذ التهيئــة لقبولهــم وأثنــاء دراســتهم وبعــد 

	•قبــول•الطــالب•بالجامعــة•وتنظيــم•ســجالتهم•األكادمييــة•ومتابعتهــا•وتوفــر•اإلرشــاد•والتوجيــه•األكادميــي•ومتابعــة•رصــد•	•تخرجهــم وتتلخــص مهــام العــامدة فيــام يــأيت:
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	•تلقــي•طلبــات•املنــح•للطــالب•غــر•الســعوديني•مــن•داخــل•اململكــة•وخارجهــا•وتوجيــه•املقبولــني•منهــم•إىل•الكليــات•حســب•	•	•تنظيم•ملفات•الطالب•وحفظها.	•	•اإلرشاف•عىل•تحويل•الطالب•من•كلية•إىل•أخرى•داخل•الجامعة•أو•بني•الجامعة•والجامعات•األخرى.	•تقديــرات االمتحانــات وإعــالن النتائــج للطــالب ومتابعــة متطلبــات التخــرج بالكليــة املعنيــة.
ــق•الخدمــات•	•	•إصدار•وترجمة•الوثائق•والشهادات•واملصادقة•عليها•عند•التخرج.	•	•متابعة•سر•الطالب•يف•دراستهم•وتسجيل•كافة•املعلومات•عنهم.	•	•إصدار•النرشات•والكتيبات•لتعريف•الطالب•الجدد•بالكليات•واألقسام•املوجودة•بالجامعة.	•	•إصدار•التقويم•الجامعي.	•	•التنسيق•ملعادلة•طالب•املنح•وغرهم•حسب•متطلبات•األقسام•املوجودة•بالجامعة.	•أنظمــة ولوائــح الجامعــة بالتنســيق مــع وزارة التعليــم العــايل. ــا•بهــدف•إيجــاد•تكامــل•لتحقي ــا•بينه ــات•الجامعــة•والعــادات•املســاندة•والتنســيق•في 	•التعــاون•مــع•كلي

ــة للطــالب. 	•التعــاون•وتبــادل•الخــرات•ووجهــات•النظــر•مــع•العــادات•يف•الجامعــات•األخــرى•يف•مجــال•القبــول•والتســجيل•لتحقيــق•	•املطلوب
	•فتــح•بــاب•التحويــل•والزيــارة•الخارجيــة•لطــالب•وطالبــات•الجامعــات•األخــرى.•وقبــول•مــن•تتوفــر•فيــه•الــرشوط•املعتمــدة•	•مــا هــو نافــع ملســرة التعليــم الجامعــي باململكــة.

ــن•	•	•باإلضافة•إىل•تعريف•الطالب•لرؤية•ورسالة•عادة•القبول•والتسجيل•ثم•تم•عرض•أهداف•العادة•كالتايل:	•	•اإلرشاف•عىل•اختبارات•املركز•الوطني•للقياس•والتقويم•التي•تنعقد•يف•الجامعة.	•	•املشاركة•يف•اإلرشاف•عىل•حفل•التخرج.	•	•املشاركة•الفعالة•يف•اجتاعات•عمداء•القبول•والتسجيل•الدورية.	•	•استقبال•الوفود•الطالبية•واملالحق•الثقافية•والزائرين•وتعريفهم•بالجامعة•وخدماتها.	•	•بحث•طلبات•الطالب•والطالبات•وأولياء•أمورهم•إما•بالحضور•الشخيص•أو•عن•طريق•املعامالت•التي•ترد•للعادة.	•يف هــذا البــاب. ــول•ضم ــه•رشوط•القب ــق•لدي ــر•يتحق ــب•مســتجد•أو•محــول•أو•زائ ــكل•طال ــة•ل ــد•يف•الجامع ــاد•مقع ــىل•إيج ــل•ع 	•العم
ــة. ــفافية والعدال ــدأ الش ــذ مبب ــع األخ ــد م ــن املقاع ــة م ــات املتاح ــبة•	•اإلمكاني ــتخدام•النس ــالل•اس ــن•خ ــة•م ــة•الثانوي ــي•املرحل ــن•خريج ــة•م ــالب•إىل•الجامع ــل•الط ــتقطاب•أفض ــىل•اس ــرص•ع 	•الح

ــة. ــارات•مــن•خــالل•الوســائل•املختلفــة•داخــل•الجامعــة•	•املوزون ــح•وأنظمــة•الدراســة•واالختب ــة•الطــالب•بلوائ ــذل•الجهــد•يف•توعي 	•ب
ــا. 	•العمــل•عــىل•تطويــر•وتطويــع•التقنيــة•يف•العــادة•بحيــث•يســتطيع•الطالــب•متابعــة•شــؤونه•األكادمييــة•مــن•أي•مــكان•شــاء•	•	•توثيق•سجالت•الطالب•األكادميية•والعمل•عىل•تحديثها•إلكرتونياً•باستمرار.	•	•حفظ•وأرشفة•مستندات•القبول•إلكرتونياً•داخل•نظام•سجالت•الطالب.	•وخارجه

	•باإلضافــة•إىل•لقــاء•ســعادة•مديــر•مركــز•التوجيــه•واإلرشــاد•الجامعــي•الــذي•عــرض•فيــه•الرؤيــة•والرســالة•الخاصــة•باملركــز،•	•	•تقديم•أقىص•ما•ميكن•من•خدمات•ومعلومات•إلكرتونية•لزوار•موقع•الجامعة.	•	•تسهيل•اإلجراءات•الختصار•الوقت•والجهد•والتيسر•عىل•املراجعني.	•	•التواصل•مع•أولياء•االمور•مبا•يخدم•مصلحة•أبنائهم•الطالب.	•	•العمل•عىل•إنهاء•إجراءات•تخرج•الطالب•خالل•الفرتة•املحددة•يف•التقويم•الجامعي.	•وذلــك عــن طريــق موقــع الجامعــة عــىل االنرتنــت.
ثــم عــرض أهــداف املركــز كالتــايل:
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أن نقــدم لجميــع طلبــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وكلياتهــا والعاملــن بهــا، واملجتمــع املحيــط خدمــة . 1

شــاملة رفيعــة املســتوى مــن أجــل أن نطــور قدراتهــم وننمــي لديهــم مهــارات تعلــم دامئــة.

أن نــؤدي دوراً وقائيــاً يف مســاعدة الطــالب عــىل تحديــد وتعلــم املهــارات التــي ستســاعدهم عــىل تحقيــق أهدافهــم . 2

التعليميــة والحياتيــة بصــورة فعالة.

ــة . 3 ــب توعي ــم إىل جان ــارات له ــم االستش ــالل تقدي ــن خ ــالب م ــي للط ــور الصح ــو والتط ــن النم ــم ونحس أن ندع

ــي. ــع الجامع املجتم

أن نوفر بيئة آمنة للطالب ونقوم بدور يسهم يف تحقيق البيئة الجامعية اآلمنة.. 4

ثــم تــم عقــد كلمــة بعنــوان »كيــف أنجــح يف الســنة التحضرييــة« حيــث تــم تحفيــز الطــالب عــىل أن يكونــوا جاديــن ومحافظــن 

عــىل تفوقهــم خــالل ســنوات دراســتهم الجامعيــة بــدًء مــن أول ســنة دراســية وحتــى التخــرج.

• اليوم الثاني – األربعاء 18 ذو الحجة 1439هـ الموافق 29 أغسطس 2018م.
               • قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة )لطاب املسار صحي(.املكـــــان: • القاعة الكربى مبنى رقم 11 بالحرم الجامعي بالراكة )لطالب املسار الهنديس والعلمي(.

• تعريــف الطــاب )جميــع املســارات( باألنشــطة الطابيــة واألنديــة والســكن وإجــراءات األمــن والســامة الهدف العام لليوم: • تعريف الطالب بالكليات املختلفة والتخصصات العامة )لقاء مع عمداء الكليات املستهدفة(.
)لقــاء مــع عميــد شــئون الطــالب وإدارة األمــن والســالمة(.

فقرات اليوم:

1. الفرتة األوىل:

 لطالب كل مسار عىل حدة – حسب الجدول املوضح أدناه
 

 11رقم مبىن القاعة الكربى 

 اجلامعي ابلراكةابحلرم 

 قاعة املؤمترات 

 ابملدينة اجلامعية ابلراكة

 التوقيت

لقاء سعادة عميد كلية العمارة 
 والتخطيط

املسار 

 اهلندسي

لقاء سعادة عميد كلية 
 املسار الصحي  الطب

طب –الطب)

 -الصيدلة –األسنان

العلوم الطبية والتطبيقية 

 -الصحة العامة  –

 التمريض(

08:20 08:00 

لقاء سعادة عميد كلية 
 اهلندسة

 لقاء سعادة عميد كلية 

 طب األسنان

08:40 08:20 

 
لقاء سعادة عميد كلية  

 الصيدلة اإلكلينيكية

09:00 08:40 

لقاء سعادة عميد كلية إدارة 
 املسار العلمي األعمال

لقاء سعادة عميد كلية 
 العلوم الطبية والتطبيقية

09:20 09:00 

سعادة عميد كلية علوم لقاء 
 احلاسب وتقنية املعلومات

لقاء سعادة عميد كلية 
 التمريض

09:40 09:20 

  
لقاء سعادة عميد كلية 

 الصحة العامة

10:00 09:40 

 

 
احملددة،للكليات احملددة لكل مساروفقاامت لقاء العمداء مع طالب السنة التحضريية • األوقات يف تباعاا اللقاءات وتوالت

حيث ألقى كل عميد كلية كلمته، وبدأها ابلرتحيب ابلطالب وهتنئتهم بقبوهلم ،كما هو معلن يف اجلدول الزمين للربانمج

مت كما،املتوفرة هبااألقسام وقام كل منهم بعرض نبذة خمتصر وشرح سريع لطبيعة الدراسة بكل كلية وكذلك ،ابجلامعة

التأكيد على فرص العمل املتوفر للطالب واحتياجات سوق العمل لكل ختصص. كما كانت العروض مشوقة، حظيت 

بتفاعل كبري من الطالب، كما قام سعادة عمداء الكليات ابلرد على مجيع استفسارات الطالب.
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• تــم لقــاء العمــداء مــع طــالب الســنة التحضرييــة وفقــاً للكليــات املحــددة لــكل مســار، وتوالــت اللقــاءات تباعــاً يف األوقــات 
ــب بالطــالب  ــه، وبدأهــا بالرحي ــة كلمت ــد كلي ــى كل عمي ــث ألق ــي للربنامــج، حي ــن يف الجــدول الزمن املحــددة كــام هــو معل

ــك  ــة وكذل ــكل كلي ــة ب ــة الدراس ــع لطبيع ــرص ورشح رسي ــذة مخت ــرض نب ــم بع ــام كل منه ــة، وق ــم بالجامع ــم بقبوله وتهنئته

األقســام املتوفــرة بهــا، كــام تــم التأكيــد عــىل فــرص العمــل املتوفــر للطــالب واحتياجــات ســوق العمــل لــكل تخصــص. كــام 

كانــت العــروض مشــوقة، حظيــت بتفاعــل كبــري مــن الطــالب، كــام قــام ســعادة عمــداء الكليــات بالــرد عــىل جميــع استفســارات 

الطــالب.

الفرتة الثانية  .2
لكل طالب السنة التحضريية )املسارات األربعة( حسب الجدول املوضح أدناه:

املكان: قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة

 
 

الفرتة الثانية2
 

 )املسارات األربعة( حسب اجلدول املوضح أدانهلكل طالب السنة التحضريية 
 

 قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية ابلراكة املكان:
3.  

 املوضوع إىل من
 2030كلمة وكيل التطوير واجلودة ابلعمادة عن دور العمادة يف حتقيق رؤية  10:40 10:30

10:40 10:50 
املسابقات الرايضية والثقافية  –)اجمللس الطاليب األنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضريية 

 طريقة التواصل مع املدرسني واملسؤولني( –
 لقاء سعادة عميد شؤون الطالب 11:05 10:50

النشاط  -لقاء سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة )النشاط الجتماعي والثقايف  11:15 11:05
 األندية الطالبية( -الرايضي 

11:15 11:25 
إدارة  -إدارة املنح  -لقاء سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات )إدارة السكن 

 التغذية(
 لقاء سعادة مدير إدارة األمن والسالمة  11:40 11:25

 التعريف آبلية استالم الكتب اجلامعية 11:50 11:40

11 50 12  كلمة ختامية 00

• افتتــح ســعادة الدكتــور/ نــارص بــن ســعود الريــس - وكيــل العــامدة للتطويــر والجــودة الفــرتة الثالثــة للرنامــج بكلمــة موجــزة  
ــة،  ــدأ قصــص النجــاح برؤي ــا تب ــة الســعوديّة 2030.  »إذ دامئــا م ــة اململكــة العربي ــق رؤي عــن دور الجامعــة والعــامدة يف تحقي

وأنجــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى عــىل مكامــن القــوة. ونحــن نثــق ونعــرف أن اللــه ســبحانه حبانــا وطنــاً مبــاركاً هــو أمثــن مــن 

البــرول، ففيــه الحرمــن الريفــن، أطهــر بقــاع األرض، وقبلــة املســلمن، وهــذا هــو عمقنــا العــريب واإلســالمي وهــو عامــل نجاحنــا 

األول. كــام أن بالدنــا متتلــك قــدرات اســتثامرية ضخمــة، وسنســعى إىل أن تكــون محــركاً القتصادنــا ومــورداً إضافيــاَ لبالدنــا وهــذا 

هــو عامــل نجاحنــا الثــاين. ولوطننــا موقــع جغــرايف اســراتيجي، فاململكــة العربيــة الســعودية هــي أهــم بوابــة للعــامل بصفتهــا مركــز 

ربــط للقــارات الثــالث، وتحيــط بهــا أكــرث املعابــر املائيــة أهميــة، وهــذا هــو عامــل نجاحنــا الثالــث. وهــذه العوامــل الثالثــة هــي 

مرتكــزات رؤيتنــا التــي نســترف آفاقهــا، ونرســم مالمحهــا معــاً« )ســمو ويل العهــد ورئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، 

األمــري محمــد بــن ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود(.

• وأكــد ســعادته عــى أن االســتثامر يف تنميــة املــوارد البريــة تــم تأكيــده يف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030، مــن خــالل 
برنامــج رأس املــال البــري )رؤيــة، ٢٠1٦: ٧8(، وأكــده برنامــج التحــول الوطنــي 2020، بأهــداف اســراتيجية لعــدد مــن الجهــات 

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودّية 2030
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املشــاركة فيــه )برنامــج التحــول، ٢٠1٦ : ٣4-9٧( . وبالتــإىل أهــم أدوار الجامعــات هــي املســاهمة يف تحقيــق هــذا النمــو يف رأس 

املــال البــري، مــن خــالل تفعيــل أدوارهــا الثالثــة املتمثلــة بالتعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع. فمفتــاح التطويــر يف 

املجتمــع، يكمــن يف العائــد مــن االســتثامر يف رأس املــال البــري، ألنهــم ثروتهــا الحقيقيــة، وهنــا يكمــن دور الجامعــات، يف تطويــر 

ــاءة  ــة الســعوديّة 2030 بكف ــة العربي ــة اململك ــق رؤي ــرص األســايس يف تحقي ــي تشــكل العن ــة، والت ــوارد البري ــة هــذه امل وتنمي

• كــام أشــار ســعادته عــى تأكيــد عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بــأن الجامعــة تؤمــن إميانــاً كامــاً بــأن رؤيــة وفاعليــة.
اململكــة2030 تعتــرب مبثابــة خارطــة طريــق مســتقبل الوطــن، وهــي مــروع وطنــي نفتخــر فيــه جميعــاً ومبــا أن الرؤيــة تحمــل 

يف ثناياهــا كثــريا مــن الــدالالت التــي تؤّســس ملســتقبل باهــر لوطننــا الغــإىل بــإذن اللــه، فــإن أهــم ركيــزة للوصــول لهــذا املســتقبل 

هــو شــباب الوطــن، وإدارة الجامعــة حريصــة عــىل تأهيــل الشــباب وتنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم وإكســابهم كل مــا هــو 

رضوري لبنــاء الوطــن بأيــدي أبنــاءه، وتســعى الجامعــة ممثلــة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف إدراج وتضمــن 

ــباب. الرؤيــة يف جميــع املناهــج واألنشــطة واألعــامل األكادمييــة وغــري األكادمييــة. ــدى الش ــة ل ــم اإليجابي ــيخ القي ــات يف ترس ــامً للجامع ــي دوراً متعاظ ــول الوطن ــج التح ــة وبرنام ــة الوطني ــت الرؤي • وأناط
حيــث نصــت الرؤيــة الوطنيــة عــىل الهــدف التــايل: »ترســيخ القيــم اإليجابيــة يف شــخصيات أبنائنــا عــن طريــق تطويــر املنظومــة 

التعليميــة والربويــة، وتوفــري تعليــم قــادر عــىل بنــاء الشــخصية« ورضورة »توجيــه الطــالب نحــو الخيــارات الوظيفيــة واملهنيــة 

املناســبة«. وتوافقــا مــع ذلــك ركــزت األهــداف االســراتيجية لعــامدة الســنة التحضرييــة مبشــاريعها املختلفــة عــىل تزويــد الطــالب 

ــاء الشــخصية املناســبة الحتياجــات ســوق العمــل حيــث نــص الهــدف االســراتيجي األول عــىل  ــارات الالزمــة لبن باملعــارف وامله

تهيئــة الطــالب ومســاعدتهم للتغلــب عــىل التحديــات التــي يوجهونهــا خــالل مرحلــة إعدادهــم لالنتقــال مــن التعليــم العــام إىل 

ــارات التعليــم الجامعــي.  ــاب املس ــة لط ــة التعليمي ــاءة العملي ــع كف ــى رف ــة ع ــنة التحضريي ــامدة الس ــع لع ــرتاتيجي الراب ــدف االس ــز اله ــام رك • ك
املختلفــة مبــا يحقــق متطلبــات التخصــص األكادميــي وذلــك مــن خــالل تطويــر املقــررات الدراســية. كــام جــاء يف الرؤيــة الوطنيــة 

ــة واكتشــاف  ــة والرياضي ــة والتطوعي ــز مامرســة األنشــطة الثقافي ــم عــىل دعــم وتعزي ــا الخاصــة بالتعلي ــي نــص أحــد أهدافه الت

املواهــب، وتوافقــاً مــع ذلــك ركــز الهــدف االســراتيجي الســادس بالعــامدة عــىل توفــري بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــىل اإلبــداع. وأيضــاً 

الهــدف االســراتيجي التاســع بعــامدة الســنة التحضرييــة عــىل توثيــق العالقــة مــع املجتمــع وقــد قامــت العــامدة عــىل تقديــم 

ــة والحاســب اآليل. ــراد املجتمــع يف اللغــة اإلنجليزي ــة ألف • وختامــاً، وضعــت جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل عــى عاتقهــا تأهيــل الخريــج/ة الجامعــي/ة املتكامــل الشــخصية بحيــث دورات تدريبي
ميتلــك مقومــات يســتطيع بهــا خدمــة وطنــه بشــكل كبــري وفعــال بــإذن اللــه، أســأل املــوىل عــز وجــل- أن يوفــق الجميــع لخدمــة 

• ثــم تنــاول عــرض األنشــطة الطابيــة بعــامدة الســنة التحضرييــة والتعريــف بوحــدة األنشــطة بالعــامدة كوحــدة شــؤون الطــاب الوطــن، يف ظــل حكومــة خــادم الحرمــن الريفــن -حفظــه اللــه.
ــم الخدمــات  ــة والدراســات املســاندة وتقدي ــدى طــالب عــامدة الســنة التحضريي ــة ل ــم االيجابي ــي تعــد مصــدراً داعــامً للقي والت

ــة واالنتــامء، واملســؤولية املجتمعيــة ومواكبــة  ــم االصال ــزة داخــل البيئــة الجامعيــة وخارجهــا وغــرس قي الطالبيــة النوعيــة واملمي

• إرشــاد وتوجيــه الطــاب واكتشــاف ودعــم املواهــب العلميــة والرياضيــة وحــث الطــاب عــى اإلبــداع واالبتــكار، وصقــل وتدريــب • تنمية وعى الطاب للدور املسؤولية املجتمعية ودور العمل التطوعي يف املجاالت املختلفة.• غرس روح املسؤولية املجتمعية لطاب العامدة وغرس روح العمل التطوعي• توطيد العاقات الطابية يف إطار املبادئ والقيم اإلسامية مبا يعود عليهم بالنفع علمياً وعملياً.• تقديم الخدمات اإلرشادية الوقائية واإلمنائية التي تحقق الفاعلية والكفاءة والكفاية للطاب.التطــور الريــع. كــام أن أهــداف الوحــدة تتلخــص يف:
• تطوير العمل بوحدة شؤون الطاب مبا يتفق مع معايري الجودة واالعتامد.الطــالب وتطويــر مهاراتهم . 
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واملسؤولية اجملتمعية ومواكبة التطور السريع. كما أن أهداف الوحدة واالنتماء،داخل البيئة اجلامعية وخارجها وغرس قيم االصالة 

تتلخص يف:

تقدمي اخلدمات اإلرشادية الوقائية واإلمنائية اليت حتقق الفاعلية والكفاءة والكفاية للطالب.•

وعمليًا• علميًا ابلنفع عليهم يعود مبا اإلسالمية والقيم املبادئ إطار يف الطالبية العالقات .توطيد

غرس روح املسؤولية اجملتمعية لطالب العمادة وغرس روح العمل التطوعي•

املسؤولية اجملتمعية ودور العمل التطوعي يف اجملاالت املختلفة.الطالب للدورتنمية وعى •

الطالب وصقل وتدريبواالبتكار،إرشاد وتوجيه الطالب واكتشاف ودعم املواهب العلمية والرايضية وحث الطالب على اإلبداع •

وتطوير مهاراهتم . 

تطوير العمل بوحدة شؤون الطالب مبا يتفق مع معايري اجلودة واالعتماد.•

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهليكل التنظيمي لوحدة شؤن الطالب

الهيكل التنظيمي لوحدة شؤن الطالب

ــدم  ــي تق ــاندة، الت ــامدات املس ــدى الع ــي إح ــاب ه ــؤون الط ــامدة ش ــى أن ع ــاب ع ــؤون الط ــد ش ــعادة عمي ــاء س ــد لق  • أك
مجموعــة واســعة مــن الربامــج والخدمــات واألنشــطة، وتُعنــى بخدمــة الطلبــة ورعايتهــم؛ فكريــاً ونفســياً وجســدياً، وتهــدف مــن 

خــالل خدماتهــا وبرامجهــا وأنشــطتها إىل اإلســهام يف بنــاء شــخصية الطلبــة املتكاملــة واملتوازنــة، وتهيئــة بيئــة جامعيــة جاذبــة، 

ــة. ــادرات الطالبي ــة واملب ــر األندي • لقــاء ممثــل وكيــل عــامدة شــؤون الطــاب لألنشــطة والــذي تحــدث عــن أبــرز األنشــطة االجتامعيــة والثقافيــة - النشــاط الريــايض وبرامــج محفــزة، وتطوي
ــة الطالبية. • ثــم لقــاء ممثــل وكيــل عــامدة شــؤون الطــاب للخدمــات وضــح مــا تقدمــه العــامدة مــن خدمــات مثــل )إدارة الســكن - إدارة - األندي

ــات املناســبة لتســليم املنــح - إدارة التغذيــة( والتــي تعتــرب الطالــب محــوراً هامــاً ترتكــز عليــه العــامدة. ــوا للطــاب األماكــن والتوقيت ــه مــريف املســارات ليبين ــام ب ــة ق ــة اســتام الكتــب الجامعي • التعريــف بآلي
ــرب وقــت ممكــن. ــر ويف أق ــب بســهولة وي • ثــم تحــدث ســعادة مديــر إدارة األمــن والســامة مبينــاً أن اإلدارة بهــا فريــق عمــل يشــرتك فيــه بعــض األكادمييــن املتخصصــن الطــالب الكت

واألطبــاء وبعــض الخــرباء مــن الدفــاع املــدين والهــالل األحمــر واملراكــز املتخصصــة ومســؤويل األقســام يف إدارات األمــن والســالمة 

والصحــة املهنيــة. كــام أن اإلدارة تعمــل عــىل تهيئــة منســويب إدارة األمــن والســالمة والصحــة املهنيــة يف الجامعــة عــىل التدخــل 

الريــع يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث التــي تقــع يف الجامعــة ال ســمح اللــه. كــام تهــدف إىل املحافظــة عــىل مبــاين الجامعــة ومنــع 

أي محــاوالت قــد تُعرضهــا ألعــامل التخريــب أو رسقــة محتوياتهــا وممتلكاتهــا وكذلــك عــىل ســالمة وصيانــة أجهــزة الســالمة العامــة 

مثــل طفايــات الحرائــق، ومخــارج الطــوارئ ... الــخ. باإلضافــة إىل عمــل التدابــري الالزمــة للوقايــة مــن وقــوع الحــوادث والحــد مــن 

حدوثهــا. كــام شــدد عــىل أن اإلدارة تقــوم مببــارشة الحــوادث املروريــة عنــد وقوعهــا وتحريــر املخالفــات الحســب األنظمــة املتبعــة.
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والتحقيــق بــأي نــوع مــن املخالفــات التــي تؤثــر وتعيــق أمــن وســالمة الجامعــة بكافــة أبعادهــا وإحالتهــم للجهــات املختصــة إذا 

لــزم األمــر. كــام تعمــل أيضــاً عــىل التأكــد مــن هويــات وتصاريــح األشــخاص الذيــن يرتــادون الجامعــة وفروعهــا. وتقــوم اإلدارة 

بتدريــب الكفــاءات البريــة وتأهيلهــا ورفــع مســتواها للقيــام مبهــام املحافظــة عــىل أمــن وســالمة الجامعــة وفروعهــا والحــد مــن 

• اختتمــت فعاليــات اليــوم الثــاين مــن أيــام برنامــج التهيئــة بانتهــاء الفــرتة الثالثــة التــي تضمنــت اللقــاءات الســابقة والــردود عــى الخســائر البريــة واملاديــة.
• ويف الكلمــة الختاميــة تــم التأكيــد فيهــا عــى فعاليــات اليــوم التــإىل وتذكــري الطــاب مبواعيــد وأماكــن الفعاليــات التاليــة وهــي أســئلة واستفســارات الطــالب حــول مــا تقدمــه الجامعــة لهــم مــن أنشــطة وخدمــات.

املعــرض التعريفــي لــكل مســار. 

اليوم الثالث– الخميس 19 ذو الحجة 1439هـ الموافق 30 أغسطس 2018م.  •
• املكـــان:              o بهو مجمع الكليات الصحية.              o بهو مبنى o                       .400 بهو مبنى 450.

• تعريــف الطــاب )معــرض تعريفــي لجميــع املســارات( باألقســام داخــل الســنة التحضرييــة والخدمــات التــي تقدمهــا للطــاب  الهدف العام لليوم: 
مــن خــالل اإلرشــاد النفــي، اإلرشــاد األكادميــي، مركــز دعــم التعلــم، األنشــطة الطالبيــة، وتســجيل املقــررات. إقامــة ورش عمــل 

مقدمــة لطــالب الســنة التحضرييــة ضمــن برنامــج التهيئــة للعــام الجامعــي مقدمــة مــن قســم تطويــر الــذات.

برنامج املعرض التعريفي:

م2018أغسطس 30هـ املوافق 1439احلجة ذو 19اخلميس اليوم الثالث•

املكـــان: •

oهبو جممع الكليات الصحية
o 400هبو مبىن
o 450هبو مبىن

اهلدف العام لليوم: 
داخل السنة التحضريية واخلدمات اليت تقدمها للطالب من خالل ألقسام اب)معرض تعريفي جلميع املسارات(تعريف الطالب •

ورش عمل مقدمة لطالب إقامةوتسجيل املقررات.،األنشطة الطالبية،مركز دعم التعلمي،األكادمياإلرشاد النفسي،اإلرشاد 
السنة التحضريية ضمن برانمج التهيئة للعام اجلامعي مقدمة من قسم تطوير الذات.

 برانمج املعرض التعريفي:
 

 إىل من
العلوم  -الصيدلة –طب األسنان–املسار الصحي )الطب

 - ةالتمريض( صيدل -الصحة العامة  –الطبية والتطبيقية 
 التمريض( -الصحة العامة  –العلوم الطبية والتطبيقية 

 املسار اهلندسي

-)اهلندسة

العمارة 
 والتخطيط(

 املسار العلمي
 -األعمال)إدارة 

علوم احلاسب وتقنية 
 املعلومات(

 املسار اإلنساين
 )الرتبية(

 450هبو مبىن  450هبو مبىن  400هبو مبىن  هبو جممع الكليات الصحية هبو جممع الكليات الصحية 12:00 8:30

 

 

م2018أغسطس 30هـ املوافق 1439احلجة ذو 19اخلميس اليوم الثالث•

املكـــان: •

oهبو جممع الكليات الصحية
o 400هبو مبىن
o 450هبو مبىن

اهلدف العام لليوم: 
داخل السنة التحضريية واخلدمات اليت تقدمها للطالب من خالل ألقسام اب)معرض تعريفي جلميع املسارات(تعريف الطالب •

ورش عمل مقدمة لطالب إقامةوتسجيل املقررات.،األنشطة الطالبية،مركز دعم التعلمي،األكادمياإلرشاد النفسي،اإلرشاد 
السنة التحضريية ضمن برانمج التهيئة للعام اجلامعي مقدمة من قسم تطوير الذات.

 برانمج املعرض التعريفي:

 إىل من
العلوم  الصيدلة طب األسناناملسار الصحي )الطب

  ةالتمريض( صيدل الصحة العامة  الطبية والتطبيقية 
 التمريض( الصحة العامة  العلوم الطبية والتطبيقية 

املسار اهلندسي
)اهلندسة

العمارة 
 والتخطيط(

 املسار العلمي
 األعمال)إدارة 

علوم احلاسب وتقنية 
 املعلومات(

 املسار اإلنساين
 )الرتبية(

 450هبو مبىن  450هبو مبىن  400هبو مبىن  هبو جممع الكليات الصحية هبو جممع الكليات الصحية 12:00 8:30

 

م2018أغسطس 30هـ املوافق 1439احلجة ذو 19اخلميس اليوم الثالث•

املكـــان: •

oهبو جممع الكليات الصحية
o 400هبو مبىن
o 450هبو مبىن

اهلدف العام لليوم: 
داخل السنة التحضريية واخلدمات اليت تقدمها للطالب من خالل ألقسام اب)معرض تعريفي جلميع املسارات(تعريف الطالب •

ورش عمل مقدمة لطالب إقامةوتسجيل املقررات.،األنشطة الطالبية،مركز دعم التعلمي،األكادمياإلرشاد النفسي،اإلرشاد 
السنة التحضريية ضمن برانمج التهيئة للعام اجلامعي مقدمة من قسم تطوير الذات.

 برانمج املعرض التعريفي:

 إىل من
العلوم  الصيدلة طب األسناناملسار الصحي )الطب

  ةالتمريض( صيدل الصحة العامة  الطبية والتطبيقية 
 التمريض( الصحة العامة  العلوم الطبية والتطبيقية 

املسار اهلندسي
)اهلندسة

العمارة 
 والتخطيط(

 املسار العلمي
 األعمال)إدارة 

علوم احلاسب وتقنية 
 املعلومات(

 املسار اإلنساين
 )الرتبية(

 450هبو مبىن  450هبو مبىن  400هبو مبىن  هبو جممع الكليات الصحية هبو جممع الكليات الصحية 12:00 8:30
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حي ألركان املعرضيشكل توض

بتسجيل• اخلاصة االستفسارات مجيع على الرد الثالث اليوم استكمل إذ املتوقع فوق جناحًا التعريفية املعارض حققت املقررات،لقد
وكذلك اخلدمات الطالبية وآلية استالم الكتب. كما مت التواصل بشكل مباشر مع ،وخدمات مركز دعم التعلم،لكرتويناإلوالتعلم 
قسم العلوم اآليلاحلاسب قسماملوجودة ابلعمادة وهي )قسم تطوير الذات األقسام لتعرف على هيئة التدريس لأعضاء 

قسم الدراسات اإلسالمية(.ية اإلجنليز قسم اللغة األساسية

 

شكل توضيحي ألركان المعرض

• لقــد حققــت املعــارض التعريفيــة نجاحــاً فــوق املتوقــع. إذ اســتكمل اليــوم الثالــث الــرد عــى جميــع االستفســارات الخاصــة 
ــب.  ــة اســتالم الكت ــة وآلي ــك الخدمــات الطالبي ــم، وكذل ــز دعــم التعل ــم اإللكــروين، وخدمــات مرك ــررات، والتعل بتســجيل املق

كــام تــم التواصــل بشــكل مبــارش مــع أعضــاء هيئــة التدريــس للتعــرف عــىل األقســام املوجــودة بالعــامدة وهــي )قســم تطويــر 

الــذات - قســم الحاســب اآليل - قســم العلــوم األساســية - قســم اللغــة اإلنجليزيــة - قســم الدراســات اإلســالمية(.
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تقرير قسم تطوير الذات الخاص بورش العمل المقدمة 
لطالب السنة التحضيرية

ضمن برنامج التهيئة للعام الجامعي 1439-1440 هـ

تحقيقــا لرؤيــة ورســالة قســم تطويــر الــذات بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة املنبثقــة مــن رســالة جامعــة اإلمــام 

عبدالرحمــن بــن فيصــل والعــامدة يف تهيئــة الطــالب للحيــاة الجامعيــة وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم يف بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــىل 

اإلبــداع، وضمــن فاعليــات برنامــج التهيئــة لطــالب الســنة التحضرييــة للعــام الجامعــي 1440/1439هـــ تــم تقديــم مجموعــة مــن 

ورش العمــل التــي تهــدف إىل اكســاب الطــالب بعــض املهــارات الحياتيــة والتــي يحتاجهــا الطالــب يف حياتــه الجامعيــة واملهنيــة 

يف املســتقبل. تلــك الــورش التــي مــرت مبراحــل متعــددة وفقــاً ملــا يــي: 

• مرحلة إعداد الجدول الزمني للورش التدريبية: 
ــة لــكل مســار مــن مســارات العــامدة )الصحــي ، الهنــديس ، العلمــي( وذلــك  حيــث تــم التخطيــط إلعــداد ثــالث ورش تدريبي

ــة، بحيــث يتــم توزيعهــم عــىل ورش باللغــة العربيــة وأخــرى باللغــة اإلنجليزيــة وفقــاً  ــاً باملســارات الثالث باســتهداف 225 طالب

ــة:  ــك يف املوضوعــات التالي لرغباتهــم وذل

1. إدارة الوقت وتحديات وتوقعات السنة التحضريية .

2. مهارات التواصل وإدارة الضغوط.

 .Managing your Time & PYP Challenges and Expectations .3

.Communication Skills & Dealing with Stress .4

وذلــك مــن الســاعة 8:30 حتــى الســاعة 12:00 خــالل اليــوم الثالــث واألخــري مــن برنامج التهيئــة واملوافــق الخميــس 18 /1439/12 

هـــ .وتــم إعــداد رابــط للتســجيل باإلضافــة إىلQR   لتســهيل عملية التســجيل للطالب: 

الرابط:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_LuGLASN_0GoOpQvB14PYMWewhBhh2RJiH4Z_

 8PmLtZUM1AxUEZXS0VYUkc1VEdHUjRJTzFHS00yTi4u

QR:

• مرحلة إعالن الطالب والتسجيل: 
• حيــث تــم إعــام الطــاب مــن خــال لجنــة التهيئــة اإللكرتونيــة ومطبوعــات برنامــج التهيئــة بالجــدول الزمنــي للــورش وذلــك 
للتســجيل اإللكــروين يف الــورش ملــن يرغــب مــن الطــالب، وذلــك باختيــار مســاره والتوقيــت الراغــب يف حضــور الــورش فيــه إمــا 

مــن 8:30 – 10:00 أو مــن 10:30 – 12:00 باإلضافــة إىل لغــة التدريــب إمــا اللغــة اإلنجليزيــة أو اللغــة العربيــة، حيــث اســتمر 
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التســجيل متــاح للطــالب حتــى مســاء يــوم األربعــاء املوافــق 1439/12/17 ه ، حيــث بلــغ عــدد املســجلن 211 طالبــاً باملســارات 

الثالثــة . 

مرحلة تنفيذ الورش التدريبية:   •
• أظهــرت نتائــج التســجيل اإللكــرتوين عــن تســجيل 211 طالبــا باملســارات الثالثــة موزعــن وفقــاً لرغباتهــم الخاصــة باملوعــد ولغــة 

التدريــب كــام يــي: 

مرحلة إعالن الطالب والتسجيل: ▪
ومطبوعات برانمج التهيئة ابجلدول الزمين للورش وذلك للتسجيل ية لكرتوناإلحيث مت إعالم الطالب من خالل جلنة التهيئة ▪

8حضور الورش فيه إما من يف الورش ملن يرغب من الطالب، وذلك ابختيار مساره والتوقيت الراغب يف لكرتويناإل 30
10 أو من00

10 3012 ية أو اللغة العربية، حيث استمر التسجيل متاح للطالب حىت اإلجنليز لغة التدريب إما اللغة إىلابإلضافة 00
الثالثة211ه ، حيث بلغ عدد املسجلني 17121439مساء يوم األربعاء املوافق  ابملسارات طالبًا

نفيذ الورش التدريبية: مرحلة ت▪
لرغباهتم اخلاصة ابملوعد ولغة التدريب وفقًاطالبا ابملسارات الثالثة موزعني 211عن تسجيل لكرتويناإلأظهرت نتائج التسجيل ▪

كما يلي: 
 

Track 8:30 - 10:00 10:30 - 12:00 Language Total 

Health 27 (English) 13 (English) English 40 

Engineering  

&  

Science 

94 (Arabic) 

39 (Arabic)  
 

+ 
  

38 (English) 

English 38 

Arabic 133 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Time  Track Topic Language Location  

8:30 
 –  

10:00 

Health 
 Managing your Time & PYP 

Challenges and Expectations 
English  

Medical 

Tower 

Room 2085 

Engineering 

 
 Arabic مهارات التواصل وإدارة الضغوط

Building 

450 

Room 47  

Science  
 Managing your Time & PYP 

Challenges and Expectations 
Arabic 

Building 

400 

Room 

4104  

 

إدارة الوقت وحتدايت وتوقعات السنة التحضريية 
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مهارات التواصل وإدارة الضغوط

 

Time  Track Topic Language Location  

10:30 

- 

12:00 

Health 
Communication Skills & Dealing 

with Stress 
English  

Medical 

Tower 

Room 2085 

Engineering 

& 

Science   

Communication Skills & Dealing 

with Stress  
English 

Building 

450 

Room 48  

Engineering 

& 

Science   

 Arabic إدارة الوقت وحتدايت وتوقعات السنة التحضريية 

Building 

450 

Room 47  

 

نسب الطالب وفقًا للمسار  •

نسب الطالب وفقًا للغة ورشة العمل   •

نســب الطــالب وفقــًا لمحتــوى ورش العمــل   •
مــة   لمقد ا
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 ورش عمل تهيئة الطالب للحياة الجامعية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
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برنامج التهيئة للطالبات المستجدات 
بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

المسار العلمي بالريان وكلية المجتمع بالقطيف والدمام
للعام الجامعي 1439-1440 هـ

أوال: برنامج التهيئة للطالبات المستجدات للمسار العلمي بالريان وكلية المجتمع

تنظــم عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة برنامــج أســبوع التهيئــة للطالبــات املســتجدات بجامعــة اإلمــام 

عبدالرحمــن بــن فيصــل وهــو مجموعــة مــن الفعاليــات والربامــج تحرضهــا الطالبــة خــالل مواعيــد محــددة وتهــدف لتعريــف 

الطالبــة باألنظمــة واللوائــح بالجامعــة والعــامدة، والخدمــات املتاحــة وتقديــم النصائــح واإلرشــادات التــي تهمهــن، واســتخدام 

البطاقــة الجامعيــة وتفعيــل حســابات الطالبــة اإللكرونيــة يف نظــام ســجالت الطــالب اإللكــروين وكيفيــة تزويــد قســم املكافــآت 

ــم اإللكــروين وتســجيل املقــررات الدراســية. ــة التعامــل مــع نظــام التعلي برقــم الحســاب البنــي، وكيفي

التجهيزات لربنامج أيام التهيئة للطالبات املستجدات:

- تم تشكيل لجان برنامج التهيئة من قبل سعادة عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة. 

- تــم عقــد اجتــامع مــع لجنــة اإلرشاف والتخطيــط واإلعــداد الرئيســية ورئيســات لجــان برنامــج التهيئــة ملناقشــة مهــام 

اللجــان واالتفــاق عــىل برنامــج أيــام التهيئــة. وتــم توجيــه جميــع رئيســات اللجــان باالجتــامع مــع أعضــاء اللجــان لتوزيــع 

املهام. 

ــن  ــل رك ــات تفعي ــام واقراح ــة امله ــارات ملناقش ــىل االستفس ــرد ع ــة وال ــات العام ــة العالق ــامع لجن ــد اجت ــم عق - ت

للطالبــات. االستفســارات 

- تــم االجتــامع مــع ســعادة وكيلــة شــؤون الطالبــات بالريــان ملناقشــة ســبل التعــاون مــع العــامدة فيــام يخــص برنامــج 

التهيئــة وتــم االتفــاق عــىل تنظيــم أركان املعــرض التعريفــي وتنســيق قاعــة األمــرية جواهــر مــن قبــل الوكالــة.

- تــم عمــل اجتــامع مــع رئيســات لجــان برنامــج التهيئــة بعــد اجــازة العيــد للتأكــد مــن جاهزيــة االســتعدادات وفقــاً 

ملهــام اللجنــة.

- تــم التواصــل مــع جميــع الجهــات املشــاركة مــن كليــات وعــامدات مســاندة لتأكيــد الحضــور وفقــاً لربنامــج التهيئــة 

وتــم إرســال نســخة مــن الربنامــج.

- تــم التأكــد مــن جاهزيــة وحجــز قاعــة األمــرية جواهــر بنــت نايــف بالريــان وكذلــك شاشــات العــرض والصوتيــات يف 

أيــام التهيئــة.

فعاليات التهيئة المباشرة:

املكان: قاعة األمرية جواهر بنت نايف• اليوم األول – الثالثاء17 ذو الحجة 1439ه ـاملوافق 28اغسطس 2018م.• 
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ــا بالجامعــة ونظــام الدراســة •  ــح املعمــول به ــات )املســار العلمــي( باألنظمــة واللوائ ــف الطالب ــوم: تعري ــام للي ــدف الع اله

ــررات. ــجيل املق ــي وتس ــم واإلرشاف األكادمي ــادر التعل ــات ومص ــة للطالب ــة املقدم ــات اإللكروني ــة والخدم ــنة التحضريي بالس

فقرات اليوم:

الفرتة األوىل: لطالبات السنة التحضريية )املسار العلمي ( ذوات األرقام الجامعية الفردية• 

 فعاليات التهيئة املباشرة:

 م.2018اغسطس 28ه ـاملوافق 1439ذو احلجة  17الثالاثء  اليوم األول

قاعة األمرية جواهر بنت انيفن:املكا

 هلدف العام لليوم:ا

املقدمة ية لكرتوناإل( ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة التحضريية واخلدمات املسار العلميتعريف الطالبات )

وتسجيل املقررات.ي األكادمياإلشراف للطالبات ومصادر التعلم و 

فقرات اليوم:

 لطالبات السنة التحضريية )املسار العلمي ( ذوات األرقام اجلامعية الفردية ىلالفرتة األو 

 املوضوع إىل من
 استقبال الطالبات 8:30  8: 00
 كلمة مساعد وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندة 8:40 8:  30

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 8:55 8:40
 بداية )حيايت اجلامعية(نقطة  9:  20 8:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 9:  40 9:  20
 إرشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 9:  35 9:  25
 كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات واألنشطة 10:10 9:  55

 التعريف أبنظمة املكتبات 10:15 10:10
 اجلامعيمركز اإلرشاد  10:  20 10:15

 العيادة الطبية 10: 25 10:  20
 عمادة التصالت وتقنية املعلومات 10:35 10:  25
 التعلم دعمومركز ية لكرتوناإلبوابة خدمات الطالب  10:  45 10:  35
 الرد على األسئلة والستفسارات 11:  30 10:  45

 
 
 
 
 

 لطالبات السنة التحضريية )املسار العلمي( ذوات األرقام اجلامعية الزوجية :الفرتة الثانية 

 املوضوع إىل من

 استقبال الطالبات 12:30 12:00

 كلمة مساعد وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندة 12:40 12:30

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 12:55 12:40

 بداية )حيايت اجلامعية(نقطة  1:  20 12:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 1:40 1:  20

 إرشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 1:55 1:40

 كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات واألنشطة 2:  10 1:  55

 التعريف أبنظمة املكتبات 2:  15 2:10

 اجلامعيمركز اإلرشاد  2:20 2:  15

 العيادة الطبية 2:25 2:20

 عمادة التصالت وتقنية املعلومات 2:30 2:25

 التعلم دعمومركز ية لكرتوناإلبوابة خدمات الطالب  2:40 2:30

 الرد على األسئلة والستفسارات 3:15 3:40

 

مت دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت احملدد.•

ابلطالبات اجلدد واستقباهلم وتوزيعهم يف داخل القاعة.مت الرتحيب •

هـ.1439اليوم عريفات احلفل من طالبات املسار العلمي للعام الربانمج هلذاقدمت فقرات •

بدأت فقرات اليوم األول بكلمة مساعد وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندة للمسار العلمي واليت ابركت فيها •

لقبول ابجلامعة ودعتهم للجد والجتهاد يف حياهتم اجلامعية. للطالبات ا

مت تقدمي العرض تقدميي لربانمج السنة التحضريية. •

حيث شاركن ،قدمتها طالبات العمادة،مث تال ذلك استعراض نقطة بداية حليايت اجلامعية وكيف أجنح يف السنة التحضريية•

الطالبات خبرباهتم يف السنة التحضريية والقواعد التسعة للنجاح اليت تساعد الطالبة على بدء احلياة اجلامعية بنجاح. 

الفرتة الثانية: لطالبات السنة التحضريية )املسار العلمي( ذوات األرقام الجامعية الزوجية• 
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• بــدأت فقــرات اليــوم األول بكلمــة مســاعد وكيــل الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للمســار العلمــي والتــي باركــت • • قدمت فقرات الرنامج لهذا اليوم عريفات الحفل من طالبات املسار العلمي للعام 1439-1440 هـ.• • تم الرتحيب بالطالبات الجدد واستقبالهم وتوزيعهم يف داخل القاعة.• • تم دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت املحدد.• 
• ثــم تــا ذلــك اســتعراض نقطــة بدايــة لحيــايت الجامعيــة وكيــف أنجــح يف الســنة التحضرييــة، قدمتهــا طالبــات العــامدة، • • تم تقديم العرض تقدميي لرنامج السنة التحضريية. • فيهــا للطالبــات القبــول بالجامعــة ودعتهــم للجــد واالجتهــاد يف حياتهــم الجامعيــة. 

حيــث شــاركن الطالبــات بخرباتهــم يف الســنة التحضرييــة والقواعــد التســعة للنجــاح التــي تســاعد الطالبــة عــىل بــدء الحيــاة 

ــام • الجامعيــة بنجــاح.  ــن فيصــل ك ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــة لجامع ــح واألنظم ــة واللوائ ــان األنظم ــول والتســجيل بالري ــة القب ــت وكيل • تناول
ــآت ونظــام ســجالت الطــالب. ــام املكاف ــة التســجيل ونظ ــت طريق • عــرض إرشــادات هامــة لطالبــات الســنة التحضرييــة وطريقــة وآليــة تســجيل املقــررات وأهميــة اإلرشاف األكادميــي، ورضورة • تناول

ــة • تفعيــل الربيــد اإللكــروين واســتخدام قنــوات التواصــل الرئيســة ملعرفــة املعلومــات الصحيحــة.  ــوادي املوجــودة بالوكال ــة وتــم اســتعراض مجــاالت الن ــة الجامعي ــاة الطالب ــة األنشــطة يف حي ــم تــا كلمــة عــن أهمي •  ث
ــان والخدمــات املقدمــة • وعــرض فيديــو تعريفــي عــن أنشــطة الوكالــة للعــام املــايض -1439 1440هـــ. ــان األنظمــة الخاصــة بالحــرم الجامعــي بالري ــة شــؤون الخدمــات بالري ــة وكال • كــام قدمــت ممثل

ــزي وغــريه. ــة وال ــات ونظــام البطاقــة الجامعي • كــام تــم التعريــف بأنظمــة املكتبــات مــن قبــل ممثلــة عــامدة املكتبــات وضحــت فيهــا طريقــة دخــول املكتبــات مــن موقــع • للطالب
ــة • • كام قدمت ممثلة العيادة الطبية بالريان تعريف بالعيادة الطبية وموقعها والخدمات التي تقدمها للطالبات.• • كام تم التعريف مبركز اإلرشاد الجامعي من قبل ممثلة املركز.• الجامعة.  ــاالت وتقني ــامدة االتص ــات ع ــن خدم ــي ع ــو تعريف ــات فيدي ــة املعلوم ــاالت وتقني ــامدة االتص ــة ع ــت ممثل ــام قدم •  ك

ــات. ــات للطالب • فقــرة عــن بوابــة خدمــات الطالــب اإللكرتونيــة ومركــز دعــم التعلــم. كــام تــم عــرض عــن مركــز دعــم التعلــم والخدمــات • املعلوم
• تــم الــرد عــى أســئلة واستفســارات الطالبــات واختتمــت فعاليــات اليــوم األول مــن أيــام برنامــج التهيئــة التــي تضمنــت لقاء • املقدمــة بــه وموقــع املركــز واحصائيــة إعــداد الطالبــات للمركــز يف العــام املــايض. 

للــردود عــىل أســئلة واستفســارات الطالبــات حــول مــا تقدمــه الجامعــة لهــم مــن أنشــطة وخدمــات والتأكيــد عــىل حضــور 

املعــرض التعريفــي. 

اليوم الثالث:

الهــدف العــام لليــوم: تعريــف الطالبــات بكليــة املجتمــع )فــرع القطيــف والدمــام( )املســار العلمــي( باألنظمــة واللوائــح • املكان: قاعة األمرية جواهر بنت نايف• الخميس 19 ذو الحجة 1439هـ ـ املوافق 30اغسطس 2018م.• 

ــم  ــات ومصــادر التعل ــة املقدمــة للطالب ــات اإللكروني ــة والخدم ــا بالجامعــة ونظــام الدراســة بالســنة التحضريي املعمــول به

ــررات. واإلرشاف األكادميــي وتســجيل املق
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فقرات اليوم:

الفرتة الثانية – لجميع طالبات السنة التحضريية ) املسار  العلمي املجتمع الدمام والقطيف (• 

 اليوم الثالث

 م.2018اغسطس 30هـ ـ املوافق 1439ذو احلجة  19اخلميس 

قاعة األمرية جواهر بنت انيفاملكان:

 هلدف العام لليوم:ا

( ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة املسار العلميتعريف الطالبات بكلية اجملتمع )فرع القطيف والدمام( )

وتسجيل املقررات.ي األكادمياإلشراف املقدمة للطالبات ومصادر التعلم و ية لكرتوناإلالتحضريية واخلدمات 

فقرات اليوم:

 العلمي اجملتمع الدمام والقطيف ( جلميع طالبات السنة التحضريية ) املسار  الثانيةالفرتة 

 املوضوع إىل من
 استقبال الطالبات 12:  30 12:00

 كلمة مشرفة برانمج السنة التحضريية بكلية اجملتمع 12:  40 12:  30

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 12:  55 12:  40
 نقطة بداية )حيايت اجلامعية( 1: 15 12:  55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 1:  30 1:  15

 إرشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 1:  45 1:  30

 لقاء وكيلة شؤون الطالبات بكلية اجملتمع 2:  00  1:  45
 التعريف أبنظمة املكتبات 2:  05  2:  00
 عمادة التصالت وتقنية املعلومات 2:  15 2:  05
 التعلم دعمومركز ية لكرتوناإلبوابة خدمات الطالب  2:  25 2:  15

 الرد على األسئلة والستفسارات 3:  15 2:  25

 
مت دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت احملدد.•

القاعة.الرتحيب ابلطالبات اجلدد واستقباهلم وتوزيعهم يف داخل مت •

املسار العلمي. املشرفة العامة لربانمج كلية اجملتمع بدأت فقرات الفرتة الثانية اليوم الثالث بكلمة•

• تم دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت املحدد.• 
• تم الرتحيب بالطالبات الجدد واستقبالهم وتوزيعهم يف داخل القاعة.• 
• بدأت فقرات الفرتة الثانية اليوم الثالث بكلمة املرفة العامة لرنامج كلية املجتمع- املسار العلمي.• 
• ثــم تــا ذلــك اســتعراض نقطــة بدايــة حيــايت الجامعيــة وكيــف أنجــح يف الســنة التحضرييــة تقديــم طالبــات العــامدة لرنامــج • 

الســنة التحضرييــة والتــي عرضــن فيهــا خربتهــم بالســنة التحضرييــة وطــرق النجــاح واجتيــاز الســنة التحضريية. 

ــام •  ــن فيصــل ك ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــة لجامع ــح واألنظم ــة واللوائ ــان األنظم ــول والتســجيل بالري ــة القب ــت وكيل • تناول
ــآت ونظــام ســجالت الطــالب.  ــام املكاف ــة التســجيل ونظ ــت طريق تناول

• قدمــت املنســقة األكادمييــة باملســار العلمــي إرشــادات هامــة لطالبــات الســنة التحضرييــة وطريقــة واليــة تســجيل املقــررات • 
وأهميــة اإلرشاف األكادميــي، ورضورة تفعيــل الربيــد اإللكروين. 

• كــام قدمــت وكيلــة شــؤون الطالبــات بخدمــة املجتمــع ممثلــة عــن الوكالــة التعريــف باألنظمــة الخاصــة بالحــرم لجامعــي • 
والخدمــات املقدمــة للطالبــات ونظــام البطاقــة الجامعيــة والــزي وغــريه.

• تم التعريف بأنظمة املكتبات من قبل ممثلة وكالة املكتبات.  • 
• ثم استكملت الفقرات باستعراض الخدمات املقدمة من عامدة تقنية االتصاالت وتقنية املعلومات.• 
• عرض عن بوابة خدمات الطالب اإللكرتونية ومركز دعم التعلم. • 
كام عرضت مركز دعم التعلم والخدمات املقدمة به وموقع املركز.• 

اختتمــت فعاليــات اليــوم الثالــث مــن أيــام برنامــج التهيئــة التــي تضمنــت لقــاء للــردود عــىل أســئلة واستفســارات الطالبــات • 

حــول مــا تقدمــه الجامعــة لهــم مــن أنشــطة وخدمــات والتأكيــد عــىل حضــور املعــرض التعريفــي. 
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إحصائية بإعداد الطالبات المستفيدات من برنامج التهيئة للعام الجامعي 1440/1439هـ
 هـ14391440اجلامعي الطالبات املستفيدات من برانمج التهيئة للعام عداد إحصائية إب

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

طالبة  11جلان برانمج التهيئة للطالبات املستجدات، وأعضاء عضو هيئة تدريس من  44كما شارك يف تنظيم وتقدمي برانمج التهيئة 

 شاركن يف تقدمي الربانمج على مدى اليومني.

الراين وكلية اجملتمع والقطيفاثنيا: املعرض التعريفي للطالبات املستجدات ابملسار العلمي 

اإلشراف داخل السنة التحضريية واخلدمات اليت تقدمها للطالب من خالل اإلرشاد النفسي، ألقسام تعريف الطالبات اب اهلدف:

التعلم، األنشطة الطالبية، وتسجيل املقررات. دعمومركز ية لكرتوناإلي، البوابة األكادمي

مت حتديد األركان التعريفية من قبل منسقات املقرر والتفاق على جتهيز األركان بشكل جاذب للطالبات وتزويدهم ابملعلومات -

الالزمة "مرفق األركان التعريفية"  

السنة   لعرض املقررات ابألركان التعريفية كما مت عرض اخلدمات الطالبية للطالباتية األكادمياألقسام مت ترشيح ممثلني من -

تسجيل ورش مهارات احلياة  اإلرشاد اجلامعي  األنشطة الطالبية  ي األكادمياإلشراف  التحضريية ) مركز دعم التعلم 

اجلامعية( "مرفق اجلدول" 

 الفرتة األوىل املسار اليوم
 الفرتة
 الثانية

 عدد الغياب اجملموع

 277 712 361 351 العلمي الثالاثء

 اخلميس

-مسار علمي

اجملتمع الدمام 
 والقطيف

 488 488 775 

 1200 جمموع حضور الطالبات

كــام شــارك يف تنظيــم وتقديــم برنامــج التهيئــة 44 عضــو هيئــة تدريــس مــن أعضــاء لجــان برنامــج التهيئــة للطالبــات املســتجدات، 

و11 طالبــة شــاركن يف تقديــم الربنامــج عــىل مــدى اليومــن.

ثانيــا: المعــرض التعريفــي للطالبــات المســتجدات بالمســار العلمــي –الريــان وكليــة المجتمــع 
والقطيــف.

ــة والخدمــات التــي تقدمهــا للطــالب مــن خــالل اإلرشــاد •  ــات باألقســام داخــل الســنة التحضريي الهــدف: - تعريــف الطالب
ــة، وتســجيل املقــررات. ــم، األنشــطة الطالبي ــز دعــم التعل ــة ومرك ــة اإللكروني النفــي، اإلرشاف األكادميــي، البواب

- تــم تحديــد األركان التعريفيــة مــن قبــل منســقات املقــرر واالتفــاق عــىل تجهيز األركان بشــكل جــاذب للطالبــات وتزويدهم 

باملعلومــات الالزمــة »مرفــق األركان التعريفية«  

ــة  ــم عــرض الخدمــات الطالبي ــة كــام ت ــاألركان التعريفي ــة لعــرض املقــررات ب ــن مــن األقســام األكادميي ــم ترشــيح ممثل - ت

ــي –  ــاد الجامع ــة – اإلرش ــطة الطالبي ــي – األنش ــم – اإلرشاف األكادمي ــم التعل ــز دع ــة ) مرك ــنة التحضريي ــات – الس للطالب

ــدول«  ــق الج ــة( »مرف ــاة الجامعي ــارات الحي ــجيل ورش مه تس

- تفعيل ركن االستفسارات للطالبات الستقبال استفساراتهم. 

احصائية بإعداد الطالبات المستفيدات من المعرض التعريفي للعام الجامعي -1439 1440ه

تفعيل ركن الستفسارات للطالبات لستقبال استفساراهتم. -

ه14391440التعريفي للعام اجلامعي الطالبات املستفيدات من املعرض عداد احصائية إب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجنة التنظيمية لفتتاح فعاليات الربانمج أعضاء هيئة تدريس من أعضاء من 6كما شارك يف تنظيم املعرض التعريفي 

عضو هيئة التدريس كمسؤولت لألركان التعريفية واليت استعرضن فيها املقررات العلمية املختلفة واخلدمات الطالبية املقدمة يف 29و

املسار العلمي.

املقررات،عرض التعريفي حضور كبري من قبل الطالبات وقد مت الجابة على الستفسارات اخلاصة بتسجيل وقد شهد امل

األقسام علىهيئة التدريس للتعرف أعضاء وكذلك اخلدمات الطالبية. كما مت التواصل بشكل مباشر مع التعلم،خدمات مركز دعم 

الدراسات قسم األساسيةقسم العلوم اآليلقسم احلاسب تطوير الذات قسمية اإلجنليز قسم اللغة املوجودة ابلعمادة وهي 

األنشطة الطالبية والتطوير واجلودة.مركز دعم التعلم ي األكادمياإلشراف اإلسالمية

 الفرتة األوىل املسار اليوم
 الفرتة

 الثانية
 عدد الغياب اجملموع

 343 646 361 285 العلمي الثالاثء

 اخلميس

-مسار علمي

اجملتمع الدمام 
 والقطيف

 329 329 446 

 975 جمموع حضور الطالبات
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كــام شــارك يف تنظيــم املعــرض التعريفــي 6 مــن أعضــاء هيئــة تدريــس مــن أعضــاء اللجنــة التنظيميــة الفتتــاح فعاليــات الربنامــج 

ــات  ــة والخدم ــة املختلف ــررات العلمي ــا املق ــتعرضن فيه ــي اس ــة والت ــألركان التعريفي ــؤوالت ل ــس كمس ــة التدري ــو هيئ و29 عض

الطالبيــة املقدمــة يف املســار العلمــي.

وقــد شــهد املعــرض التعريفــي حضــور كبــري مــن قبــل الطالبــات وقــد تــم االجابــة عــىل االستفســارات الخاصــة بتســجيل املقــررات، 

خدمــات مركــز دعــم التعلــم، وكذلــك الخدمــات الطالبيــة. كــام تــم التواصــل بشــكل مبــارش مــع أعضــاء هيئــة التدريــس للتعــرف 

عــىل األقســام املوجــودة بالعــامدة وهــي )قســم اللغــة اإلنجليزيــة - قســم تطويــر الــذات - قســم الحاســب اآليل - قســم العلــوم 

األساســية - قســم الدراســات اإلســالمية( اإلرشاف األكادميــي – مركــز دعــم التعلــم – األنشــطة الطالبيــة والتطويــر والجــودة.

ثالثًا: ورش مهارات الحياة الجامعية لطالبات المسار العلمي بالريان

تعــد مرحلــة الدراســة الجامعيــة مــن أكــرث مراحــل الحيــاة أهميــة ملــا لهــا مــن دور رئيــس يف صقــل شــخصية الطالبــة وتحديــد 

مســتقبلها املهنــي، باإلضافــة إىل تزويدهــا بكــم كبــري مــن املهــارات العلميــة والعمليــة والشــخصية. ومــن هــذا املنطلــق تــم تقديــم 

ورش مهــارات الحيــاة الجامعيــة والتــي تهــدف إىل تزويــد الطالبــة الجامعيــة باملهــارات األساســية التــي تســاعدها عــىل االســتعداد 

ــة  ــة يف القاع ــت والفعالي ــات وإدارة الوق ــداف واألولوي ــد األه ــىل تحدي ــز ع ــع الركي ــا، م ــاً فيه ــي قدم ــة وامل ــة الجامعي للدراس

الدراســية والتفــوق يف الدراســة واالختبــارات مــن أجــل أن مُتكــن الطالبــة مــن تطويــر مهاراتهــا وقدراتهــا لزيــادة فــرص نجاحهــا 

ومتيزهــا يف دراســتها، بعــد االســتعانة باللــه عــز وجــل.

من خالل برنامج التهيئة اإللكروين، تم إرسال رسائل نصية SMS بالرابط اإللكروين للتسجيل إلكروين. لورشتي عمل:

1. ورشة كيف تكون طالباً جامعياً متميزاً؟ 

2. ورشة خطوات للتفوق الدرايس.

ــاً  ــق1439/12/18ه وفق ــاء املواف ــوم األربع ــة خــالل ي ــاة الجامعي ــارات الحي ــة لورشــتي مه ــد 150 طالب ــه الحم ــد حــرض ولل ولق

ــايل: للجــدول الت

جدول ورش مهارات الحياة الجامعية لطالبات المسار العلمي-الريان

: ورش مهارات احلياة اجلامعية لطالبات املسار العلمي ابلرايناثلثاا

تعد مرحلة الدراسة اجلامعية من أكثر مراحل احلياة أمهية ملا هلا من دور رئيس يف صقل شخصية الطالبة وحتديد مستقبلها املهين، 

تزويدها بكم كبري من املهارات العلمية والعملية والشخصية. ومن هذا املنطلق مت تقدمي ورش مهارات احلياة اجلامعية إىلابإلضافة 

معاألساسيةزويد الطالبة اجلامعية ابملهارات تإىلواليت هتدف  فيها، قدماا واملضي اجلامعية للدراسة الستعداد على تساعدها اليت

واألولوايت وإدارة الوقت والفعالية يف القاعة الدراسية والتفوق يف الدراسة والختبارات من أجل أن األهداف الرتكيز على حتديد 

مهاراهت تطوير من الطالبة وجل.ا وقدراهتا لزايدة فرص جناحها ومتيزها يف دراستها، بعد الستعانة ابهلل عز مُتكن

. لورشيت عمل:إلكرتوينللتسجيل لكرتويناإلابلرابط، مت إرسال رسائل نصية لكرتوينمن خالل برانمج التهيئة اإل

متميزاا؟.1 جامعياا طالباا تكون ورشةكيف

. ورشة خطوات للتفوق الدراسي.2

للجدول وفقااه 18121439طالبة لورشيت مهارات احلياة اجلامعية خالل يوم األربعاء املوافق150ولقد حضر وهلل احلمد 

التايل:

الراينجدول ورش مهارات احلياة اجلامعية لطالبات املسار العلمي

 

 اسم الورشة اليوم التاريخ التوقيت القاعة

D11  

 

 

 صباحاا  11:00- 9:00

 

 

 

29 /8/ 2018  

 ه18/12/1439

 

 

 

 األربعاء

 

 

 

 كيف تكون طالباا جامعياا متميزاا؟
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 الدراسيخطوات للتفوق 
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E10 

5E1 

6E1 

التوصيات:• 
- إضافة عضو اداري يف لجنة إعداد العروض واملطبوعات.

- مشاركة طالبات املسار العلمي باملعرض التعريفي باألركان املختلفة.

- استمرارية التعاون بن العامدة ووكالة شؤون الطالبات يف التنسيق للربنامج التهيئة للطالبات املستجدات.
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رابعًا: مرفقات برنامج التهيئة والمعرض التعريفي وورش مهارات الحياة الجامعية

التوصيات:
العروض واملطبوعات.إعداد إضافة عضو اداري يف جلنة -

مشاركة طالبات املسار العلمي ابملعرض التعريفي ابألركان املختلفة.-

التهيئة للطالبات املستجدات.استمرارية التعاون بني العمادة ووكالة شؤون الطالبات يف التنسيق للربانمج -

اجلامعية احلياة مهارات وورش التعريفي واملعرض التهيئة برانمج مرفقات رابعاا

 

 
 
 
 
 

 

التوصيات:
العروض واملطبوعات.إعداد إضافة عضو اداري يف جلنة -

مشاركة طالبات املسار العلمي ابملعرض التعريفي ابألركان املختلفة.-

التهيئة للطالبات املستجدات.استمرارية التعاون بني العمادة ووكالة شؤون الطالبات يف التنسيق للربانمج -

اجلامعية احلياة مهارات وورش التعريفي واملعرض التهيئة برانمج مرفقات رابعاا
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بعض الصور التوضيحية ألركان المعرض
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تقرير برنامج التهيئة للمسارين الصحي والهندسي لطالبات 
عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة فرع الراكة 

للعام الجامعي 1439-1440 هـ

تســتقبل عــامدة الســنة التحضرييــة والدارســات املســاندة مــع بدايــة كل عــام درايس فوجــاً جديــداً مــن طــالب وطالبــات الجامعــة 

ــة مــن املجتمــع  يلتحقــون بهــا ألول مــرة يحملــون يف نفوســهم الكثــري مــن مشــاعر الفرحــة املمزوجــة مبشــاعر الخــوف والرهب

ــم  ــن حياته ــد خصصــت األســبوع األول م ــف فق ــذا املوق ــاد النفســية له ــة لألبع ــن الجامع ــم، وإدراكاً م ــد عليه الجامعــي الجدي

األهداف: • الدراســية أســبوعاً للتهيئــة متميــزاً بربنامــج تعريفــي بهــدف تكويــن اتجــاه إيجــايب لديهــم نحــو البيئــة الجامعيــة.
- تسهيل االنتقال والتكيف مع البيئة الجامعية الجديدة.

- التعرف عىل األنظمة واللوائح املتعلقة بربنامج السنة التحضريية بشكل خاص والجامعة بشكل عام.

- التعرف عىل الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبة املستجدين.

عمادة السنة التحضريية  واهلندسي لطالباتمسارين الصحي لالتهيئة ل برنامجتقرير 

 فرع الراكة هـ1439/0144والدراسات املساندة لعام 
 

 وطالبات الجامعة طالبمع بداية كل عام دراس ي فوجًا جديدًا من  والدارسات املساندةتستقبل عمادة السنة التحضيرية 

الجامعي يلتحقون بها ألول مرة يحملون في نفوسهم الكثير من مشاعر الفرحة املمزوجة بمشاعر الخوف والرهبة من املجتمع 

لألبعاد النفسية لهذا املوقف فقد خصصت األسبوع األول من حياتهم الدراسية أسبوعًا  من الجامعة وإدراكاً ، عليهم الجديد

 .يجابي لديهم نحو البيئة الجامعيةإ جاهاتدف تكوين متميزًا ببرنامج تعريفي به للتهيئة

  األهداف:

 الجديدة. تسهيل االنتقال والتكيف مع البيئة الجامعية•

 .التعرف على األنظمة واللوائح املتعلقة ببرنامج السنة التحضيرية بشكل خاص والجامعة بشكل عام•

 املستجدين.لبة التعرف على الخدمات التي تقدمها الجامعة لط•

    

 عدد الطالبات املستجدات عدد الساعات املكان
 )املسار الصحي( 450 ساعات5 80مبنى 
 )املسار الهندس ي(130 ساعات3 80مبنى 

 اليوم/ التاريخ الهدف  الفئة املستهدفة

واللوائح املعمول بها  الطالبات باألنظمةتعريف  طالبات املسار الصحي
بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية 

املقدمة للطالبات ومصادر ية لكتروناإلوالخدمات 
النفس ي  واإلرشادي األكاديم رشادالتعلم واإل 
 باملقررات. والتعريف والتسجيل

 الثالثاء
 م28/08/2018
 هـ16/12/1439

واللوائح املعمول بها  الطالبات باألنظمةتعريف  طالبات املسار الهندس ي
بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية 

املقدمة للطالبات ومصادر ية لكتروناإلوالخدمات 
واإلرشاد النفس ي ي األكاديم واإلرشادالتعلم 

التعلم  ر ومصاد والتعريف باملقررات والتسجيل
 .وتسجيل املقرراتي األكاديم واإلرشاد

 األربعاء
 م29/08/2018

 هـ17/12/1439 

مجريات اليوم:• 
تم تقسيم الطالبات إىل مجموعات تتكون كالً منها من 1٠ طالبات حيث يسمح دخول كل مجموعة عىل حده دون تزاحم، ومن ثم عرض تقدميي عن 

السنة التحضريية وتقوم كل مجموعه باملرور عىل األركان التعريفية بالعامدة وهي كاآليت:

- ركن الرحيب بالطالبات من قبل اإلدارة والرد عىل استفسارات الطالبات باملسار.

- ركن التسجيل والقبول.  

- ركن اإلرشاد األكادميي. 
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- ركن مركز الدعم ومصادر التعلم.

- ركن اإلرشاد النفي. 

- ركن الرد عىل االستفسارات لجميع املقررات باملسار الصحي. مقرتحات التطوير:• 
- تقسيم طالبات املسار الصحي عىل يومن وذلك لكثافة العدد.

- تقسيم اليوم الواحد إىل فرتن يختص بكل فرة مجموعة مختلفة من عضوات الهيئة التدريسية واإلدارية بالتناوب. 

- إضافة ركن تعريفي لنقل خربات طالبات من األعوام السابقة للطالبات املستجدات.

آراء عينة من طالب المسار الصحي حول برنامج التهيئة للطالب الجدد بعمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1440/1439هـ املسار الصحي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية  طالبعينة من آراء 

 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 
 النسبة العدد الطالبرأي 

 %66.06 290 استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

 %25.06 110 جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

 %2.73 12 استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

 %0.00 0 مل نستفد

 

 
 

آراء عينة من طالب املسار اهلندسي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية 
 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 

 

النسبةالعددالطالبرأي 
استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

 

71%

21%

7% 1% المسار الصحي 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة كبيرة
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة جيدة 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة ضعيفة
لم نستفد

املسار الصحي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية  طالبعينة من آراء 
 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 
النسبةالعددالطالبرأي 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية
جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة
مل نستفد

 

 
 

آراء عينة من طالب املسار اهلندسي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية 
 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 

 

 النسبة العدد الطالبرأي 

 استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية
297 70.38% 

 جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 
89 21.09% 

 استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة
29 6.87% 

 %0.47 2 مل نستفد

 

71%

21%

7% 1% المسار الصحي 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة كبيرة
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة جيدة 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة ضعيفة
لم نستفد

املسار الصحي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية  طالبعينة من آراء 
 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 
النسبةالعددالطالبرأي 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية
جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة
مل نستفد

 

 
 

آراء عينة من طالب املسار اهلندسي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية 
 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 

 

النسبةالعددالطالبرأي 
استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

 

71%

21%

7% 1% المسار الصحي 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة كبيرة
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة جيدة 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة ضعيفة
لم نستفد

آراء عينة من طالب المسار الهندسي حول برنامج التهيئة للطالب الجدد بعمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1440/1439هـ
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المسار الهندسي         

 
 

آراء عينة من طالب املسار العلمي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية 
 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 

 النسبة العدد الطالبرأي 

 استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية
221 52.37% 

 جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 
84 19.91% 

 استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة
21 4.98% 

 %0.24 1 مل نستفد
 

 

 

50%

36%

11%

3%

رة استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصو
كبيرة

رة استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصو
جيدة 

رة استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصو
ضعيفة

لم نستفد

71%

21%

7% 1% المسار العلمي
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة كبيرة
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة جيدة 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة ضعيفة
لم نستفد

المسار الهندسي         

 
 

آراء عينة من طالب املسار العلمي حول برنامج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية 
 هـ1439/1440بن فيصل للعام اجلامعي  عبدالرمحن اإلماموالدراسات املساندة جبامعة 

النسبةالعددالطالبرأي 
استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد
 

 

 

 

50%

36%

11%

3%

رة استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصو
كبيرة

رة استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصو
جيدة 

رة استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصو
ضعيفة

لم نستفد

71%

21%

7% 1% المسار العلمي
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة كبيرة
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة جيدة 
ب استفدنا من برنامج التهيئة للطال

الجدد بصورة ضعيفة
لم نستفد

آراء عينة من طالب المسار العلمي حول برنامج التهيئة للطالب الجدد بعمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1440/1439هـ

)قالوا عن البرنامج في الصحف اليومية(
1.صحيفة نبض العرب: انطالق املرحلة الثانية من تهيئة طلبة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للمستجدين 

 /http://nbdalarab.com/135815
2.وكالة األنباء السعودية: انطالق املرحلة الثانية من تهيئة طلبة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل املستجدين

 https://www.spa.gov.sa/1802450
3.صحيفة اليوم: بدء املرحلة الثانية من تهيئة طلبة جامعة اإلمام عبدالرحمن

84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%https://www.alyaum.com/articles/6049018/%D8%A7%D9
85%D8%B1%%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%

8A%D8%A9-%86%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%AD%D9
84%D8%A8%D8%A9-%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%%D9

85-%D8%B%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%%D8%AC%D8%A7%D9
 86%85%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9

4. صحيفة الجزيرة: انطالق املرحلة الثانية لتهيئة الطلبة املستجدين بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
134821/20180828/http://www.al-jazirahonline.com/news/2018



75
74

نبذة عن نشأة مراكز دعم التعليم

تــم إنشــاء مراكــز دعــم التعلــم بعــامدة الســنة التحضرييــة يف عــام 2015م لتقديــم خدمــة تعليميــة مثاليــة وفريــدة مــن حيــث 

الركيــز عــىل الطــالب واحتياجاتهــم التعليميــة باألخــص وهــم يخطــون خطواتهــم األوىل يف الحيــاة األكادمييــة مــام سيســاعدهم 

مســتقبالً يف رســم طريقهــم نحــو التميــز يف تخصصاتهــم املتعــددة.

كجــزء مــن تطويــر املركــز وبدعــم مــن عــامدة الســنة التحضرييــة، فقــد بــدأ العمــل منــذ البدايــة بخطــة طموحــة تســعى لوضــع 

مراكــز دعــم التعلــم يف موقــع الصــدارة والتميــز يف حيــز الجامعــة أو املنطقــة بأرسهــا كأداة لتحقيــق النجــاح والتفــوق لطــالب 

الســنة التحضرييــة.

»NO STUDENT LEFT BEHIND« :الرؤية

الرسالة: ال ندخر جهداً ملساعدة الطالب وتعزيز فرص نجاحهم.
توسعات مراكز دعم التعلم

• الحرم الجامعي الغريب ويشمل:• الحرم الجامعي الرقي املخصص لطلبة املسار الصحي )ذكور(باإلضافة ملراكز دعم التعلم القامئة، حدثت بعض التوسعات لتشمل أماكن أخرى بالعامدة وهي تسعة أماكن:
– مبنى 450 املخصص للمسارين الهنديس والعلمي )ذكور(

– مبنى 300 املخصص لطالبات املسار الصحي )إناث(

• الحرم الجامعي بالريان– مبنى 900 لطالبات املسار الهنديس )إناث(
– مبنى املسار العلمي )إناث(

• الحرم الجامعي بالجبيل• كلية املجتمع بالقطيف )إناث(• كلية املجتمع بالدمام )إناث(– مبنى املسار االنساين )إناث( 

مركز دعم التعلم
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إحصائيات مركز دعم التعلم

نظرة عامة

العــدد االجــإىل لالستشــارات األكادمييــة التــي قدمتهــا مراكــز دعــم التعلــم بالعــامدة هــي 8143 إستشــارة موضحــة بالجــدول 

أدنــاه 

 مركز دعم التعلمإحصائيات

 نظرة عامة

 إستشارة موضحة ابجلدول أدانه  8143اليت قدمتها مراكز دعم التعلم ابلعمادة هي ية األكادميلالستشارات إىل العدد االمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع المجايل

 ذكور 2985

 إانث 5158

 إمجايل 8143

 

ذكور 
إناث

والنوععدد الستشارات مرتبة حسب املوقع 

 

 

 

 

 

الكليإىل اإلمج  النوع املوقع المجايل 
 ذكور املبىن الصحي 1845 2985

  
450مبىن  1140  

5158 
300مبىن  1895  إانث 

  

  

  

 الراين للمسار اإلنساين 1657
900مبىن  650  

 الراين للمسار العلمي 533

 كلية اجملتمع ابلدمام 260

 كلية اجملتمع ابلقطيف 163

 إمجايل ذكور 2985 
 إانث 5158 

8143 
الكليإىل المج   

a
املبىن الصحي

مبىن 
الراين املسار اإلنساين
الراين املسار العلمي

مبىن 
مبىن 

كلية اجملتمع ابلدمام
فكلية اجملتمع ابلقطي

 مركز دعم التعلمإحصائيات

 نظرة عامة

 إستشارة موضحة ابجلدول أدانه  8143اليت قدمتها مراكز دعم التعلم ابلعمادة هي ية األكادميلالستشارات إىل العدد االمج

 

 

 

 

 

 

 

 

المجايل النوع

ذكور

إانث

إمجايل

 

ذكور 
إناث

عدد االستشارات مرتبة حسب الموقع والنوع
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والنوععدد الستشارات مرتبة حسب املوقع 

 

 

 

 

 

الكليإىل اإلمج المجايل املوقع النوع
املبىن الصحي ذكور

450مبىن 
300مبىن  إانث

الراين للمسار اإلنساين
900مبىن 

الراين للمسار العلمي

كلية اجملتمع ابلدمام

كلية اجملتمع ابلقطيف
ذكور إمجايل
إانث

الكليإىل المج

a
املبىن الصحي

300مبىن 

الراين املسار اإلنساين
الراين املسار العلمي

450مبىن 

900مبىن 

كلية اجملتمع ابلدمام
فكلية اجملتمع ابلقطي

 الستشارات مرتبة حسب املادة

 املادة عدد الستشارات

 األحياءعلم  1238

 مهارات البحث 1160

 الرايضيات 1151

 الفيزايء 929

 يةاإلجنليز اللغة  895

 الكيمياء 831

 التصميم اهلندسي 647

 احلاسب اآليل 481

 علم النفس 235

 اإلحصاء 220

 دراسة فردية 219

 الدراسات اإلسالمية 98

 اللغة العربية 39

 اإلمجايل 8143
 

االستشارات مرتبة حسب المادة
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 الستشارات مرتبة حسب املادة

عدد الستشارات املادة

األحياءعلم 

مهارات البحث

الرايضيات

الفيزايء

يةاإلجنليز اللغة 

الكيمياء

التصميم اهلندسي

احلاسب اآليل

علم النفس

اإلحصاء

دراسة فردية

الدراسات اإلسالمية

اللغة العربية

اإلمجايل

 

 

 

 

واملادةالستشارات مرتبة حسب النوع 

 
 املادة  الذكور  اإلانث

األحياءعلم   630  608  

 الرايضيات  445  706

يةاإلجنليز اللغة   467  428  

 التصميم اهلندسي  191  456

 الفيزايء  533  396

 مهارات البحث  52  1108

 احلاسب اآليل  66  415

 الكيمياء  352  479

 دراسة فردية  218  1

 اإلحصاء  31  189

235  N/A  علم النفس 

98  N/A  الدراسات اإلسالمية 

39  N/A  اللغة العربية 

الكليإىل اإلمج    8143  

االستشارات مرتبة حسب النوع والمادة



79
78

أعلى نسبة استشارات أكاديمية

يوضح الجدول أدناه أعىل املدرسن من ناحية تقديم االستشارات األكادميية للطالب مرتبن من حيث املادة واملوقع

 أعلى نسبة استشارات أكادميية
واملوقعللطالب مرتبني من حيث املادة ية األكادمييوضح اجلدول أدانه أعلى املدرسني من انحية تقدمي االستشارات 

سم املدرسا املادة  عدد الستشارات املوقع 

 يةاإلجنليز اللغة 

Kalpakidis Medical Tower 259 

Nasser Ammar Medical Tower 51 

Hawraa Building 300 42 

 األحياءعلم 

Gaber Saad Medical Tower 452 

Abeer Building 300 147 

Mona Building 300 119 

 الكيمياء

Aseel Building 300 139 

Nesreen Building 300 118 

Yasser Almarasi Medical Tower 115 

 الفيزايء

Heba Bahaa Building 300 191 

Nazih Yousef Medical Tower 159 

Athiba Building 300 100 

 الرايضيات

Naseem Fawagreh Building 900 130 

Omniah Rayan Science 81 

Mais Rayan Science 81 

 التصميم اهلندسي
Marwa Torki Building 900 121 

Hoda Farag Building 900 108 

 مهارات البحث
Hoda Rayan Humanities 80 

Redah Rayan Humanities 80 

 احلاسب اآليل
Minya Building 300 67 

Lobna Building 300 55 

Table 6a: Top Academic Advisors 
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بوابة خدمات الطالب
بوابة خدمات الطالب

تقرير بوابة خدمات الطالب

      لقــد تبــوأت عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مكانــة مرموقــة مــن 

خــالل تبنيهــا افضــل املارســات يف تقديــم الخدمــات األكادمييــة وغــري األكادمييــة لطالبهــا مبــا فيهــا الخدمــات اإللكرتونيــة التــي 

تهــدف إلنجــاز العمــل والخدمــات بــأرسع وقــت، وبدقــة عاليــة؛ حتــى أصبحــت العــادة بيــت خــرة ومرجعــاً لكثــري مــن الجهــات 

داخــل الجامعــة وخارجهــا.

     ويقدم هذا التقرير ما تم إنجازه من خالل بوابة خدمات الطالب خالل الفرتة التي تم فيها التشغيل الجريبي للبوابة.

 الرؤية

الريادة يف تقديم خدمات أكادميية وغري أكادميية، وتوفري املعلومات للطالب بيرس وسهولة وبجودة عالية، ودقة متناهية.

 الرسالة 

     تقديــم أجــود خدمــات دعــم التعلــم، والنصــح واإلرشــاد للطــالب، وأن تكــون حلقــة وصــل فاعلــة بــن الطالــب وكل وحــدات 

وأقســام العــادة.

األهداف

• توفري املعلومات واألخبار للطالب بصورة رسيعة.• إمكانية االستفادة من املعلومات يف تطوير العمل األكادميي واإلداري.• توفري مصادر موثقة عن حالة الطالب السلوكية واألكادميية.• ميكنة جميع املعامات الخاصة بالطاب.• تيسري التواصل بن املدرسن ووحدة اإلرشاد األكادميي والنفيس ومركز دعم التعلم عن طريق برنامج إلكرتوين واحد.• توفري وسيلة سهلة ورسيعة للتواصل مع أكر عدد من الطاب ورصد الصعوبات والتحديات التي يواجهونها.

مقدمة
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بوابة خدمات الطالب

تقرير بوابة خدمات الطالب

بوابة خدمات الطالب

    فكرة البرنامج

 تعــرض هــذه األيقونــة آلليــة عمــل الربنامــج وكيفيــة التعامــل معــه وكذلــك آليــة التســجيل يف الربنامــج 

والحصــول عــىل اســم املســتخدم وكلمــة الــر الخاصــة بــه. كــام تعــرض هــذه االيقونــة خطــوات متابعــة 

الطلــب الخــاص بالطالــب وكيفيــة الــرد عليــه، والسياســة التــي يتبعهــا الربنامــج يف الطلبــات التــي تقــدم 

مــن خاللــه.

خدمات البرنامج

ــات  ــواع الخدم ــك مــن خــالل عــرض أن ــا الربنامــج وذل ــي يقدمه ــات الت ــة للخدم تعــرض هــذه االيقون

التــي ميكــن للمســتخدم ســواء كان)طالــب –عضــو هيئــة تدريس-مرشــد أكادميي-مرشــد نفي-مــرف 

ــوار  ــة الح ــؤول حقيب ــؤون الطالب-مس ــدة ش ــرف وح ــم التعلم-م ــادر ودع ــز املص ــق مرك طاليب-منس

ــر( ــر-ويل األم ــب والتطوي ــق التدري املجتمعي-منس

حقيبة الحوار المجتمعي

ــذ يف هــذا الشــأن  ــي تنف ــة الت ــدورات التدريبي ــي وال ــة الحــوار املجتمع ــة بحقيب ــص هــذه األيقون تخت

ــا الطــالب يف هــذا املوضــوع مــن خــالل  ــي ميكــن أن يســجل فيه ــة الت ــة إىل األعــامل التطوعي باإلضاف

ــة الحــوار املجتمعــي. ــة الخاصــة بحقيب اللجن

اإلرشاد األكاديمي

ــات  ــة والدراس ــنة التحضريي ــامدة الس ــالب ع ــي لط ــاد األكادمي ــات اإلرش ــل خدم ــل تفعي ــن أج      م

املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن الفصيــل تــم اســتحداث الرشــاد األكادميــي اإللكــروين للطــالب من 

خــالل الدخــول عــىل بوابــة الخدمــات الطالبيــة ومــن ثــم اســتخدام االيقونــة الخاصــة باإلرشــاد، والتــي 

متكــن الطــالب مــن طلــب الخــدم يف اي وقــت ومــن أي مــكان مــن خــالل بوابــة الخدمــات اإللكرونيــة
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البرامج التدريبية

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــدد م ــالل ع ــن خ ــالب« م ــر الط ــب وتطوي ــة »تدري ــكيل لجن ــم تش      ت

أصحــاب الخــربة يف هــذا املجــال وذلــك لطــرح عــدد مــن الــدورات التدريبيــة يقــوم الطــالب بالتســجيل 

فيهــا مــن خــالل هــذه األيقونــة و التــي تخــدم الطالــب يف العديــد مــن الجوانــب النفســية واالجتامعيــة 

واألكادميية، وذلك من خالل عدد من أعضاء هيئة التدريس من أصحاب الخربة يف هذا املجال.

أهداف البرامج التدريبية:

1. تنمية املهارات الشخصية والحياتية للطلبة بشكل عرصي وهادف.

2. تدريب الطلبة عىل املهارات الالزمة للنجاح يف حياتهم الجامعية واملهنية.

3. زيادة القدرة التنافسية للطلبة من خالل تقديم التدريب الذي يؤهله لذلك.

4. تعزيز املامرسات واملهارات القيادية للطلبة.

5. تدريب الطلبة عىل التعامل الصحيح واإليجايب مع الذات ومع اآلخر ومع املجتمع.

6. صقل مهارات الطلبة وإثراء الجانب املعريف لديهم.

7. اكتشاف وتطوير مواهب الطلبة واالستفادة منها.

8. إصــدار مــواد تثقيفيــة وكتيبــات ومطويــات ومقاييــس ذات عالقــة باملهــارات الحياتيــة وإتاحــة الحصــول عليهــا للطلبــة 

)الحقــاً(

9. ملء أوقات فراغ الطالب بالنافع املفيد 

10. االستثامر يف الجانب البري.

تعقــد دورة واحــدة أســبوعيا موزعــة عــىل ثــالث أيــام يف األســبوع يف مركــز مصــادر دعــم التعلــم، وتكــون مــدة الــدورة مــن ســاعة 

مــن 12:00 إىل الســاعة1:00

عناوين الدورات المقترحة:

1 -تســويق الــذات/ 2 -الثقــة بالنفــس/ 3 -العصــف الذهنــي/ 4 -تطبيقــات عمليــة يف التفكــري اإلبداعــي/  5 -مهــارات التواصــل 

يف البيئــة الجامعيــة/ 6 -التفكيـــــر االيجـــــايب/ 7 -التخطيـــــط االســراتيجي/ 8 -الـــــعادات الــــسبع االكــرث فاعليــة/ 9 -مهــــارات 

التواصــل األرسي/ 10 -لغةــــــ الجســد/ 11 -مهــارات النجــاح يف الحيــاة/  12 -كتابـــة الخطابــــات الرسمــــية وإعــــداد العــروض 

التقدمييــة/ 13 -األمنــاط البريــة وكيفيــة التعامــل معهــا/  14 -اســراتيجيات املذاكــرة الفعالــة/ 15 -هندســة النجــاح/ 16 -قــوة 

األهداف

مركز مصادر دعم التعلم

     قامــت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بإنشــاء عــدد مــن مصــادر دعــم التعلــم يف 

جميــع مســارات العــامدة يف شــقي الطــالب والطالبــات، وذلــك لتقديــم خدمــات الدعــم األكادميــي للطالب 

أصحــاب املشــكالت يف التحصيــل الــدرايس، وذلــك مــن خــالل طــرح برامــج أكادمييــة لهــم لرفــع املســتوى 

التحصيــل لهــؤالء الطــالب. ويتــم ذلــك مــن خــالل تحويــل هــؤالء الطــالب مــن خــالل عضــو هيئــة التدريــس أو 

املــرف األكادميــي لهــذه املراكــز مــن خــالل هــذه األيقونــة، مــن خــالل منــوذج أعــد مــن اجــل ذلــك. كــم يتــم ارســال تقاريــر 

دوريــة مــن قبــل منســق مركــز مصــادر ودعــم التعلــم للمرشــد األكادميــي مــن خــالل بوابــة خدمــات الطالــب توضــح ماتــم أجرائــه 

للطــالب باإلضافــة إىل توضــح مــدى التقــدم يف مســتوى الطالــب التحصيــي بعــد التحاقــه باملركــز.
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مركز اإلرشاد الجامعي
ــة  ــو هيئ ــح لعض ــب تتي ــات الطال ــة خدم ــإن بواب ــة ف ــات الجامع ــن مؤسس ــل ب ــل التكام ــن أج      م

ــك  ــي، وذل ــاد الجامع ــز اإلرش ــن يف مرك ــىل املختص ــب غ ــل الطال ــي تحوي ــد األكادمي ــس أو املرش التدري

للتعــاون يف مســاعدة الطالــب يف التغلــب عــىل املشــكالت النفســية واالجتامعيــة التــي قــد يعــاين منهــا. 

ــن إجــراءات  ــب م ــع الطال ــم م ــاد الجامعــي عــام ت ــز اإلرش ــن مرك ــر م ــة ارســال تقاري ــح البواب ــك نني كذل

ــاعدة.   مس

برنامج علمني زميلي
     انطالقــا مــن اســراتيجية التعلــم باألقــران تقــدم بوابــة خدمــات الطالــب عــدد مــن الربامــج التــي 

يقــوم بهــا عــدد مــن الطــالب الذيــن تــم تدريبهــم مــن قبــل عــدد مــن املتخصصــن يف تقديــم برامــج 

تدريبيــة او تقديــم رشح عــدد مــن الــدروس لزمالئهــم الطــالب وذلــك مــن خــالل إعــالن ذمل مــن خــالل 

هــذه االيقونــة للطــالب ومــن ثــم يتــم التســجيل مــن الطــالب الراغبــن يف حضــور هــذه الربامــج مــن خــالل 

هــذه األيقونــة ويف نهايــة الربنامــج يتــم طــرح تقييــم لهــؤالء الطــالب مــن قبــل زمالئهــم.

وحدة شؤون الطالب
     يتــم مــن خــالل هــذه األيقونــة إعــالن خطــة األنشــطة التــي تطرحهــا وحــدة شــؤون الطــالب خــالل 

العــام الــدرايس، وذلــك مــن اجــا اطــالع الطــالب عليهــا ومــن ثــم اختيــار الفاعليــات الراغبــن االشــراك 

فيهــا والتســجيل فيهــا مــن خــالل االيقونــة الخاصــة بوحــدة شــؤون الطــالب، كــام يتــم مــن خــالل هــذه 

االيقونــة تقييــم الطــالب لهــذه الفاعليــات مــن أجــل التطويــر وتــاليف اوجــه القصــور إن وجــدت يف الفاعليــات 

القادمــة.

خدمات أولياء األمور
ــه  ــك دراجات ــب وكذل ــي للطال ــن األداء األكادمي ــار ع ــور االستفس ــاء األم ــة ألولي ــذه االيقون ــح ه      تتي

يف االختبــارات ونســب غيابــة باإلضافــة إىل مشــاركة يف األنشــطة والفاعليــات، وطلــب املقابلــة مــع أحــد 

املســؤولن يف العــامدة بخصــوص الطالــب، ويتــم ذلــك مــن خــالل قاعــدة البيانــات التــي تــم االنتهــاء منهــا عن 

معلومــات أوليــاء األمــور مــن حيــث )اإلمييــل ورقــم الجــوال ورقــم الهويــة الوطنــي ( وذلــك إلنشــاء حســاب خــاص بــكل ويل أمــر 

يســتطيع الدخــول بــه غــىل هــذه األيقونــة.

نقاطي
       تتيــح هــذه االيقونــة للطــالب التعــرف عــىل النقــاط التــي تضــاف غــىل رصيــه أو تخصــم منــه نتيجــة 

ــم يف  ــك التكري ــي ميكــن للطــالب مــن خــالل ذل ــة بالعــامدة والت التزامــه بالقواعــد الالســلكية واألكادميي

نهاية العام من خالل تجميع أكرب عدد من النقاط مام ينمي روح االلتزام بن الطالب.

اإلشراف الطالبي
ــة تقديــم األعــذار الطبيــة ملســؤويل اإلرشاف الطــاليب، كــام متكــن الطالــب مــن       تتيــح هــذه األيقون

التعــرف عــىل نســب غيابــة يف املقــررات املختلفــة، وكذلــك اإلنــذارات التــي توجــه للطــالب مــن خــالل 

اإلرشاف الطــاليب عندمــا ترتفــع نســبة الغيــاب باإلضافــة إىل التعــرف عــىل قاعــات االختبــارات ومواعيدهــا 

غريهــا مــن الخدمــات التــي يقدمهــا اإلرشاف الطــاليب الطبيــة. أوالً: عــدد الطلبــات الــواردة للبوابــة
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أواًل: عدد الطلبات الواردة للبوابة

بوابة خدمات الطالب

تقرير بوابة خدمات الطالب

 عدد الطلبات الواردة
 للبوابة

الواردة للبوابة: أواًل: عدد الطلبات
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بوابة خدمات الطالب

تقرير بوابة خدمات الطالب

توزيع الطلبات
 الواردة لبوابة خدمات 
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 للبوابة
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ثانيًا: توزيع الطالبات الواردة لبوابة خدمات الطالب حسب المجال.
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ثالثًا: أهم الموضوعات التي وردت بها طلبات من الطالب بخصوص اإلرشاد األكاديمي
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بوابة خدمات الطالب

تقرير بوابة خدمات الطالب

 الطلبات الواردة ملركز دعم التعلم
 من خالل بوابة خدمات الطالب
حسب املسار واملبنى واملقررات

  - المسار الصحي طالب
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بوابة خدمات الطالب

تقرير بوابة خدمات الطالب
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الطلبات الواردة لمركز دعم التعلم من خالل بوابة خدمات الطالب حسب المسار والمبنى والمقررات
1-املسار الصحي طالب

2-املسار الهنديس والعلمي مبنى )450(
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بوابة خدمات الطالب

16
تقرير بوابة خدمات الطالب
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بوابة خدمات الطالب

تقرير بوابة خدمات الطالب
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مكتب المبادرات النوعية

تعكــف كافــة املجتمعــات عــىل إمنــاء مؤسســاتها التعليميــة، وتطويــر مكوناتهــا املتباينــة، مــن أجــل توفــري تعليــم نوعــي راقــي 
لطالبهــا، والــذي ميثــل الحــارض واملســتقبل. ويتمثــل إنشــاء املكتــب يف ســعي الجامعــة نحــو تحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 
والتــي تســتند عــىل املحــاور الثالثــة الرئيســة( مجتمــع حيــوي، اقتصــاد مزدهــر، وطــن طمــوح )، ومشــاركتها يف التنميــة الوطنيــة. 
ويف ضــوء مــا تعهــد بــه خــادم الحرمــن الريفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز بقولــه - حفظــه اللــه- »هــديف األول أن تكــون 
بالدنــا منوذجــاً ناجحــاً ورائــداً يف العــامل عــىل كافــة األصعــدة، وســأعمل معكــم عــىل تحقيــق ذلــك« والعمــل عــىل تحقيــق مــا تصبــو 
إليــه اململكــة يف املجــاالت املختلفــة وتعزيــز دورهــا التنمــوي، والتــي مــن ضمنهــا مجــال التعليــم العــايل. كــام تحــرص جامعــة 
ــر الجامعــة وســعادة وكالء الجامعــة حفظهــم  ــة معــإىل مدي ــا الرشــيدة برعاي ــة يف قياداته ــن فيصــل متمثل اإلمــام عبدالرحمــن ب
اللــه عــىل تطويــر مســرية التعليــم بالجامعــة التــي تعــّد ركيــزة أساســية لبنــاء الوطــن، واالهتــامم باملواهــب واملخرعــن وتســجيل 
ــري الطــرق  ــم لتوف ــا الدائ ــة وحرصه ــة للشــؤون األكادميي ــة الجامع ــر وكال ــاً. ونخــص بالذك ــاً ودولي ــا محلي ــراف به ــم واالع أعامله
املتوازنــة واملبتكــرة لتقديــم تعليــم بأعــىل جــودة ملجتمــع املتعلمــن الباحثــن عــن خــربات تعلــم متنوعــة، ومســاعدتهم يف تطويــر 

الخــربة التعليميــة بطــرق جديــدة ويف مجــاالت عــدة تعكــس القيــم األساســية للجامعــة.
ومــن منطلــق إميــان عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بواجبهــا الوطنــي 
ــات،  ــة اململكــة، وبفضــل مــا متتلكــه الجامعــة مــن كــوادر وإمكان واملجتمعــي، واستشــعار دورهــا املهــم يف دعــم تطلعــات رؤي
ورؤيتهــا نحــو تحقيــق التميــز محليــاً وإقليميــاً وعامليــاً، ورســالتها نحــو تقديــم خدمــات معرفيــة وبحثيــة ومهنيــة إبداعيــة براكــة 
مجتمعيــة فاعلــة، فقــد جعلــت تعزيــز أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي وتطلعــات الرؤيــة أحــد أولوياتهــا، والتــي ســيكون لهــا 
أثرهــا - بــإذن اللــه - عــىل الفــرد واملجتمــع. ويعتــرب أهــم دور للعــامدة والجامعــة هــو املســاهمة يف تحقيــق النمــو يف رأس املــال 
البــري، مــن خــال تفعيــل أدوارهــا الثــالث الرئيســية )تعليــم – بحــث علمــي – خدمــة مجتمــع(. األمــر الــذي وضــع عــىل عاتقنــا 
ــا إذكاء روح  ــب علين ــال. وواج ــري وفع ــكل كب ــه بش ــة وطن ــه لخدم ــات تؤهل ــك مقوم ــخصية ميتل ــل الش ــج/ة متكام ــل خري تأهي

املبــادرة بــن طالب/طالبــات ومنســويب العــامدة واســتقطاب إبداعاتهــم واســتثامر جهودهــم لتحقيــق اإلبــداع والتميــز.

الفكرة - النشأة
ــات  ــة والدراس ــنة التحضريي ــامدة الس ــة بع ــادرات النوعي ــب املب ــاء مكت ــم إنش ت
املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بعــد مناقشــة املوضــوع 
ــي 14٣9 / 144٠ ه  ــام الجامع ــث للع ــامدة الثال ــس الع ــه يف مجل ــة علي واملوافق
بتاريــخ ٢8 / ٠٢ / 144٠ ه، وقــد وافــق معــإىل مديــر الجامعــة عــىل محــرض 
ــخ ٠5 / ٠٣ / 1440ه، بهــدف  ــم 42/ 1995 6 وتاري ــه رق ــس بخطــاب معالي املجل
إذكاء روح املبــادرة بــن طلبــة الجامعــة وبــن أعضــاء هيئــة التدريــس واســتقطاب 
إبداعاتهــم التــي تحمــل آليــات جديــدة الســتثامر الجهــود التــي عــادة مــا تهــدر 
وتهمــل، بحيــث تعمــل هــذه اآلليــات عــىل نظــم هــذه الجهــود يف مســار واحــد 
يســهل االنضــامم إليــه مــن قبــل الراغبــن؛ لتحقيــق هــدف تنمــوي واضــح ومحدد. 
عــىل أن تشــمل املبــادرات آليــات عمــل تنفيذيــة لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030. 

ويعــد إنشــاء مكتــب املبــادرات حرصــاً مــن العــامدة والجامعــة يف التميــز املؤســي لتحقيــق هــذه الرؤيــة. وتــم تكليــف عضــو 
هيئــة التدريــس بالعــامدة الدكتــور/ ســعيد جميــل األشــقر بتأســيس املكتــب وإدارتــه مبــا يحقــق اإلبــداع والتميــز. ويعمــل املكتــب 
ــة  ــن أعضــاء هيئ ــات العــامدة أو م ــاء وبن ــن أبن ــادرات م ــت هــذه املب ــادرات ســواء كان ــة املب عــىل اســتقبال واســتقطاب ورعاي

التدريــس فيهــا، والعمــل عــىل تحقيقهــا بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة عــىل مســتوى الجامعــة.
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الرؤية
اإلبداع والتميز يف تطوير البيئة التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.

الرسالة
رعايــة مبــادرات رائــدة ومبتكــرة لدعــم وتطويــر البيئــة التعليميــة والبحثيــة املســاهمة يف خدمــة املجتمــع 

عــىل مســتوى العــامدة

قيم العمل
الجودة: مراعاة معايري الجودة يف املبادرات املقدمة ودرجة تحقيقها لرؤية ورسالة الجامعة.

التميز: تحقيق أهداف املبادرات بأقىص فعالية وفق خطة محددة.
الشفافية: تحري أقىص معدالت الدقة يف املتابعة.

املسؤولية: تحمل املسؤولية يف تطبيق املبادرات ومتابعتها وتقوميها.
العمل بروح الفريق: تعزيز العمل الجامعي كمؤرش نجاح املبادرات.

األهداف
• تذليل املعوقات التي قد تواجه املبادرات لضامن نجاحها.• التنسيق واملتابعة لجميع املعنين بتطبيق املبادرات. • املساهمة يف إيجاد حلول ابتكارية لتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.• تطبيق املبادرات واإلرشاف عى تنفيذها وتقوميها وقياس أدائها وفق قياسات أداء محددة.• استقبال املبادرات ودراستها وتبنيها من الطاب وأعضاء هيئة التدريس.

لجان المكتب
تبــدأ مهــام املكتــب مــن مرحلــة مــا قبــل تقديــم املبــادرات وتنتهــي بتنفيذهــا، وبنــاء عليــه فاملكتــب يضــم ثــالث لجــان أساســية 

هــي كالتــايل:
- لجنة استقبال وتقييم املبادرات:

تتمثل مهمة اللجنة يف استقبال املبادرات الجديدة وتقييمها والتواصل مع الجهة املبادرة.
- لجنة تنفيذ املبادرات:

تتمثــل مهمــة اللجنــة يف تنفيــذ املبــادرة بعــد اعتامدهــا مــن قبــل الجهــة املبــادرة، بحيــث يكــون لــكل مبــادرة معتمــدة لجنــة 
مســتقلة لتنفيذهــا، برئاســة وعضويــة فريــق العمــل املبــادر، إضافــًة إىل عضويــة مديــر املكتــب ومــن يــراه رئيــس اللجنــة.

- لجنة اإلرشاف عىل املبادرات:
تتمثــل مهمــة اللجنــة يف اإلرشاف عــىل تنفيــذ املبــادرات املعتمــدة، وتســهيل مهــام اللجــان التنفيذيــة لتحقيــق أهدافهــا وإنجــاز 

مهامهــا.

تم انشاء رابط تسجيل للمبادرات وهو:
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=XHY1Kn5jKRA%3D
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المبادرات المقدمة لمكتب المبادرات النوعية للعام الجامعي 1439-1440هـ

1. برنامج تنمية املهارات الطالبية 
2. رعايــة - مركــز املوهوبــن باملنطقــة 

الرقيــة
3. مبادرة مساعدة 

4. هاكثون التحضريية
5. مواهب من تحضرييتي

6. مناذج تطبيقية للتعلم املقلوب
عــىل  التدريــب  تدريبيــة يف  دورات   .7

تــالوة القــرآن

8. فرسان الكلمة من طالب التحرضية
9. باحثون عن املعرفة

10. إنشاء معمل مجسامت
11. الصالون الثقايف

12. كيفية تحديد التخصص املناسب
13. خطة العامدة السحابية

14. جائزة املراقب املتميز
15. فرسان التحضريية

16. وفر تؤجر

17. ُجُسوٌر
Prep talents .18

19. إتقان
 English debate .20

ــة  ــة للغ ــة املنهجي ــرات الثقافي 21. املناظ
ــة اإلنجليزي

22. معرض البالستيك اإلبداعي

أهم إنجازات مكتب المبادرات النوعية للعام الجامعي 1439-1440هـ
فــوز عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجائــزة أفضــل أداء محفــز عــىل مســتوى الجهــات بالجامعــة يف تحــدي 

املــي قــدم املبــادرة مكتــب املبــادرات النوعيــة بالعــامدة

ممارسات عمادة السنة التحضيرية نحو تحفيز المنسوبين للمشاركة في 

تحدي 
المشي

برنامج رشاكة بن الجامعة )عامدة السنة التحضريية( وإدارة التعليم العام باملنطقة الرقية )مركز املوهوبن(
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مجلة التحضيرية

العدد السادس:
ــات  ــة والدراس ــنة التحضريي ــعادة الس ــة س ــم برعاي ــاىل ث ــه تع ــن الل ــق م      بتوفي
ــن  ــغ م ــامم بال ــة، وباهت ــىل املجل ــام ع ــرف الع ــد امل ــز الفهي ــاندة د.عبدالعزي املس
ســعادة الدكتــور نــارص بــن ســعود الريــس مديــر تحريرهــا، وبتكاتــف أعضــاء اللجنــة 
املكلفــة، صــدر العــدد الســادس مــن مجلــة الســنة التحضرييــة باللغــة العربيــة. والذي 

ركــزت فيــه عــىل عــدة قضايــا ومحــاور منهــا:
 تهيئــة الطــالب وتوعيتهــم وتوجيههــم حــول أنظمــة الدراســة يف الســنة التحضرييــة، 

ورضورة االهتــامم بالوقــت وذلــك مــن خــالل مــا يــي:
ــف،  ــاندة املكل ــات املس ــة والدراس ــنة التحضريي ــد الس ــعادة عمي ــة س - كلم
ــع  ــز والداف ــد املحف ــي تع ــس، والت ــعود الري ــن س ــارص ب ــور ن ــعادة الدكت س
للطلبــة يف اندماجهــم يف ســنتهم التحضرييــة، مــن خــالل تزويــد الطلبــة 
ــارة إىل  ــع اإلش ــة، م ــاة الجامعي ــاج يف الحي ــىل االندم ــاعدهم ع ــح تس بنصائ
بعــض املشــاريع والربامــج التــي اســتحدثت بالعــامدة والتــي تســعى إىل توفــري 

ــي. ــي والنف ــة األكادمي ــن الطلب ــي متك ــم الت ــه الدع ــة أوج كاف
- إجــراء مقابــالت مــع الطــالب والطالبــات مــن جميــع املســارات ومختلــف 

الفــروع وممــن أنهــو الســنة التحرضيــة بنجــاح، لــرد تجربتهــم يف كيفيــة إدارة أوقاتهــم بفعاليــة أثنــاء دراســتهم الســنة 
ــن هــم عــىل مقاعــد الدراســة الحاليــة. التحضرييــة، وذلــك ليســتفيد مــن هــذه التجربــة زمالئهــم ممَّ

ــك  ــن ذل ــتثامره، وم ــت واس ــل الوق ــىل عام ــم ع ــة تركيزه ــة وأهمي ــاح الطلب ــة بنج ــاالت ذات صل ــة مبق ــم املجل - تدعي
مقالــة للمرشــد النفــي بوحــدة الســنة التحضرييــة بعنــوان« إدارة الوقــت /ســلوكيات عمليــة(، وكذلــك مقــال بعنــوان »)8 

مفاتيــح للنجــاح(، ومقــال بعنــوان »خطــوات نحــو التميــز«.
    كــام أن املجلــة مل تغفــل عــن رصــد وتوثيــق فعاليــات وأنشــطة العــامدة الثقافيــة والرياضيــة واالجتامعيــة واألكادمييــة لجميــع 
املســارات وملختلــف الفــروع ، ومــن ذلــك فعاليــة بعنــوان »القمــة ميثــل عــامدة الســنة التحضرييــة يف مونديــال الجامعــة الثقــايف« 
ومــن الفعاليــات األكادمييــة لتشــجيع الطالبــات عــىل التحــدث باللغــة اإلنجليزيــة عــن اململكــة يف يومهــا الوطنــي فعاليــة »وطنــي 
ــاة  ــث البهجــة يف حي ــي هدفــت إىل ب ــة الت ــات االجتامعي ــة املجتمــع بالدمــام، ومــن الفعالي ــذي نفــذ يف كلي ــت بالقلــب«، وال أن
الطالبــة وحيــاة مــن حولهــا مــن خــالل إســعاد العامــالت وإدخــال الفرحــة إىل قلوبهــن ورســم االبتســامة عــىل وجوههــن ، مــن 
خــالل توزيــع أظــرف بهــا عبــارات تشــجيعية للعامــالت ، نشــاط » اصنــع فرحــة » الــذي نفــذ يف تحضرييــة الجبيــل، ومــن فعاليــات 
طالبــات املســار العمــي بالريــان والــذي هــدف إىل إســعاد ســيدات الرعايــة االجتامعيــة بالدمــام بفعاليــة بعنــوان »أثــر يبقــى«، 

وهــذه الفعاليــات عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص.
   كــام اهتمــت املجلــة بتوثيــق فعاليــات العــامدة ، ومــن ذلــك تكريــم ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة 
الدكتــور عبــد العزيــز بــن فهــد الفهيــد، مبناســبة تفرغــه العلمــي يف جامعــة Reading، إضافــة إىل الحديــث عــن إنجــازات العــامدة 
ــة، وانخفــاض نســب  ــة الســنة التحضريي ــاع املعــدل الراكمــي لطلب ــل يف ارتف ــة ،ســواء عــىل املســتوى التعليمــي واملتمث األكادميي
ــة  ــة مهــارات الهيئ ــة، أو عــىل مســتوى تنمي ــات الالصفي ــة باألعــوام الســابقة، أو عــىل مســتوى األنشــطة والفعالي التــرب مقارن
التدريســية واإلداريــة التــي تخــدم الطــالب والطالبــات، كــام كان لربنامــج التهيئــة لطــالب الســنة التحضرييــة للعــام 1440/1439هـــ، 
نصيــب يف هــذا العــدد مــن خــالل الحديــث عــن مراحلــه الثــالث ، وهدفــه يف تهيئــة طلبــة الســنة التحضرييــة، كــام عرضــت املجلــة 

أخبــار حلقــات النقــاش ملختلــف املســارات والفــروع.
ــذات،  ــر ال ــات قســم تطوي ــم رصــد فعالي ــد ت ــة عــىل رصــد أنشــطة الوحــدات واللجــان واألقســام، فق    ويف إطــار حــرص املجل
ــة  ــم القســم ألعضــاء هيئ ــق تكري ــم توثي ــه أيضــاً ت ــة أساســيات املرســم، ويف القســم ذات ــة لطلب ــا معــرض األعــامل اإلبداعي منه



95
95

ــم  ــام ت ــامدة، ك ــن الع ــن م ــتقيلن واملنتقل ــس املس التدري
ــر األكادميــي، ودور  ــة الجــودة يف التطوي ــرض خطــة وكال ع
خدمــات الطالــب يف رفــع مســتوى العمليــة التعليميــة 
ــة  ــؤيت مثارهــا« ، إضاف ــب ت ــات الطال ــة خدم ــوان »بواب بعن
إىل اإلشــارة إىل افتتــاح مركــز دعــم التعلــم بحلتــه الجديــدة 

ــدد. ــار هــذا الع ــذي كان ضمــن أخب وال
ــًدا لــدور املجلــة يف التفاعــل مــع املجتمــع املحــي     وتأكي
ــة  ــبة هام ــة مناس ــت املجل ــن، تناول ــامء للوط ــة االنت وتنمي
ــك مــن  ــي، وذل ــوم الوطن ــوب، وهــي مناســبة الي عــىل القل
خــالل إجــراء مقابــالت مــع الطــالب والطالبــات ملعرفــة مــا 
يعنــي لهــم اليــوم الوطنــي، كــام تــم كتابــة مقالــة يف هــذا 

الشــأن بعنــوان »اليــوم الوطنــي / أمجــاد املــايض وإنجــاز الحــارض« مــع توثيــق مواهــب الطلبــة يف الشــعر واألدب والتــي كان منهــا 
ــه. يف املوضــوع ذات

  وضمــن أخبــار املجلــة تــم إجــراء مقابلــة مــع أحــد ضيــوف العــدد وهــو ســعادة الدكتــور/ عبــد اللــه عســريي، وكيــل كليــة إدارة 
األعــامل للشــؤون األكادمييــة، والــذي تناولــت مقابلتــه الحديــث عــن كليــة إدارة األعــامل، والقــدرة االســتيعابية للكليــة، ومعــدالت 
القبــول للســنوات الثــالث املاضيــة، وغريهــا مــن األســئلة التــي تهــم الطلبــة، وختــم ســعادته املقابلــة بتقديــم نصيحــة لطلبــة الســنة 

التحضرييــة مفادهــا أن العلــم والتحصيــل ركيــزة أساســية يف ديننــا الحنيــف ورضورة لشــبان وشــابات الوطــن.
  وأخــريا تــم إجــراء مقابــالت مــع املدرســن لــرد تجربتهــم يف تدريــس طــالب وطالبــات التحضرييــة موجهــن لهــم مــن خــالل هــذه 

ملقابــالت النصائــح التــي تهمهــم يف حياتهــم الجامعيــة ســيام الســنة التحضرييــة. 

العدد السابع:
ــم برعايــة حثيثــة مــن ســعادة الســنة التحضرييــة       بتوفيــق مــن اللــه تعــاىل، ث
والدراســات املســاندة املُكلــف املــرف العــام عــىل املجلــة، ســعادة الدكتــور/ نــارص 
بــن ســعود الريــس، وبتكاتــف أعضــاء اللجنــة املكلفــة، صــدر العــدد الســابع مــن 

مجلــة الســنة التحضرييــة باللغــة العربيــة.
والذي ركزت فيه عىل عدة قضايا ومحاور منها:

ــة  ــم باألنظم ــع تذكريه ــا، م ــتعداد له ــة االس ــالب لالختبــارات وكيفي ــة الط  تهيئ
ــي: ــا ي ــالل م ــن خ ــك م ــا وذل ــزام به ــة االلت ــم ألهمي ــح ، وتوجيهه واللوائ

- كلمــة ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة املُكلــف، 
ــه بعــد  ــي أشــار يف كلمت ــن ســعود الريــس، والت ــارص ب ــور ن ســعادة الدكت
ــة، إىل  ــه للطلبــة وهــم عــىل اعتــاب تخرجهــم مــن الســنة التحضريي تهنئت
جملــة مــن النصائــح التــي تُســاعدهم للوصــول إىل أســباب النجــاح والتفوق 
ــع  ــدرايس وم ــام ال ــة الع ــم يف نهاي ــيام وه ــاىل، ال س ــه تع ــق الل ــد توفي بع

اســتعدادهم لقطــف الثــامر، وجنــي الحصــاد عــن جهــد عــام كامــل.
ــف  ــع املســارات ومختل ــات لجمي ــع الطــالب والطالب ــالت م ــراء مقاب - إج
ــتعدادهم  ــة اس ــن كيفي ــث ع ــاً، للحدي ــن أكادميي ــن املتميزي ــروع، وم الف

ــارات. ــتعدادهم لالختب ــم يف اس ــا زمالئه ــتفيد منه ــارات، ليس لالختب
- تدعيــم املجلــة مبقــاالت ذات صلــة ومــن ذلــك مقــال بعنــوان »أخطــاء الطلبــة يف االختبــارات وكيفيــة تفاديهــا«، كذلــك 

مقــال بعنــوان وكذلــك »اســتثمر طاقاتــك الكاملــة ملواجهــة االختبــارات ».
 كــام أن املجلــة مل تغفــل عــن رصــد وتوثيــق فعاليــات وأنشــطة العــامدة الثقافيــة والرياضيــة واالجتامعيــة واألكادمييــة لجميــع 
املســارات وملختلــف الفــروع ، ومــن ذلــك رصــد فعاليــة »حفــل تكريــم فرســان وفارســات التحضرييــة« والتــي تُعــد الــدورة األوىل 
ــىل  ــط ع ــس فق ــة لي ــجيع الطلب ــامدة؛ لتش ــا الع ــنوية تقدمه ــابقة س ــي مس ــة ،وه ــنة التحضريي ــامدة الس ــدة يف ع ــة جدي وتجرب
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والدراسات املساندة للتطوير واجلودة

الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم ووهــب اإلنســان العقــل وســائر 
النعــم، والصــاة والســام عــى رســوله األمــن محمــد صــى اللــه

عليه وسلم وعى آله وصحبه أجمعن.
نحتفــل بعــد أيــام قليلــة بتخريــج دفعــة جديــدة مــن طلبــة 
الســنة التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام عبــد الرحمن بــن فيصل، 
ــك  ــن ذل ــر ع ــة لنع ــعنا الفرح ــون، وال تس ــد فرح ــن ج ونح
ــا  ــه جوانحن ــض ب ــا تفي ــراز م ــة إلب ــا محاول ــامت، ولكنه بالكل
مــن ســعادة غامــرة، وفرحــة طاغيــة بتخريــج هــذه الكوكبــة 
ــم  ــم انتقالك ــارك لك ــم وأب ــة، أهنئك ــم واملعرف ــن درر العل م
لكليــات الجامعــة، فقــد حرصــت عــامدة الســنة التحضرييــة 
والدراســات املســاندة عــى تنميــة وصقــل شــخصيتكم ، 
وتعزيــز قدراتكــم الذاتيــة يف التعليــم والتفكــري واتخــاذ 
القــرارات، وتحمــل مســؤوليتكم يف اختيــار تخصصكــم املائــم 
ــن  ــامدة م ــعت الع ــام س ــة، ك ــم العقلي ــم وقدراتك لطموحك
بدايــة دراســتكم الجامعيــة محاولــة لســد الفجــوة الواســعة 
– نوعــا مــا – بــن التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي وعــى 
ــة يف الســنوات  ــا للدراســة التخصصي ــم نفســيًا وفكريً تهيئتك
ــا  ــي تحتاجونه ــارات الت ــارف وامله ــم باملع ــة، بتزويدك القادم
ــط  ــع الخط ــال وض ــن خ ــة م ــع الجامع ــاج يف مجتم لاندم
الدراســية املطــورة يف عــامدة الســنة التحضرييــة مبــا يتوافــق 
ــاعدكم  ــا يس ــي، ومب ــامد األكادمي ــودة واالعت ــري الج ــع معاي م
عــى إتقــان مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة، و مهــارات الحاســب 
ــة التقــدم التكنولوجــي ، و مل يغــب  ــه؛ ملواكب اآليل و تطبيقات
ــم  ــر مهاراتك ــة وتطوي ــة تنمي ــنة التحضريي ــامدة الس ــن ع ع
الذاتيــة؛ لتنميــة شــخصياتكم القياديــة، باإلضافــة إىل مقــررات 
قســم العلــوم األساســية؛ لصقــل مهاراتكــم العلميــة، و قســم 
الدراســات اإلســامية؛ ملــا لــه مــن دور يف تزويدكــم باملعــارف 
اإلســامية، إضافــة إىل مــا حرصــت العــامدة عــى توفــريه 
لكــم مــن مشــاريع وبرامــج مــا ُوِجــدت إال لكــم ومــن 
أجلكــم والتــي منهــا بوابــة خدمــات الطالــب واملســؤولة 
بشــكل مبــارش عــن التعامــل مــع الطــاب يف مجــال تقديــم 
الخدمــات التــي تدعــم تقدمكــم العلمــي واألكادميــي، ومنهــا 
ــة  ــا للدراس ــون مكانً ــم ليك ــذي صم ــم وال ــم التعل ــز دع مرك

ــي. ــي والنف ــاد األكادمي ــم، و اإلرش والتعل
وختامــا النجــاح كلمــة ســحرية تدخــل الــرور عــى القلــوب 
ويســعى إليــه كل مجــد، ولــكل نجــاح مفتــاح وخطــوات وها 
نحــن عــى أعتــاب نهايــة العــام الــدرايس ومــع اســتعدادكم 
لقطــف الثــامر، وجنــي الحصــاد عــن جهــد عــام كامــل، فيــا 
ــاح  ــباب النج ــم بأس ــوق عليك ــاح والتف ــدون النج ــن تري م
والتفــوق، وخــذوا بأســباب الصــاح والتوفيــق والفــاح، 
اســتذكروا واجتهــدوا، فــإن تعبتــم اليــوم فغــًدا الراحــة 
ــة،  ــج الطيب ــام تفرحــون بالنتائ ــب؛ حين ــي تنســيكم التع الت
واملســتقبل الزاهــر بــإذن اللــه تعــاىل، أبنــايئ وبنــايت إن 
بالجــدَّ وا الجتهــاد، والنجــاَح  ـم، والتفــوَق  بالتَعلُـّ الِعلــم 
باملذاكــرة واملثابــرة، والوصــوَل إىل املعــايل بالحــر ص والتعــب 
واالســتعداد الجيــد قبــل االمتحــان مــن أهــم مــا يســا عدكــم 
عــى بلــوغ ذلــك، فمــن زَرَع البــذَل والعطــاء حَصــَد النجــاَح 

ــه. ــإذ ن الل ــوق – ب والتف
أســأل اللــه عــز وجــل لكــم الفــوَز والفــاح يف دنياكَــم وآ 
خرتكــم .. كــام أســأله أن يجعــَل هــذه االمتحانــات بــرداً وســاما 

ــكل خــري. ــم ل ــه وإياك ــي الل ــم.. وفَّقن عليك

د. ناصر بن سعود الريس* الفريق البحثي لهيئة تقويم التعليم والتدريب
 يزور عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

    التحضريية - الدمام
لرنامــج  البحثــي  الفريــق  قــام 
الســنة التحضرييــة يف الجامعــات 
ميدانيــة  بزيــارة  الســعودية 
التحضرييــة  الســنة  لعــامدة 
بجامعــة  املســاندة  والدراســات 
ــل  ــن فيص ــن ب ــد الرحم ــام عب اإلم
وذلــك يــوم األربعــاء األول مــن 
ــق  جــامدي اآلخــرة 1440 ه املواف
 ، م  فرايــر 2019  مــن  الســادس 
للوقــوف عــى تجربتهــا وبرامجهــا 
ــر  ــذ األم ــار تنفي ــة يف إط األكادميي
الســامي الكريــم رقــم (48424) 
القــايض  1439/9/23ه  بتاريــخ 
ــم  ــم التعلي ــة تقوي ــأن تقــوم هيئ ب
والتدريــب بإجــراء دراســة تقومييــة 
شــاملة للســنة التحضرييــة للطــاب 
والطالبــات املقبولــن يف الجامعــات 
للتدريــب  العامــة  واملؤسســة 

التقنــي واملهنــي.
    يف بدايــة الزيــارة افتتــح معــايل 
األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه بــن 
محمــد الربيــش مديــر الجامعــة 
اللقــاء بالرتحيــب بفريــق الدراســة 
للتقويــم  الوطنــي  املركــز  مــن 
ــث أشــاد  ــامد األكادميــي حي واالعت
الســنة  عــامدة  بجهــود  معاليــه 
ودورهــا  وإنجازاتهــا  التحضرييــة 
الجامعــة  طــاب  إعــداد  يف 
ــات  ــة يف التخصص ــاة الجامعي للحي
املختلفــة، فيــام اســتعرض ســعادة 
األســتاذ الدكتــور / غــازي بــن عبــد 
الرحمــن العتيبــي وكيــل الجامعــة 
للشــؤون األكادمييــة أهميــة دور 
التواصــل الفعــال واملســتمر بــن 
تقدمــه  ومــا  الكليــات  برامــج 
التحضرييــة  الســنة  عــامدة 
لطابهــا  املســاندة  والدراســات 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  باعتبارهــا 
برامــج الكليــات ، وآليــات التكامــل 
ــة  ــن مخرجــات الســنة التحضريي ب
األكادمييــة،  الرامــج  ومتطلبــات 
ــدول  ــي ج ــق البحث ــتهل الفري واس
ســعادة  مــع  باجتــامع  الزيــارة 

التحضرييــة  الســنة  عميــد 
املكلــف  املســاندة  والدراســات 
والســادة الــوكاء ورؤســاء األقســام 
هيئــة  أعضــاء  مــن  ونخبــة 
االجتــامع  تضمــن  التدريــس، 
عــن  تعريفــي  عــرض  تقديــم 
برنامــج الســنة التحضرييــة قــدم 
الدكتــور  ســعادة  خالــه  مــن 
ــد  ــس عمي ــعود الري ــن س ــارص ب ن
والدراســات  التحضرييــة  الســنة 
املســاندة املكلــف ملحــات رسيعــة 
عــن إنجــازات وجهــود العــامدة يف 
إعــداد الطالــب للحيــاة الجامعيــة، 
ومقرراتهــا  مخرجاتهــا  وربــط 
ــة  ــج االكادميي ــع الرام ــية م الدراس
بالكليــات ، باإلضافــة إىل اســتعراض 
إجــراءات وضوابــط ضــامن جــودة 
. الطــايب  الدعــم  وآليــات  األداء، 
ــارة عــى  كــام اشــتمل جــدول الزي
اجتــامع الفريــق البحثــي بعينة من 
أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات 
األكادمييــة بكليــات جامعــة اإلمــام 
ــك  ــل وذل ــن فيص ــن ب ــد الرحم عب
التكامــل  أوجــه  عــى  للوقــوف 
بــن مقــررات الســنة التحضرييــة 
ــا  ــي تقدمه ــة الت والرامــج األكادميي
العلميــة  بالتخصصــات  الكليــات 
الســنة  تأثــري  ومــدى  املختلفــة، 
مهــارات  صقــل  يف  التحضرييــة 
عــى  ومســاعدتهم  الطــاب 
تقدمهــم األكادميــي خــال ســنوات 

الدراســة بالرامــج، كــام تضمــن 
اللقــاء اجتــامع مــع عينــة مــن 
طــاب وطالبــات الســنة التحضريية 
مبســارات وأفــرع العــامدة املختلفة 
اســتطلع مــن خالــه فريــق الزيــارة 
آراء الطــاب والطالبــات يف املهارات 
الدراســية  باملقــررات  التدريســية 
العــامدة  تقدمــه  ومــا  املختلفــة 
مــن ســبل وآليــات الدعــم الطــايب 
املختلفــة، ومــدى أهميــة الســنة 
الفجــوة  ســد  يف  التحضرييــة 
والحيــاة  الثانــوي  التعليــم  بــن 
ــي  ــة الت ــة باعتبارهــا البواب الجامعي
ميــر مــن خالهــا الطالــب للكليــات 
والتخصصــات املختلفــة بالجامعــة. 
نظمــت  اللقــاء  هامــش  وعــى 
التحضرييــة  الســنة  عــامدة 
بالتعــاون  املســاندة  والدراســات 
للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  مــع 
األكادمييــة معرضــا تعريفيــا برنامج 
ــودة األداء  ــامن ج ــام ض ــادة نظ قي
تــم  حيــث   QASD األكادميــي 
اســتعراض مراحــل الرنامــج بالســنة 
ومعايــري  وآليــات  التحضرييــة 
الرنامــج والتــي تركــز عــى ضــامن 
التعليميــة  املامرســات  جــودة 
اليوميــة داخــل القاعــات الدراســية 
وفقــا لخمــس مجــاالت رئيســية 
التعلــم  مخرجــات  يف  واملتمثلــة 
املســتهدفة، ومامرســات التعليــم 
 ، التقويــم  وآليــات   ، والتعلــم 

ــدرات  ــة ق ــم الطــايب ،وتنمي والدع
التدريســية.  الهيئــة 

ــق عــى  ــام حــرص أعضــاء الفري في
املرشفــن  مــن  لعينــة  مقابلــة 
التوجيــه  وأعضــاء  األكادمييــن، 
واإلرشــاد النفــي مبســارات الســنة 
للوقــوف  املختلفــة  التحضرييــة 
عــى أهــم املشــكات األكادمييــة 
التــي  والســيكولوجية  والنفســية 
تواجــه الطــاب أثنــاء دراســتهم 
وســبل  التحضرييــة  بالســنة 
ــارة  ــت الزي ــام تضمن ــا، في مواجهته
ــي مرافــق  ــق البحث ــة للفري امليداني
التحضرييــة  الســنة  ومســارات 
خالهــا  مــن  تعــرف   ، املختلفــة 
التجهيــزات  عــى  الفريــق 
ومتابعــة  للعــامدة  اللوجســتية 
ــة  ــة التعليمي ــري العملي ــة لس رسيع
واالطــاع عــى مــا توفــره العــامدة 
ــل  ــات الدراســية واملعام ــن القاع م
وقــد  التعلــم،  مصــادر  ومراكــز 
ــاءات  ــدول اللق ــق ج ــم الفري اختت
ــي  ــى الرئي ــة للمبن ــارة ميداني بزي
بالحــرم   (450 (مبنــى  للعــامدة 
الجامعــي بالراكــة حيــث أعــرب 
لحجــم  ســعادته  عــن  الفريــق 
الجهــود املبذولــة بالعــامدة مــن 
أجــل تحقيــق رؤيــة ورســالة الســنة 
التحضرييــة للطــاب وتأثريهــا يف 
تحقيــق النجــاح والتقــدم للطالــب 

الجامعيــة. حياتــه  يف 
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التفــوق، وإمنــا أيضــاً عــىل تنميــة املواهــب واالبداعــات لديهــم، واالشــراك يف الحيــاة 
الجامعيــة بــكل أنشــطتها، وتعزيــز روح املنافســة الريفــة، ومــن فعاليــات الطــالب 
ــامم  ــار االهت ــك يف إط ــرب« وذل ــش الخ ــف كورني ــة لتنظي ــة تطوعي ــامدة« حمل بالع
ــة  ــت بالصح ــات اهتم ــاك فعالي ــة، وهن ــؤولية املجتمعي ــة واملس ــج التطوعي بالربام
ــمنة والحــوادث  مثــل »حمــالت التوعيــة بــأرضار التدخــن واملخــدرات وأمــراض السُّ
املرويــة«، والتــي هــي إحــدى حمــالت التوعويــة للربيــة البدنيــة والصحيــة والتــي 
ــالت  ــامل الحم ــرض أع ــك »مع ــديس، وكذل ــي والهن ــار العلم ــالب املس ــذت لط نف
ــد رصــد  ــات فق ــات الصحــة للطالب ــا فعالي ــة لطــالب املســار الصحــي«، أم التوعوي
العــدد »الحمــالت الصحيــة لــكل مــن لطالبــات الجبيــل وطالبــات القطيــف«، ومــن 
الفعاليــات الرياضيــة التــي تــم رصدهــا »التحضرييــة تحصــد املركــز الثالــث يف بطولة 
كــرة الســلة للعــام 1440/1439هـــــ«، وكذلــك »املركــز الثــاين لبطولــة الجامعــة لكرة 
الطائــرة يحجــز مقعــده بقطــار حصــاد الســنة التحضرييــة 1440/1439هـــ«، كــام تم 
رصــد الفعاليــات العلميــة واألكادمييــة  مثــل »زيــارة طــالب املســار الهنــديس ألرض 
الحضــارات مبحافظــة األحســاء« والتــي هدفــت إىل إثــراء خــربات الطالــب الربويــة 
واالجتامعيــة واملهاريــة، باعتبارهــا وســيلة تعليميــة تربويــة ناجحــة لكــر جمــود 

املناهــج، وتعزيــز مبــدأ التعلــم الــذايت، إضافــة إىل  مجموعــة مــن الفعاليــات التدريبيــة ضمــن برنامــج تنميــة املهــارات الطالبيــة 
وفقــاً لرؤيــة اململكــة 2030، ســواء يف تطويــر الــذات، أو الحاســب اآليل، أو حتــى يف اللغــات، وكذلــك الصحــة والغــذاء، وفعاليــات 
املواهــب الفنيــة، ومــن فعاليــات طالبــات الريــان يف املســار العلمــي فعاليــة بعنــوان« تعاونــوا عــىل الخــري« بهــدف إســعاد أطفــال 
ــز قيمــة التعــاون والعطــاء  ــك لتعزي ــة »TIM OUT« وذل ــل فعالي ــات الجبي ــات طالب ــام، ومــن فعالي ــة بالدم ــة االجتامعي الرعاي
مــن خــالل توفــري جــو ترفيهــي  وممتــع للطالبــات يف أوقــات فراغهــم، وتوفــري ألعــاب حركيــة والعــاب جامعيــة وروايــات متنوعــة 
ــات  ــن الفعالي ــد م ــاك العدي ــث إن هن ــال ال الحــرص، حي ــات عــىل ســبيل املث ــراءة، وورش الرســم، وهــذه الفعالي لالســتمتاع بالق
األخــرى مثــل » اكتشــف تخصصــك »، طريقــك للنجــاح، فعاليــة »ذاكــرة«، فعاليــة »لنكــن منكــم أقــرب« وغريهــا مــن الفعاليــات 

التــي نفــذت عــىل جميــع املســارات والفــروع.
   كــام اهتمــت املجلــة بتوثيــق فعاليــات العــامدة، ومــن ذلــك زيــارة الفريــق البحثــي لهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب لعــامدة 
ــة مثــل »املحــارضات التــي نفــذت  ــة والدراســات واملســاندة، وكذلــك دور العــامدة يف إقامــة الراكــة املجتمعي الســنة التحضريي
م بعضهــا عــدد مــن منســويب العــامدة، ومنهــم ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة  ملنســويب رشطــة املنطقــة الرقيــة« والتــي قــدَّ

املُكلــف الدكتــور/ نــارص الريــس، وســعادة رئيــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة املُكلــف 
العــامدة يف دعــم برامــج  املبرييــك، إضافــة إىل توثيــق دور  الدكتــور/ ســامي 
ــة، ونــر ثقافــة العمــل التطوعــي، وذلــك مــن خــالل توثيــق  املســؤولية املجتمعي
»تكريــم العــامدة لبلديــة محافظــة الخــرب«، وفعاليــة الــدورة األوىل لربنامــج الراكــة 
ــاول  العــدد »حفــل  ــة املوهوبــن«، كــام تن ــة يف رعاي بــن العــامدة وتعليــم الرقي
تكريــم املدربــن املعتمديــن مــن منســويب الجامعــة مــن مركــز امللــك عبــد العزيــز 
للحــوار الوطنــي ضمــن مبــادرة نبــض وطــن« والتــي مــن ضمــن املكرمــن منســويب 

ــة. التحضريي
   ويف إطــار حــرص املجلــة عــىل رصــد أنشــطة الوحــدات واللجــان واألقســام، فقــد 
حــرص العــدد عــىل التعريــف مبكتــب املبــادرات النوعيــة الــذي تــم إنشــاؤه بعــامدة 
الســنة التحضرييــة، بعــد موافقــة مجلــس العــامدة ومعــإىل مديــر الجامعــة، كــام تــم 
توثيــق فعاليــة وحــدة الدراســات والبحــوث والتــي أقيمــت عــىل مســتوى العــامدة 
ــك  ــاين« وكذل ــي الث ــوم العلم ــة »الي ــي فعالي ــة( وه ــس وطلب ــة تدري ــاء هيئ )أعض

توثيــق محــاور واتجاهــات التطويــر األكادميــي لوحــدة التطويــر األكادميــي.
ــاول العــدد برنامــج نســيج  ــة االنتــامء للوطــن، تن ــة يف تنمي ــدور املجل ــداً ل    وتأكي
ــة  ــن جامع ــة ب ــة التدريبي ــذ للراك ــذي هــو تنفي ــض وطــن، وال ــادرة نب ضمــن مب

ــة الالصفيــة  ــذي نفــذ ضمــن األنشــطة املنهجي ــز للحــوار الوطنــي، وال ــد العزي ــن فيصــل، ومركــز امللــك عب اإلمــام عبدالرحمــن ب
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شعبان ١٤٤٠هـ
إبريل ٢٠١٩ م

 التحضريية – الجبيل

التعــاون  لقيمــة  تعزيــزاً    
بلــذة وجــامل  والعطــاء، ووعيــاً 
قــام  اآلخريــن؛  وإســعاد  البــذل 
فريــق مكــون مــن (7) طالبــات 
ــاين يف  ــار اإلنس ــات املس ــن طالب م
ــوم  ــة العل ــة بكلي الســنة التحضريي
بالجبيــل  اإلنســانية  والدراســات 
ــرزاق  ــارة عبدال ــادة الطالبة/س بقي
األســتاذة:  وبــإرشاف  الغامــدي 
بتنفيــذ  أبوبشــيت  شــيخة  م. 
عليــه  أُطلــق  تطوعــي  مــرشوع 
والــذي   ،“TIME OUT“ اســم 
يهــدف إىل توفــري جــو ترفيهــي 
وممتــع لطالبــات الكليــة يف أوقــات 

ــداً  ــة بعي ــاعات الراح ــم وس فراغه
ــن  ــا، م ــتخدام التكنولوجي ــن اس ع
خــال إعــداد وتصميــم ركــن يف 
ــدة  ــة ومل ــة الخارجي ــة الكلي حديق
ــدم  ــث يق ــل، بحي ــوم درايس كام ي
ــة  ــاب جامعي ــة وألع ــاب حركي ألع
مســلية، وكذلــك يوفــر روايــات 
بالقــراءة  لاســتمتاع  متنوعــة 
تقديــم  مــع  الطلــق،  الهــواء  يف 
وجبــات خفيفــة مجانيــة لطالبــات 
لهــذا  وكان  الكليــة،  ومنســوبات 
ــر والصــدى اإليجــايب  املــرشوع األث
واملمتــع عــى زائريــه مــن طالبــات 
متمثــاً  الكليــة  ومنســوبات 
والفــرح  العريضــة  باالبتســامة 

الغامــر عــى ُمحيــا الجميــع.

 المسار العلمي – الريان 
نظــم املســار العلمــي بالريــان دعــوة عامــة للقــاء 
ــس  ــو مجل ــعبان عض ــورة الش ــتاذة ن ــع األس ــوح م املفت
الشــورى، برعايــة مــن ســعادة عميــد الســنة التحرضيــة 
و الدراســات املســاندة املكلــف، وســعادة الدكتــورة 
ــل الســنة  ــب مســاعد وكي ــز املقيطي ــد العزي ــد عب تغري
ــة  ــور (500) طالب ــي، وبحض ــار العلم ــة للمس التحضريي
ــات الجامعــة  ــة و كلي مــن مختلــف مســارات التحضريي
ــذا  ــة له ــة إرشافي ــكيل لجن ــم تش ــد ت ــان، وق ــرع الري ف
اللقــاء؛ الســتضافة الشــخصية امللهمــة وإعــداد الدعايــة 
ــاء،  ــب للق ــج املناس ــداد الرنام ــم، واع ــة و التنظي الازم

حيــث تــم ذلــك يــوم الخميــس  املوافــق 2019/2/21م 
، وهــدف اللقــاء اىل إســتضافة شــخصية ملهمــة لحقيــق 

ــة :  األهــداف التالي
ــداف  ــد األه ــة تحدي ــراز أهمي ــارب إلب ــرح تج -ط

ــا. ــول اليه ــة الوص وكيفي
- عــرض مواقــف قياديــة ومتميــزة ملجــاالت الحيــاة 

 . ملختلفة ا
ــن  ــة ع ــن وللجامع ــامء للوط ــة االنت ــز قيم  -تعزي
ــا بالضوابــط والتقاليــد واألعــراف  ــا والتزامن طريــق متيزن
ملجتمعاتنــا. ويف نهايــة اللقــاء تــم تكريــم األســتاذة نــورة 
ــر للقــاء الناجــح و  ــة اللقــاء بــدرع شــكر و التقدي بنهاي

امللهــم  مــع الطالبــات.

)طريقك للنجاح(  لقاء مفتوح مع
 أ. نورة الشعبان عضو مجلس الشورى

TIME OUT

 قسم تطوير الذات مسار إنساين – طالبات 

ــى(32)  ــي ع ــوار املجتمع ــة الح ــذ حقيب ــم تنفي ت
شــعبة مــن طالبــات املســار بإجــاميل (1344) طالبــة 
ــن  1/13/  2019م  إىل   17\  1 \2019  ــرتة م ــال الف خ
م، حيــث بلغــت عــدد الســاعات التدريبيــة (96 ) ســاعة  
تدريبيــة قــام بتنفيذهــا (10)  مــن عضــوات هيئــة 
التدريــس، وأســفر تطبيــق الحقيبــة عــن (120) مــرشوع 
تطوعــي ميثــل تطبيــق فعــي لقيــم حقيبــة الحــوار 
ــدار  أســبوع. ــا عــى م ــم عرضه ــي ( نســيج) ت املجتمع
ــامس  ــة ح ــق الحقيب ــات تطبي ــم إيجابي ــن أه وم
ــم  ــي للقي ــق الفع ــة، والتطبي ــرة الحقيب ــات لفك الطالب
املشــرتكة مــن خــال املــرشوع التطوعــي الــذى تــم 
تحديــد أفــكاره يف ضــوء حقيبــة الحــوار املجتمعــي؛ 
باإلضافــة ايل تعزيــز مهــارات التواصــل اإليجــايب بــن 
الطالبــات و إدراك الطالبــات ألهميــة الحــوار املجتمعــي 

ــع. ــرد واملجتم ــى الف ــره ع و أث

تنفيذ حقيبة الحوار المجتمعي تسفر عن 
120 مشروع تطوعي بالمسار اإلنساني 

ية - الدمام  التحض�ي

ي زيــارة لرئاســة بلديــة محافظة الخ�ب 
    �ف

عــى  واالرصار  التعــاون  روح  ســادها 
دعــم  برامــج المســؤولية المجتمعيــة 
ــه  ــي، وج ــل التطوع ــة العم ــرش ثقاف ون
ســعادة الدكتــور نــارص بــن  ســعود 
الســنة  عمــادة  عميــد   – الريــس 
المســاندة  والدراســات  يــة  التحض�ي
المكلــف   بجامعــة االمــام عبــد الرحمــن 
ــور  ــعادة  الدكت ــه س ــل  يرافق ــن فيص ب
ــس  ــك رئي ي ــد هللا المب�ي ــن عب ــامي ب س
يــة بعمــادة الســنة  ف قســم اللغــة االنجل�ي
يــة و الدكتــور يحــىي محمــد  التحض�ي
ف عــى وحــدة  عبــد الجيــد    المــرش
،الشــكر  بالعمــادة  الطــاب  شــئون 
‘ متمثلــة  لرئاســة بلديــة محافظــة الخــ�ب
ي المهنــدس ســلطان بــن حامــد الزايدي  

�ف
، واالأســتاذ   رئيــس بلديــة محافظــة الخــ�ب
ي  مســاعد  ف مــوىس بــن خضــ�ي العــ�ف
واالأســتاذ  للخدمــات،  البلديــة  رئيــس 

الخليفــي  العزيــز  عبــد  بــن  بــدر 
مديــر إدارة النظافــة، عــى مــا بــذل 
ي ســبيل إنجــاح الحملــة 

مــن جهــد �ف
التطوعيــة لتنظيــف كورنيــش الخــ�ب ، 
ــاب   ــؤون الط ــدة ش ــا وح ي نظمته

ــىت وال
ــة   ــؤولية المجتمعي ــطة المس ــد أنش كأح
كمــا  العمــادة،  لطــاب  التطوعيــة 
اهتمــام  مــدى  عــى  ســعادته  أكــد 
للعمــل  الداعــم  بدورهــا  العمــادة 

ــز المســؤولية  ة مــن ركائ ف التطوعــي كركــ�ي
وقــدم  الوطــن،  تجــاه  المجتمعيــة 
يــة  ســعادته درع عمــادة الســنة التحض�ي
ســلطان  للمهنــدس  تذكاريــة  كهديــة 
بلديــة  رئيــس  الزايــدي   حامــد  بــن 
ــن  ، واالأســتاذ  مــوىس ب محافظــة الخــ�ب
ي  مســاعد رئيــس البلديــة  ف خضــ�ي العــ�ف
بــن عبــد  بــدر  للخدمــات، واالأســتاذ 
العزيــز الخليفــي مديــر إدارة النظافــة .

عمادة السنة التحضيرية تكرم بلدية محافظة الخبر
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ــة رائعــة ، وبترشيــف  يف أجــواء إحتفالي
ــه  ــد الل ــة معــايل األســتاذ الدكتــور / عب ورعاي
ــور  ــر الجامعــة ، وســعادة الدكت الربيــش مدي
/ عبــد اللــه بــن محمــد الفــوزان األمــن 
العــام ملركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار 
ــز  ــد العزي ــك عب ــز املل ــم مرك ــي ، نظ الوطن
ــاء 1440/5/17  ــوم األربع ــي ي ــوار الوطن للح
ــادة  ــم الس ــا لتكري ــق 2019/1/23 حف املواف
ــذ  ــة التدريــس املشــاركن يف تنفي أعضــاء هيئ
ــن  ــض وط ــادرة نب ــن مب ــيج ضم ــج نس برنام
ــة  لطــاب وطالبــات عــامدة الســنة التحضريي
العامــن  خــال  املســاندة  والدراســات 
األكادميــن املاضيــن وكذلــك املدربــن الذيــن 
باإلضافــة   ، املدربــن  إعــداد  حــرضوا دورة 
ــذ الرنامــج  ــة لتنفي ــة الثالث إىل تدشــن املرحل
خــال العــام األكادميــي الحــايل 1439 – 1440 
ه  وذلــك مــن خــال مقــرر مهــارات االتصال. 
وقــد قــدم كا مــن ســعادة الدكتــور 
خالــد البديــوي مديــر فــرع املركــز باملنطقــة 
الرشقيــة وســعادة الدكتــور نــارص الريــس 
عميــد عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 
املســاندة املكلــف ، مجموعــة مــن مــؤرشات 
املاضيــن  العامــن  خــال  التنفيــذ  نجــاح 
وحقائــق وأرقــام تعــر عــن حجــم الجهــد 
والعمــل ، ومــا تــم اســتهدافه مــن طــاب 
ــاميل 8000  ــة بإج ــنة التحضريي ــات الس وطالب
طالبًــا وطالبــة ، بإجــاميل 694 ســاعة تدريبيــة، 
ــات الســنة  قدمــوا مــن خالهــا طــاب وطالب
التحضرييــة قرابــة 1080 مرشوعــا تطوعيــا 
مدربــا   34 مبشــاركة  وذلــك   ، ملجتمعهــم 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  ومدربــة 

بالجامعــة. 
وقــد أعــرب كا مــن ســعادة مديــر 
الجامعــة ، وســعادة األمــن العــام للمركــز عــن 
ســعادتهم وتقديرهــم للجهــود املبذولــة مــن 
ــة  ــى أهمي ــع املشــاركن ، وتأكيدهــم ع جمي
ــم التعايــش  ــز قي ــة يف تعزي ــة التدريبي الحقيب
ــى  ــد ع ــن ، والتأكي ــاء الوط ــن أبن ــوار ب والح
ــا  ــم وطنن ــن قي ــة م ــة النابع ــم املجتمعي القي
ــل  ــة الحف ــف، ويف نهاي ــا الحني ــايل ودينن الغ
الــدورة  حضــور  شــهادات  تســليم  تــم 
التدريبيــة إلعــداد املدربــن ، مــع تســليم 
ــك  ــز امللل ــن مرك ــد م ــدرب املعتم ــة امل رخص
عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي للســادة أعضــاء 
هيئــة التدريــس املشــاركن يف تنفيــذ الرنامج.   

 بتشريف مدير الجامعة معالي األستاذ الدكتور عبد اهلل الربيش
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يف عــامدة الســنة التحضرييــة ملقــرر مهــارات االتصــال، حيــث تــم اســتطالع آراء الطــالب والطالبــات حــول فعاليــة هــذه املبــادرة 
ــة املجتمــع.    ــة التعايــش والتعــاون لتنمي ــا ودورهــا يف التعريــف بأهمي وأثرهــا يف نفوســهم، حيــث أكــدوا جميعــا فعاليته

ــة  ــل كلي ــبيعي، وكي ــد الس ــور/ محم ــعادة الدكت ــو س ــدد وه ــوف الع ــد ضي ــع أح ــة م ــراء مقابل ــم إج ــة ت ــار املجل ــن أخب   وضم
ــة  ــه ملحــة موجــزة عــن كلي ــت مقابلت ــذي تناول ــة وال ــض للشــؤون األكادميي التمري
التمريــض، والنصائــح التــي ميكــن تقدميهــا لطلبــة الســنة التحضرييــة الراغبــن 
بدراســة التمريــض، إضافــة إىل معرفــة معــدالت القبــول للســنوات الثــالث املاضيــة، 
ــة  ــة باإلجاب ــعادته املقابل ــم س ــة، وخت ــنة التحضريي ــة الس ــعادته بطلب ــع رأي س م
عــن الســؤال وهــو مــا تعنيــه لــه الســنة التحضرييــة؟ والتــي أكــد أنهــا األســاس يف 
ــزل يف أي  ــد املن ــان، وقواع ــم اإلنس ــري لجس ــود الفق ــل العم ــة مث ــاة الجامعي الحي
ــاء، مقدمــا شــكره لجميــع منســويب العــامدة عــىل جهودهــم املبذولــة يف تهيئــة  بن

ــاً. ــة نفســياً وفكري الطلب
ــروع  ــف الف ــن مختل ــة م ــنة التحضريي ــة الس ــع طلب ــالت م ــراء مقاب ــم إج ــام ت  ك
واملســارات؛ الســتطالع آراءهــم يف حضــور حلقــات النقــاش وأهميتهــا بالنســبة 
لهــم، والتــي أكــدوا عــىل مســاعدتها لهــم يف توضيــح متكامــل لدراســتهم يف الســنة 
التحضرييــة، كــام أنهــا تعطيهــم صــورة تعريفيــة متكاملــة حــول الســنة التحضرييــة 

ــا. وأهدافه
   وأخــرياً اهتــم العــدد مبواهــب وإبداعــات الطلبــة وذلك مــن خالل رصــد الفعاليات 
التــي اهتمــت بتوثيــق الــورش التدريبيــة التــي اهتمــت بتطويــر القــدرات اإلبداعيــة 

لطــالب التحضرييــة، وكذلــك الــورش التــي اهتمــت باملوهبــة واإلبــداع، كــام اهتــم العــدد برصــد ابداعــات الطلبــة يف مجــال الرســم 
والزخرفــة والتصويــر والخط. 
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األخيرة
Preparatory

ا.د. كوثر السيد قاسم 

 prep-2017@iau.edu.sa أخي الطالب .. أختي الطالبة .. هذه املجلة وجدت من أجلكم، فال تترددوا يف إرسال مشاركاتكم ومقترحاتكم على اإلمييل التالي

القلــق املحمــود هــو القلــق الــذي يدفــع الطالــب 
نتيجــة  عــى  للحصــول  أكــر  جهــد  بــذل  إىل 
ممتــازة، بينــام القلــق املرفــوض فإنّــه الــذي يؤثّــر 
ــى  ــه، وع ــب بنفس ــة الطال ــى ثق ــري ع ــكل كب بش

ــة.  ــه يف الدراس ــه وجديّت هّمت
وظهــور  االختبــارات،  قلــق  أســباب  وتعــددت 
القلــق عنــد بعــض الطــاب والطالبــات، وقــد 
يعتقــدون أنــه مرتبــط باملنهــج ، أو بأســتاذ املــادة، 

أو أســباب تعــود إىل الطالــب نفســه.
»ويــروي أن رجــاً خــرج للتنــزه يف إحــدى الليــايل 
فمــر عــي رجــل آخــر يبحــث عــن يشء مــا تحــت 
ضــوء أحــد املصابيــح يف الشــارع وهــو جــاث عــى 
ــاب  ــه؟؛ فأج ــث عن ــم يبح ــار ع ــأله امل ــه؛ س ركبتي
بأنــه يبحــث عــن مفتاحــه املفقــود؛ وعــرض عليــه 
املــار املســاعدة؛ وجثــا عــى ركبتيــه؛ وراح يســاعده 
يف البحــث ؛ وبعــد ســاعه كاملــه مــن البحــث 
املضنــي بــا جــدوى؛ ســأله قائــا : لقــد بحثــا 
ــق  ــت واث ــل أن ــده؛ ه ــكان ومل نج ــه يف كل م عن
ــا: كا  ــا؟ أجــاب الرجــل قائ ــه هن ــك فقدت مــن أن
لقــد فقدتــه يف املنــزل؛ ولكــن اإلضــاءة هنــا أفضــل 
ألننــا تحــت ضــوء املصبــاح!!، إنــه يعلــم أيــن 
ــك يبحــث خــارج املــكان  ــاح ومــع ذل أضــاع املفت
بحجــة أن اإلضــاءة أفضــل؛ أحيانــاً يف حياتنــا نقــع 
يف مثــل هــذا التــرف، نضــع اللــوم عــى األشــياء 
مــن حولنــا؛ يف عــدم تحقــق رغباتنــا وميولنــا؛ وقــد 
ــدث  ــا يح ــي يف كل م ــبب الرئي ــل أن الس نتجاه

ــا.« ــال طاقاتن ــا هــو نحــن!! وهكــذا تغت لن
ومــن هــذا املنطلــق فــأن مــا   أنصحكــم بــه 

االختبــارات: قلــق  عــى  لتغلــب 
ــبحانه  ــه س ــى الل ــوكل ع ــه والت ــتعانة بالل -  االس
وتعــاىل تــوكاً صادقــاً يقينيــاً ؛ وكــن عــى يقــن أن 
الخــوف مــن الفشــل هــو العــدو اللــدود لإلنســان 

وهــو العائــق األكــر يف طريــق نجاحــه 
- نظــم وقتــك: بتوزيــع املــواد عــى األيــام املتبقيــة 
قبــل االختبــارات، ؛ ويقــول د. تشــارلز مايــو :« 
مل أعــرف أحــداً أبــداً مــات مــن كــرة العمــل 
ولكننــي أعــرف الكثرييــن ممــن ماتــوا مــن القلــق 
و الخــوف«؛ واُذَكّــر كل طالــب (إن مــا نتوقــع 
أن يحــدث بقــوة، يصبــح ســبباً لاتجــاه نحــو مــا 

ــاه)  توقعن
 ونصيحتي األخرية

ــوى  ــة س ــب / الطالب ــزي الطال ــا عزي ــك ي ــا علي م
محاولــة أفضــل مــا بوســعك للنجــاح؛ فعندمــا 
أعينــه  نصــب  ســامياً  هدفــاً  األنســان  يضــع 
ــوة  ــن الق ــب م ــن ال ينض ــه مع ــتتفجر يف داخل س
ــدا  ــتعد جي ــام تس ــجاعة والتصميم.......وحين والش

ــاه ــا تخش ــاك م ــس هن فلي
َوَمــا تَْوِفيِقــي إاِل ِباللَّــِه َعلَيْــِه تَوَكَّلْــُت َوإِلَيْــِه أُنِيــُب 

(88)

رياضـــــــةمواهب رســـــــــم  أدب  شـــــــــعر  خطـــــــــابة 

بدايتــي كانــت يف الصــف الســادس االبتــدايئ، 
ــن ــرياً، ولك ــتهويني كث ــة مل تس ــك الهواي ــن تل لك
يف بدايــة الصــف الثالــث متوســط اســتهوتني 
يك  خلفهــا  وســعيت  الجامليــة  املوهبــة  تلــك 
ــال  ــن خ ــنوات وم ــاث س ــون ث ــل، ويف غض أص
ــن  ــة م ــورش تعليمي ــارايت ب ــل مه ــدرب وصق الت
قبــل املدرســة، وصلــت اىل مــا أريــده مــن هــدف 
ومبتغــى، وهــو الخــط والزخرفــة فهــذا الفــن 
جميــل جــًدا عــى الرغــم كونــه صعبــا يف بدايتــه، 
ــد  ــى بع ــو ع ــه ل ــل ل ــيئا يص ــد ش ــن يري ــن م لك
ــى  ــوكل ع ــاد والت ــد واالجته ــدة بالج ــنوات ع س

ــة . ــاىل بداي ــه تع الل

موهبة الخط 
العربي والزخرفة 

الطالبة زهراء احمد العاقول - تحضيري مجتمع الدمام

)استثمر طاقاتك 
الكامنة لمواجه قلق 

االختبارات(

منسقة قسم تطوير الذات

العدد السابع
شعبان ١٤٤٠هـ
إبريل ٢٠١٩ م

التصميم 
واإلخراج:

 سعيد عبدالقادر

الطالبة مشاعل عبدالله العتيبي - مسار انساني

سم
الر

الطالبة ساره فيصل احمد المحارب ، المسار اإلنساني 

التصوير
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Newsletter

تعتــرب مجلــة الســنة التحرضيــة هــي النافــذة التــي نطــل منهــا عــىل العديــد مــن املوضوعــات واالخبــار املتعلقــة بالعــامدة، ومــا 
يســتجد مــن أنشــطة تعــود بالفائــدة عــىل الطــالب والطالبــات. كــام أن املجلــة تعتــرب مبثابــة توثيقــا لألحــداث والفعاليــات التــي 
ــن  ــدرايس وتتضم ــام ال ــن يف الع ــدر مرت ــة تص ــر أن املجل ــر بالذك ــه جدي ــذا فإن ــي، وله ــام الجامع ــالل الع ــامدة خ ــا الع تحتضنه
العديــد مــن املوضوعــات وهــي: كلمــة ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة، االحــداث والفعاليــات، اللقــاءات واألحاديــث الصحفيــة، 
اإلســهامات الطالبيــة والســادة أعضــاء هيئــة التدريــس، تعبــري عــن الوفــاء والعرفــان، والعديــد مــن املواضيــع املختلفــة ذات الصلــة 

بالعــامدة وحيــاة الطــالب األكادمييــة كــام يــدل عــىل ذلــك عنــوان املجلــة.
تجدر االشارة إىل أن عدد صفحات املجلة انتقل من 8 صفحات يف أول عدد إىل 36 صفحة 

IAU PREP. STUDENT LIFE
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وكاالت المسارات
المسار الهندسي

المسار العلمي

ي
سان

المسار اإلن

سار الصحي
الم
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وكالة المسار الهندسي

التعريف بوكالة المسار الهندسي:

ــة املوضوعــة  ــة املســار الهنــديس هــو إرشــاد الطــالب وتوجيهــم حســب الخطــة األكادميي إن الهــدف األســايس مــن وجــود وكال

للحصــول عــىل أعــىل املعــدالت وتخطــي الســنة التحضرييــة، ومعاونتهــم عــىل تذليــل الصعوبــات التــي تصادفهــم يف دراســتهم، 

وتقديــم النصــح يف األمــور التــي تؤثــر يف مســار تعليمــه، ويتحقــق هــذا الهــدف الرئيــس مــن خــالل األهــداف الفرعيــة التاليــة: -

1( تهيئــة الطــالب املســتجدين يف املســار الهنــديس للتأقلــم والتكيــف مــع الحيــاة الجامعيــة مــن خــالل برامــج إرشــادية 

وتوجيهيــة للتعريــف بالســنة التحضرييــة وأقســامها املســاندة وكيفيــة حصولــه عــىل خدماتهــا.

2( توعية الطالب بجميع اللوائح واألنظمة الخاصة باملسار.

3( التعرف عىل الصعوبات والعقبات واالحتياجات التي يواجهها الطالب.

ــالب  ــن الط ــز ب ــة الحواج ــا ًإلزال ــاش مفتوح ــون النق ــث يك ــس بحي ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــن الط ــل ب 4( التواص

ومدرســيهم.

5( تعريف الطالب باملتغريات التي قد تواجههم يف حياتهم وكيفية التعامل معها.

6( مساعدة الطالب عىل تسجيل املقررات الدراسية وفقاً للخطة األكادميية الخاصة باملسار الهنديس.

7( مســاعدة الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة عــىل مواجهــة الصعوبــات األكادمييــة، خــالل حياتهــم الجامعيــة 

ومســاعدتهم يف التحصيــل األكادميــي وفقــاً لقدراتهــم.

8( تشــجيع الطــالب املتفوقــن عــىل املزيــد مــن التحصيــل وتوجيههــم نحــو اســتثامر قدراتهــم وإمكاناتهــم يف املجــاالت 

التــي تتناســب مــع ميولهــم واهتامماتهــم العلميــة.

9( نر الوعي باللوائح واألنظمة األكادميية لدى الطالب ومساعدتهم عىل فهم خطط الدراسة وأنظمتها.

10( متابعة الطالب املتعرثين دراسياً ومساعدتهم عىل اكتساب املهارات الالزمة لزيادة تحصيلهم الدرايس.

11( املساعدة يف تنفيذ املهام التي تحقق أهداف عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.

وكيل المسار الهندسي: 

     إن اإلرشاف األكادميــي خدمــة مهنيــة تهــدف إىل التعــرف عــىل املشــكالت التــي تعــوق قــدرة الطالــب عــىل التحصيــل العلمــي 

ــة مبســئولياتهم  ــي الطلب ــادة وع ــق زي ــن طري ــم ع ــم املســاعدة والدع ــم تقدي ــة. وتت ــاة الجامعي ــات الحي ــع متطلب ــل م والتفاع

ــم  ــول دون تحقيقه ــي تح ــخصية الت ــة والش ــكالت األكادميي ــل املش ــد يف ح ــن الجه ــد م ــذل مزي ــىل ب ــجيعهم ع ــة وتش األكادميي

أهدافهــم التعليميــة، ويتــم ذلــك عــن طريــق تزويــد الطلبــة باملهــارات األكادمييــة املتنوعــة التــي ترفــع مــن تحصيلهــم الــدرايس 

ــة. ومناقشــة طموحاتهــم العلمي
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مهام وكيل املسار الهنديس: -

ــص  ــام يخ ــة في ــة الجامعي ــارات للمرحل ــات واالختب ــة الدراس ــة لالئح ــد التنفيذي ــح والقواع ــذ اللوائ ــىل تنفي 1.اإلرشاف ع

ــديس. املســار الهن

2.اإلرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار الهنــديس والتنســيق مــع األقســام والكليــات األخــرى بالتعــاون 

مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

3.اإلرشاف عىل سري االختبارات النهائية للمسار الهنديس بالتنسيق مع األقسام األكادميية وعامدة القبول والتسجيل.

4.اإلرشاف عــىل معادلــة املقــررات الدراســية الخاصــة باملســار الهنــديس فيــام يخــص الطلبــة املحولــون للســنة التحضرييــة 

مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

5.اإلرشاف عىل األنشطة الالصفية الطالبية الخاصة باملسار الهنديس والزيارات واملعارض السنوية.

ــة املســار الهنــديس  ــة لطلب ــات الحــذف واالضاف ــك عملي ــذار عــن الدراســة وكذل ــل واالعت ــات التأجي 6.اإلرشاف عــىل طلب

وفقــاً لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص.

7.اإلرشاف عــىل إعــداد قوائــم الحرمــان وحــرص إعــداد الطــالب والطالبــات باملســار الهنــديس املجتازيــن واملتعرثيــن بربنامــج 

ــنة التحضريية. الس

8.اإلرشاف عــىل فعاليــات األســبوع التعريفــي الــذي تقيمــه العــامدة فيــام يخــص املســار الهنــديس مــن إعــداد الكتيبــات 

ــة  ــة والجــداول والتســجيل اإللكــروين للمقــررات الدراســية الفصلي ــامت املطبوعــة واملرئي واملنشــورات والقواعــد والتعلي

والســنوية

9.توجيــه وإرشــاد الطــالب والطالبــات باملســار الهنــديس وحــل القضايــا املتعلقــة بالتحصيــل األكادميــي بالســنة التحضرييــة 

والتواصــل مــع مركــز اإلرشــاد الجامعــي فيــام يخــص الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة اجتامعيــة أو توجيــه نفــي.

10.تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الســنة التحضرييــة عــن ســري العمــل يف املســار الهنــديس باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات 

التــي قــد تواجهــه.

11.متابعة تحديث موقع العامدة اإللكروين فيام يخص وكالة املسار الهنديس.

12.مخاطبة الجهات ذات الصلة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار الهنديس.

13.إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة املســار الهنــديس بالعــامدة مبــا ال ينشــئ حقــوق أو 

مزايــا وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة يف هــذا الشــأن.

14.اقراح الوسائل والسبل التي تساهم يف فعالية وتطوير العمل باملسار الهنديس.

مهام ومسئوليات المشرف الطالبي في عملية اإلشراف األكاديمي:

1.إعداد ملف الطالب: 
يقوم املرف الطاليب بإعداد ملف خاص لكل طلب من طالب املسار ويحتوي امللف عىل اآليت:

-استامرة بيانات الطالب.

-قامئة مقررات التخصص الدرايس املؤدية لتخرج الطالب.

-استامرة مشاكل التسجيل.

-نسخة حديثة من السجل الدرايس كشف العالمات.

-الوثائق اإلدارية األخرى ... الخ

2.التعامل مع مشاكل التسجيل اإللكرتوين للمقررات:
حرصــت العــامدة أن يتــم تســجيل الطلبــة للمقــررات الدراســية مــن خــالل دخــول الطلبــة عــىل موقــع الجامعــة مــن خــالل 

ــأيت الطالــب ســعياً وراء النصــح يف  حســابهم الشــخيص، ويحصــل املــرف عــىل التعليــامت قبــل تســجيل الطــالب، حيــث ي
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اختيــار املقــررات ومعرفــة الخطــوات الخاصــة بالتســجيل ثــم يوجــه الطالــب بعــد ذلــك إىل موقــع عــامدة القبــول والتســجيل 

اإللكــروين ليقــوم بتســجيل املقــررات إلكرونيــاً حســب الخطــة الدراســية للطالــب.

ــاباتهم أو مل  ــول إىل حس ــىل الدخ ــض ع ــدرة البع ــدم ق ــجيل وع ــاء يف التس ــة بأخط ــض الطلب ــوع بع ــظ وق ــد لوح      ولق

يتمكنــوا مــن التســجيل يف الوقــت املحــدد، لــذا يقــوم املــرف الطــاليب مبعالجــة األخطــاء التــي وقــع بهــا الطــالب وتســجيل 

ــون  ــن يحمل ــة الذي ــع الطلب ــإىل اســتكامل التســجيل لجمي ــت املحــدد وبالت ــن التســجيل بالوق ــوا م ــن مل يتمكن ــة الذي للطلب

أرقــام جامعيــة عــىل نظــام )البيبــول ســوفت( وبالنســبة الطــالب املســتجدين الغــري ســعودين يتــم توزيعهــم عــىل الشــعب يف 

جميــع املســارات التــي قبلــوا فيهــا مؤقتــاً وتســجيل املقــررات الدراســية لديهــم بشــكل يــدوي لعــدم قدرتهــم عــىل التســجيل 

إلكرونيــاً يف نظــام )البيبــول ســوفت( لعــدم وجــود أرقــام جامعيــة إىل حــن اســتكامل اجراءاتهــم للحصــول عليهــا.

     عــىل املــرف الطــاليب تجهيــز منــوذج للطلبــة الذيــن يرغبــون بإجــراء تعديــالت عــىل تســجيلهم أو لديهــم مشــكالت أو 

تعــارض بتســجيلهم خــالل األســبوعن األولــن مــن الفصــل الــدرايس.

3.التعامل مع غياب الطالب:
     تعتــرب مراقبــة غيــاب الطــالب مــن مهــام مــدرس املقــرر، والسياســة العامــة للعــامدة تنــص عــىل توصيــل رســالة إنــذار أول 

إىل الطالــب يف حالــة تغييبــه أقــل %15 وأعــىل مــن 10 % مــن الســاعات التدريســية للمقــررات ورســالة حرمــان مــن حضــور 

االمتحــان النهــايئ يف حالــة تغييبــه لنســبة أكــرب مــن 15 %.

ــذا يتــم إعــداد كشــوف الغيــاب مــن خــالل الجــداول اإللكرونيــة التــي تــم تحميلهــا مــن نظــام )البيبــول ســوفت( يف      ل

صفحــات منســق النصــوص حيــث يتــم نســخ األســامء مــن منســق النصــوص إىل برنامــج الجــداول الحســابية يف جــداول خاصــة 

ويتــم توزيــع أســامء مــدريس كل مقــرر عــىل الشــعب حتــى يتــم متابعــة أعــذار الطــالب والــذي يتــم مــن خاللــه حســاب 

أعــذار الطــالب إلكرونيــا وتزويــد أعضــاء هيئــة التدريــس بهــا.

     ويتــم اســتالم أعــذار الطلبــة املقبولــة التــي يتــم املوافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة قبــول األعــذار ثــم يتــم تفريــغ أعــذار 

الطــالب يف كشــوف األعــذار الخاصــة ويتــم حســاب غيــاب الطلبــة أوالً بــأول مــن بدايــة الفصــل الــدرايس وذلــك بالتواصــل 

مــع األقســام لتزويدنــا بنســب غيــاب الطــالب بشــكل دوري  كل أســبوعن دراســن )14 يــوم( أثنــاء الفصــل الــدرايس ليتــم 

حــرص الطلبــة الذيــن اقربــوا مــن النســبة املســموح بهــا يف الغيــاب ويتــم اســتدعائهم مــن قبــل املــرف الطــاليب وتوقيعهــم 

عــىل انــذار تحذيــري مبكــر وتوقيعهــم عــىل تعهــد بعــدم الغيــاب مــرة أخــرى إال بأعــذار مقبولــة التــي تــم االتفــاق عليهــا 

مــن قبــل لجنــة قبــول األعــذار.

4.التعامل مع الطلبة املنقطعني واملنسحبني:
قبــل موعــد االختبــار النهــايئ يتــم حــرص الطلبــة املنقطعــن الذيــن تجــاوزوا نســبة الغيــاب بعــذر وبــدون عــذر ويتــم االعــالن 

عــن أســامئهم عــىل لوحــة االعالنــات ومنعهــم مــن دخــول االختبــار النهــايئ كــام يتــم تحديــد الطلبــة املنســحبن إلزالتهــم مــن 

القوائــم التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن نظــام )البيبــول ســوفت(.

5.تجهيز كشوف التوقيع لالختبارات الفصلية والنهائية:
تقتي مهام املرف الطاليب يف االختبارات الفصلية والنهائية عىل:

-تجهيز كشوف بأسامء الطالب.

-متابعة الطالب الذين مل يحرضوا البطاقة الجامعية أثناء االختبار وتوقيعهم عىل تعهدات إلحضارها وعدم تكرارها. 

-استقبال أعذار الطالب والنظر فيها من قبل لجنة قبول األعذار من أجل اعادة االختبار بعد املوافقة عليها.

مسؤوليات ومهام ودور الطالب يف عملية اإلرشاف األكادميي:
     للطــالب دور أســايس يف عمليــة اإلرشاف األكادميــي فعليهــم تقــع مســؤولية متابعــة التقــدم الــدرايس وطلــب النصيحــة والتوجيــه 

ــد مــن  ــق أكــرب عائ ــاز املقــررات برعــة ونجــاح، ولتحقي ــن يقدمــون املســاعدة للطــالب الجتي ــن واللذي مــن املرفــن األكادميي

مقابــالت اإلرشاف األكادميــي. يجــب أن يســتعد الطالــب لهــذه املقابــالت بإتبــاع الخطــوات التاليــة:
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1.قبل مقابلة املرشف األكادميي: -

-معرفة الساعات املكتبية للمرف األكادميي.

-تحديــد املوعــد مــع املــرف األكادميــي ويفضــل أن تكــون املقابــالت عــىل األقــل مــرة كل شــهر وأن يجتهــد يف تحديــد هــذه 

املواعيــد مبكــراً.

-كتابة جميع التساؤالت واالهتاممات التي تشغل الطالب وإحضارها يف املقابلة األكادميية.

-مراجعــة الســجل األكادميــي جيــداً وهــذا الســجل يــرح للطالــب كل مــا تحتاجــه الكليــة والجامعــة مــن متطلبــات، وتضــع 

الطالــب عالمــة مميــزة عــىل أي بنــد يــراه غــري واضحــاً ليســأل املــرف األكادميــي عنــه.

-إعداد وتحضري معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة مبا يحتاجه الطالب قبل اجتامعه باملرف األكادميي.

2.أثناء مقابلة املرشف األكادميي:

-إحضار قامئة األسئلة التي ترغب يف االستفسار عنها.

-إعطاء فكرة واضحة عن أهداف الطالب املهنية والدراسية وإرشاك املرف األكادميي يف مناقشتها برصاحة وشفافية.

-طــرح جميــع األســئلة التــي تشــغل اهتــامم الطالــب عــىل املــرف األكادميــي فهــو يســتطيع مســاعدة الطالــب عندمــا يكــون 

لديــه رؤيــة واضحــة ملــا يــدور يف ذهنــه.

3.مقابالت املتابعة:

-إتباع ما يويص به املرف األكادميي.

-االتصال أو اإلرسال إلكرونياً )الربيد اإللكروين( بأي أسئلة أو استفسارات إضافية للمرف األكادميي.

-يخرب املرف األكادميي الطالب بالتغريات الهامة يف الخطة الدراسية والتي قد تؤثر عىل أدائه أو أهدافه الدراسية.

-التأكد من الفهم الواضح لكافة متطلبات االجتياز عىل مستوى املسار.

-اإلملام باألجندة الدراسية وخصوصاً مواعيد االختبارات وهي عادة تنر يف لوحة االعالنات بالعامدة.

-إبالغ املرف األكادميي الطالب بعدم إمكانية حذف أي مقرر درايس أو تأجيله

-ينشــئ الطالــب لنفســه ملــف لإرشــاد األكادميــي يوضــع بــه نســخة مــن كل املســتندات بحيــث يجــد لنفســه إجابــة رسيعــة 

لتساؤالته.

-تحمــل مســؤولية تقدمــه الــدرايس، فالنصــح واإلرشــاد أداة هامــة للنجــاح ولكــن وقبــل كل يشء فالطالــب هــو املســئول األول 

عــن نجاحــه ويجــب أن يعلــم ذلــك بوضــوح.

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي )الهنديس(:
1. توزيع أعداد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية:

 تــم قبــول عــدد 661 طالبــاً وطالبــة باملســار الهنــديس بالســنة التحضرييــة للعــام الجامعــي 1439 – 1440 هـــ كــام بالجــدول 

)1(

أتجيلهأودراسيمقررأيحذفإمكانيةبعدمالطالبي األكادمياملشرفإبالغ

لتساؤالتهسريعةإجابةلنفسهجيدحبيثاملستنداتكلمننسخةبهيوضعي األكادميلإلرشادملفلنفسهالطالبينشئ

جناحهعناألولاملسئولهوفالطالبشيءكلوقبلولكنللنجاحهامةأداةواإلرشادفالنصحالدراسي،تقدمهمسؤوليةحتمل
بوضوحذلكيعلمأنوجيب

)اهلندسي(ي األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
اجلنس واجلنسية:الطالب املستجدين حسب عداد أتوزيع  أ

ابملسار661مت قبول عدد  وطالبة 1دول )جلهـ كما اب14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اهلندسيطالبًا

 هـ1439/1440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي  اهلندسي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1جدول )

 المجموع الطالبات الطالب

 اإلجمالي
 غير سعودي سعودي غير سعوديات سعوديات غير سعودي سعودي

462 33 152 14 614 47 661 

 

هـ14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اهلندسي ( رسم بياين ألعدد الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1شكل )

غير سعوديسعوديغير سعودياتسعودياتغير سعوديسعودي

المجموعالطالباتالطالب

ار توزيع الطالب والطالبات الجدد حسب الجنسية بالمس
الهندسي
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أتجيلهأودراسيمقررأيحذفإمكانيةبعدمالطالبي األكادمياملشرفإبالغ

لتساؤالتهسريعةإجابةلنفسهجيدحبيثاملستنداتكلمننسخةبهيوضعي األكادميلإلرشادملفلنفسهالطالبينشئ

جناحهعناألولاملسئولهوفالطالبشيءكلوقبلولكنللنجاحهامةأداةواإلرشادفالنصحالدراسي،تقدمهمسؤوليةحتمل
بوضوحذلكيعلمأنوجيب

)اهلندسي(ي األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
اجلنس واجلنسية:الطالب املستجدين حسب عداد أتوزيع  أ

ابملسار661مت قبول عدد  وطالبة 1دول )جلهـ كما اب14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اهلندسيطالبًا

هـ14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اهلندسي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1جدول )

المجموع الطالبات الطالب

 اإلجمالي
غير سعوديسعوديغير سعودياتسعودياتغير سعوديسعودي

 

 هـ1439/1440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اهلندسي ( رسم بياين ألعدد الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1شكل )

غير سعوديسعوديغير سعودياتسعودياتغير سعوديسعودي

المجموعالطالباتالطالب

ار توزيع الطالب والطالبات الجدد حسب الجنسية بالمس
الهندسي

املسار اهلندسي:طلبةتوزيع 

هـ14391440للعام اجلامعي طالب املسار اهلندسياحصائية أولا

هـ1439/1440للعام اجلامعي  طالب املسار اهلندسياحصائية   

 املسارات
 الطالب

 املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

اهلندسياملسار       

 

 

  

المنسحبينالمنقطعينالمنتظمينالمقبولين

الطالب

هـ1440/1439احصائية طالب المسار الهندسي للعام الجامعي 

توزيع طلبة املسار الهنديس:
أوالً: احصائية طالب املسار الهنديس للعام الجامعي 1440/1439هـ
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هـ14391440للعام اجلامعي طالبات املسار اهلندسياحصائية اثنيا: ثانيا: احصائية طالبات املسار الهنديس للعام الجامعي 1440/1439هـ

 

 

المنسحباتالمنقطعاتالمنتظماتالمقبوالت

الطالبات

هـ1440/1439احصائية طالبات المسار الهندسي للعام الجامعي 

هـ9143/4014 اجلامعي طالبات املسار اهلندسي للعاماحصائية   

 املسارات
 الطالبات

 املنسحبات املنقطعات املنتظمات املقبولت

اهلندسياملسار       
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الخطة األكاديمية للمسار الهندسي ببرنامج السنة التحضيرية
للعام الجامعي 1439-1440 هـ

 ه1439-1438بربنامج السنة التحضريية للعام اجلامعي  اهلندسيللمسار ية األكادمياخلطة 

 الفصل الدراسي األول

 وحدات اسم المقرر رقم المقرر
 معتمدة

ساعة 
 نظري

ساعة 
 عملي

 اتساع
 المتطلب السابق تصالاال

ENGL-101 
 عامة * لغة انجليزية

e era  is  a a e  5 20 0 20 ال يوجد 

MATH-111 
 (١رياضيات )

a ema i s  3 4 0 4 ال يوجد 

ARCH-121 
 (١مرسم أساسيات التصميم )

asi  esi  di  ال يوجد 4 2 2 3  

LRSK-141 
 مهارات التعلم والبحث

ear i  a d sear i  i s 2 2 0 2 ال يوجد 

PHEDU-162 
 التربية البدنية والصحية

ea   si a  d a i 1 0 2 2 ال يوجد 

  32   14 المجموع

 الفصل الدراسي الثاني

ENGL-101 
 عامة * لغة انجليزية

e era  is  a a e  2 8 0 8  يوجدال 

ENGL-102 

 تخصصيةأكاديمية و لغة إنجليزية
is  r A ademi  a d 

e i i  r se 
 ال يوجد 12 0 12 3

MATH-112 
 (٢رياضيات )

a ema i s  3 3 0 3 MATH-111 

ARCH-122 
 (٢مرسم أساسيات التصميم )

asi  esi  di   3 2 2 4 ARCH-121 

PHYS-132 
 فيزياء

si s 3 3 0 3 ال يوجد 

LRSK -142 
 اتصال مهارات

mm i a i  i s 2 2 0 2 ال يوجد 

COMP-131 
 الحاسب اآللي مهارات

m er i s 2 0 4 4 ال يوجد 

  36   18 المجموع

 18والمستوى المتوسط  اتصالساعة  20المبتدأ  )المستوىية العامة سيكون على النظام السنوي اإلنجليز* مقرر اللغة : مالحظة

 .ساعة اتصال( 16والمستوى المتقدم  اتصالساعة 
ــدأ 20 ســاعة اتصــال واملســتوى  ــة العامــة ســيكون عــىل النظــام الســنوي )املســتوى املبت مالحظــة: * مقــرر اللغــة اإلنجليزي

املتوســط 18 ســاعة اتصــال واملســتوى املتقــدم 16 ســاعة اتصــال(.
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وكالة المسار العلمي
التعريف بالمسار العلمي:

يعتــرب املســار العلمــي احــد مســارات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات، واملســار العلمــي يقــوم بإعــداد الطلبــة للتخصصــات 

يف كليتــي: )علــوم الحاســب وتقنيــة املعلومــات، إدارة األعــامل، كليــة العلــوم ( أو أي مــن الكليــات التــي تضــم إىل برنامــج الســنة 

التحضرييــة مســتقبالً وفقــاً لــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

األهداف:

تنبثق أهداف املسار العلمي من أهداف عامدة السنة التحضريية كام يي:

-تهيئة الطالب للتعليم الجامعي.

-تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات.

-تشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات التعلم والبحث والتفكري واالتصال.

-تنمية املعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب يف تخصصاتهم املستقبلية.

-تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.

-تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة الطالبية.

-تطوير برامج السنة التحضريية مبا يتوافق مع معايري ومتطلبات الجودة واالعتامد األكادميي.

مهام وكالة العمادة للمسار العلمي:

ــام يخــص  ــة في ــة الجامعي ــارات للمرحل ــة لالئحــة الدراســات واالختب ــد التنفيذي ــح والقواع ــذ اللوائ ــىل تنفي 1. اإلرشاف ع

ــف(. ــام والقطي ــع )الدم ــات املجتم ــي والســنة األوىل يف كلي املســار العلم

2. اإلرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع )الدمــام والقطيــف( 

والتنســيق مــع األقســام والكليــات األخــرى بالتعــاون مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

3. اإلرشاف عــىل ســري االمتحانــات النهائيــة للمســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع )الدمام والقطيف( وتشــكيل 

لجانهــا، وذلــك بالتنســيق مــع األقســام األكادمييــة وعــامدة القبول والتســجيل.

4. اإلرشاف عــىل عمليــة معادلــة املقــررات الدراســية الخاصــة باملســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع )الدمــام 

والقطيف(.

ــام  ــع )الدم ــات املجتم ــنة األوىل يف كلي ــي والس ــار العلم ــة باملس ــة الخاص ــة الطالبي ــطة الالصفي ــىل األنش 5. اإلرشاف ع

والقطيــف(.

ــة املســار العلمــي  ــة لطلب ــات الحــذف واإلضاف ــك عملي ــذار عــن الدراســة وكذل ــل واالعت ــات التأجي 6. اإلرشاف عــىل طلب

ــذا الخصــوص. ــرارات الصــادرة به ــاً لألنظمــة والق ــف( وفق ــام والقطي ــات املجتمــع )الدم والســنة األوىل يف كلي

7. اإلرشاف عــىل إعــداد قوائــم الحرمــان وإعــداد الطــالب والطالبــات املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع 
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)الدمــام والقطيــف( املجتازيــن لربنامــج الســنة التحضرييــة.

ــع  ــات املجتم ــنة األوىل يف كلي ــي والس ــار العلم ــة باملس ــامدة الخاص ــي بالع ــبوع التعريف ــات األس ــىل فعالي 8. اإلرشاف ع

ــف(. ــام والقطي )الدم

9. توجيــه وإرشــاد طلبــة املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع )الدمــام والقطيــف( وحــل القضايــا املتعلقــة 

بالتحصيــل األكادميــي مــع مركــز اإلرشــاد والتوجيــه.

10.تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد العــامدة عــن ســري العمــل يف املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع )الدمــام 

والقطيــف( باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات التــي تواجههــا.

11.متابعة تحديث موقع العامدة فيام يخص وكالة املسار العلمي.

12.مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار العلمي.

13.إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة العــامدة باملســار العلمــي مبــا ال ينشــئ حقــوق أو 

مزايــا وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة.

14.اقــراح الوســائل والســبل التــي تســاهم يف فعاليــة تطويــر العمــل باملســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع 

)الدمــام والقطيــف(.

مهام المشرف األكاديمي للمسار العلمي: 

يقوم بدور املرف األكادميي مساعد وكيل العامدة للمسار العلمي ومن أهم إنجازاته:

-1متابعة مهام الوكالة اليومي.

-2اإلرشاف عىل االختبارات الفصلية والنهائية وتنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة. 

-3اإلعداد واإلرشاف واملساهمة يف برنامج األسبوع التمهيدي. 

-4إعــداد الجــداول الدراســية للعــامدة يف الفصــل الــدرايس األول مبســاراتها الثالثــة ورفعهــا عــىل البيبــول ســوفت ومتابعــة 

التســجيل للطــالب والطالبــات. 

-5إعــداد الجــداول الدراســية للطــالب والطالبــات يف املســار العلمــي وكليــات املجتمــع للفصــل الــدرايس الثــاين ورفعهــا عــىل 

البيبــول ســوفت ومتابعة التســجيل. 

-6إعداد جداول االختبارات الفصلية للطالب والطالبات يف املسار وكليتي املجتمع. 

-7إعداد جداول املالحظن عىل االختبارات الفصلية. 

-8إعداد جداول االختبارات النهائية للطالب والطالبات يف املسار العلمي.

-9إعداد جداول املالحظن عىل االختبارات النهائية. 

-10إعداد الجداول الدراسية للفصل الصيفي طالب وطالبات.  

-11 اإلرشاف عىل قوائم الحرمان يف مختلف املقررات يف املسار العلمي. 

-12متابعة الطالب الضعاف وعمل برامج محارضات إضافية لهم يف املقررات العلمية )الرياضيات واإلحصاء(. 

-13اإلعــداد واإلرشاف عــىل برامــج التدريبيــة لطــالب العــامدة )برنامــج العمــل التطوعــي ... متعــة املشــاركة، برنامــج إدارة 

الــذات والشــخصية وبرنامــج اكتســب جــدارة وتعلــم مهــارة.. مهــارة التفكــري االبداعــي.. تطبيقــات عمليــة(.

-14اإلعــداد واملشــاركة يف حلقــات النقــاش االربعــة ومتابعــة طباعــة اإلعالنــات والبانــرات املتعلقــة بهــا للطــالب والطالبــات 

ــات املجتمع.   وكلي

-15دعوة الدكتور أكرم رضا من جامعة البرول واملعادن للمشاركة يف حلقات النقاش الثانية. 

-16املشاركة بإعداد الخطة االسراتيجية للعامدة من خالل حضور 12 اجتامع مع اللجنة. 

-17املشاركة بحضور االجتامعات الخاصة بلجنة الجداول واالختبارات.

-18املشاركة بحضور اجتامعات لجنة العالقات العامة للمؤمتر الوطني األول للسنة التحضريية. 
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ــنوات  ــس خــالل الخمــس س ــة التدري ــف أعضــاء هيئ ــن وظائ ــة م ــداد الخطــة االســراتيجية لالحتياجــات اإلضافي -19إع

ــامدة.  ــة بالع القادم

-20إعداد خطة انضامم كلية العلوم للمسار العلمي وإعداد الجداول الدراسية للعام القادم لها. 

-21إعداد خطة انضامم كلية الربية واآلداب للمسار اإلنساين. 

-22املشاركة يف إعداد كتاب املؤمتر الوطني األول للسنة التحضريية بالجامعات السعودية.

العملية التعليمية وتطويرها في المسار األكاديمي:
1. توزيع إعداد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية:

تم قبول عدد 1442 طالباً وطالبة باملسار العلمي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1439 /1440 هـ كام بالجدول )1(

اجملتمعوكلياتوالطالباتللطالبهبااملتعلقةوالبانراتاإلعالانتطباعةاالربعة ومتابعةالنقاشحلقاتيفواملشاركةعداد اإل14

الثانيةالنقاشحلقاتيفللمشاركةواملعادنالبرتولجامعةمنرضاأكرمالدكتوردعوة15

اللجنةمعاجتماع12حضورخاللمنللعمادةاالسرتاتيجيةاخلطةعداد إباملشاركة16

واالختباراتاجلداولبلجنةاخلاصةالجتماعاتاحبضوراملشاركة17

التحضرييةللسنةاألولالوطينللمؤمترالعامةالعالقاتجلنةاجتماعاتحبضوراملشاركة18

ابلعمادةالقادمةسنواتاخلمسخاللالتدريسهيئةأعضاء وظائفمناإلضافيةلالحتياجاتاالسرتاتيجيةاخلطةإعداد 19

هلاالقادمللعامالدراسيةاجلداولإعداد و العلميللمسارالعلومكليةانضمامخطةإعداد 20

اإلنساين.للمسارواآلدابالرتبيةكليةانضمامخطةإعداد 21

السعوديةابجلامعاتالتحضرييةللسنةاألولالوطيناملؤمتركتابإعداد  يفاملشاركة22

ي:األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية:إعداد توزيع  أ

ابملسارمت قبول عدد  وطالبة 1دول )جلهـ كما اب14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلميطالبًا

هـ14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلمي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1جدول )

 اجملموع الطالبات الطالب
 اإلمجايل

سعوديغري  سعودي غري سعودايت سعودايت غري سعودي سعودي  

437 15 960 30 1397 45 1442 

 

 

 

 

 

 هـ1439/1440ي بالسنة التحضيرية للعام الجامعالعلمي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

املسار العلمي )طالب(توزيع طالب 

هـ١٤3٩١٤٤٠للعام اجلامعي طالب املسار العلمي)طالب(احصائية 

املسارات
الطالب

املنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

العلمياملسار 

ة اجلنسي اجلدد حسب  لطالب  ا ع  وزي ت

المقبولين المنتظمين المنقطعين المنسحبين

الطالب

المسار العلمي

المسار العلمي

 هـ1439/1440ي بالسنة التحضيرية للعام الجامعالعلمي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

 

املسار العلمي )طالب(توزيع طالب 

هـ١٤3٩١٤٤٠للعام اجلامعي طالب املسار العلمي)طالب(احصائية 

املسارات
الطالب

املنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

العلمياملسار 

ة اجلنسي اجلدد حسب  لطالب  ا ع  وزي ت

المقبولين المنتظمين المنقطعين المنسحبين

الطالب

المسار العلمي

المسار العلمي

 هـ1439/1440ي بالسنة التحضيرية للعام الجامعالعلمي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

املسار العلمي )طالب(توزيع طالب 

 هـ١٤3٩/١٤٤٠للعام اجلامعي  طالب املسار العلمي)طالب(احصائية 

 املسارات
 الطالب

 املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

العلمياملسار   437 394 39 24 

 

ة اجلنسي اجلدد حسب  لطالب  ا ع  وزي ت

المقبولين المنتظمين المنقطعين المنسحبين

الطالب

المسار العلمي

المسار العلمي

توزيع طالب املسار العلمي )طالب(
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 هـ1439/1440ي بالسنة التحضيرية للعام الجامعالعلمي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

املسار العلمي )طالب(توزيع طالب 

هـ١٤3٩١٤٤٠للعام اجلامعي طالب املسار العلمي)طالب(احصائية 

املسارات
الطالب

املنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

العلمياملسار 

 

 

 

 

ة اجلنسي اجلدد حسب  لطالب  ا ع  وزي ت

المقبولين المنتظمين المنقطعين المنسحبين

الطالب

المسار العلمي

المسار العلمي

 

المقبوالت  السعوديات  الغير سعوديات  المنتظمات المنقطعات المنسحبات حذفت من النظام 

المسار العلمى طالبات 

 هـ1439/1440 اجلامعي للعام طالب املسار العلمي)طالبات(احصائية 

 املسارات

 الطالب

 املنسحبات املنقطعات املنتظمات الغري سعودايت السعودايت املقبولت
حذفت من 

 النظام

املسار 
 2 8 13 960 30 962 992 العلمي

 
المقبوالت  السعوديات  الغير سعوديات  المنتظمات المنقطعات المنسحبات حذفت من النظام 

المسار العلمى طالبات 

هـ14391440اجلامعيللعامطالب املسار العلمي)طالبات(احصائية 

املسارات

الطالب

املنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتالغري سعودايتالسعودايتاملقبولت
حذفت من 

النظام

املسار 
العلمي
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الخطة األكاديمية للمسار العلمي ببرنامج السنة التحضيرية
للعام الجامعي 1439-1440 هـ )الفصل الدراسي األول(

ه14391440لعلمي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي اللمسار ية األكادمياخلطة 

الفصل الدراسي األول

وحدات  اسم املقرر رقم املقرر
 معتمدة

ساعة 
 نظري

عمليساعة  ساعات  
 التصال

ENGL-101 لغة اجنليزية عامة 

 

5 20 0 20 

MATH-111 ( 1رايضيات)  3 3 0 3 

COMP-131  اآليلمهارات احلاسب  2 0 4 4 

LRSK-141 2 0 2 2 مهارات التعلم والبحث 

PHEDU-162  2 2 0 1 الرتبية البدنية والصحية 

 الفصل الدراسي الثاين

وحدات  اسم املقرر رقم املقرر
 معتمدة

ساعة 
 نظري

عمليساعة  ساعات  
 االتصال

ENGL-101 8 0 8 2 لغة اجنليزية عامة 

ENGL-102 12 0 12 3 لغة اجنليزية اكادميية 

MATH-112 ( 2رايضيات)  3 3 0 3 

COMP-122  اآليلتطبيقات احلاسب  3 1 4 5 

STAT-132 3 0 3 3 احصاء 

LRSK-142 2 0 2 2 مهارات التصال 
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وكالة المسار الصحي
وكالة المسار الصحي

يعتــرب املســار الصحــي احــد مســارات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات، واملســار الصحــي يقــوم بإعــداد الطلبــة للتخصصــات 

يف كليــات: )كليــة الطــب، طــب األســنان، التمريــض، العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، الصيدلــة اإلكلينيكيــة، الصحــة العامــة ( أو أي مــن 

الكليــات التــي تضــم إىل برنامــج الســنة التحضرييــة مســتقبالً وفقــاً لــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

مهام وكيل المسار الصحي:

ــام يخــص  ــة في ــة الجامعي ــارات للمرحل ــة لالئحــة الدراســات واالختب ــد التنفيذي ــح والقواع ــذ اللوائ ــىل تنفي 1. اإلرشاف ع

املســار الصحــي.

2. اإلرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار الصحــي والتنســيق مــع األقســام والكليــات األخــرى بالتعــاون 

مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

3. اإلرشاف عىل سري االختبارات النهائية للمسار الصحي بالتنسيق مع األقسام األكادميية وعامدة القبول والتسجيل.

4. اإلرشاف عــىل معادلــة املقــررات الدراســية الخاصــة باملســار الصحــي فيــام يخــص الطلبــة املحولــون للســنة التحضرييــة 

مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

5. اإلرشاف عىل األنشطة الالصفية الطالبية الخاصة باملسار الصحي والزيارات واملعارض السنوية.

6. اإلرشاف عــىل طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن الدراســة وكذلــك عمليــات الحــذف واالضافــة لطلبــة املســار الصحــي وفقــاً 

لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصوص.

7. اإلرشاف عــىل إعــداد قوائــم الحرمــان وحــرص إعــداد الطــالب والطالبــات باملســار الصحــي املجتازيــن واملتعرثيــن بربنامــج 

ــنة التحضريية. الس

8. اإلرشاف عــىل فعاليــات األســبوع التعريفــي الــذي تقيمــه العــامدة فيــام يخــص املســار الصحــي مــن إعــداد الكتيبــات 

ــة  ــة والجــداول والتســجيل اإللكــروين للمقــررات الدراســية الفصلي ــامت املطبوعــة واملرئي واملنشــورات والقواعــد والتعلي

والســنوية

9. توجيــه وإرشــاد الطــالب والطالبــات باملســار الصحــي وحــل القضايــا املتعلقــة بالتحصيــل األكادميــي بالســنة التحضرييــة 

والتواصــل مــع مركــز االرشــاد الجامعــي فيــام يخــص الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة اجتامعيــة أو توجيــه نفــي.

10. تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الســنة التحضرييــة عــن ســري العمــل يف املســار الصحــي باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات 

التــي قــد تواجهــه.

11. متابعة تحديث موقع العامدة اإللكروين فيام يخص وكالة املسار الصحي.

12. مخاطبة الجهات ذات الصلة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار الصحي.

13. إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة املســار الصحــي بالعــامدة مبــا ال ينشــئ حقــوق أو 

مزايــا وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة يف هــذا الشــأن.

14. اقراح الوسائل والسبل التي تساهم يف فعالية وتطوير العمل باملسار الصحي.
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مهام المشرف األكاديمي:
يعتــرب اإلرشاف الطــاليب يف املســار الصحــي حلقــة وصــل مــا بــن الطــالب مــن جهــة ومــا بــن املحارضيــن واالدارة مــن جهــة وذلــك 

• تجهيز قامئة بالطاب املقبول أعذارهم وارسالها للوكالة واألقسام.• استام كشوف الحضور والغياب من األساتذة بعد التحضري من النظام.• إعداد الخطابات الرسمية مع املراكز الطبية واملستشفيات بخصوص التقارير الطبية.• استام االعذار الطبية.مــن خــالل املهــام التاليــة:
• متابعــة االعــذار ومخاطبــة الجهــات املختصــة وإعــداد جــدول دوري بأعــذار الطــاب وتوجيههــا لألقســام املعنيــة ومــن • متابعة تسجيل املقررات للطاب ومتابعة انسحاب الطاب وتحديد املنقطعن عن الدراسة.• اإلرشاف عى عملية حصول الطاب عى الكتب الدراسية.• تجهيز كشوفات واإلرشاف عى تجهيز أظرف االختبارات.• االعان عن االختبارات.• املساهمة يف تنفيذ القواعد السلوكية الطابية يف املسار.• تجهيز االنذارات الخاصة بالطاب املتجاوزين 10%.

ثــم اســتقبال النســب مــن املحارضيــن وذلــك لتجهيــز االنــذارات وإعــداد قوائــم الحرمــان.

العملية التعليمية وتطويرها في المسار األكاديمي:
أ. توزيع إعداد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية:

تم قبول عدد 682 طالباً وطالبة باملسار العلمي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1440/1439هـ ،كام بالجدول )1(

ي:األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية:إعداد توزيع أ.

ابملسار682مت قبول عدد  وطالبة 1دول )جلكما اب،هـ 14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلميطالبًا

 هـ1439/1440 اجلامعي للعامابلسنة التحضريية  العلمي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1جدول )

اجملموعالطالباتالطالب
اإلمجايل

غري سعوديسعوديغري سعودايتسعودايتغري سعوديسعودي

هـ1439/1440ي بالسنة التحضيرية للعام الجامعالصحي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

637(سعوديون)طالب (غير سعوديين)طالب (سعوديات)طالبات (غير سعوديات)طالبات

ة اجلنسي لصحي حسب  ا ر  ملسا ا ات  ب ل طالب وطا

ي:األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية:إعداد توزيع أ.

ابملسار682مت قبول عدد  وطالبة 1دول )جلكما اب،هـ 14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلميطالبًا

هـ14391440اجلامعيللعامابلسنة التحضريية العلمي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1جدول )

 اجملموع الطالبات الطالب

 اإلمجايل

 غري سعودي سعودي غري سعودايت سعودايت غري سعودي سعودي

411 0 615 3 1026 3 1029 

 

هـ1439/1440ي بالسنة التحضيرية للعام الجامعالصحي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

637(سعوديون)طالب (غير سعوديين)طالب (سعوديات)طالبات (غير سعوديات)طالبات

ة اجلنسي لصحي حسب  ا ر  ملسا ا ات  ب ل طالب وطا

ي:األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية:إعداد توزيع أ.

ابملسار682مت قبول عدد  وطالبة 1دول )جلكما اب،هـ 14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلميطالبًا

هـ14391440اجلامعيللعامابلسنة التحضريية العلمي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار 1جدول )

اجملموعالطالباتالطالب
اإلمجايل

غري سعوديسعوديغري سعودايتسعودايتغري سعوديسعودي

 

 

 

 

 

 

 

هـ1439/1440ي بالسنة التحضيرية للعام الجامعالصحي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

637(سعوديون)طالب (غير سعوديين)طالب (سعوديات)طالبات (غير سعوديات)طالبات

ة اجلنسي لصحي حسب  ا ر  ملسا ا ات  ب ل طالب وطا
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توزيع طالب املسار الصحي )طالب(

توزيع طالب املسار الصحي )طالبات(

املسار الصحي )طالب(توزيع طالب 
 هـ1439/1440 اجلامعي للعام طالب املسار الصحي)طالب(احصائية 

 املسارات
 الطالب

 املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

الصحياملسار   411 398 8 5 

 

 

 

 

 

طالباتاملسار الصحي )توزيع طالب 
هـ14391440للعام اجلامعي طالب املسار الصحي)طالبات(احصائية 

املسارات
الطالب

املنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملقبولت
الصحياملسار 

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المسار الصحي

المقبوالت

المنتظمات

المنقطعات

المنسحبات

المقبوالت

المسجالت

المنقطعات

المنسحبات

المـــسار الصحي  

املسار الصحي )طالب(توزيع طالب 
هـ14391440اجلامعيللعامطالب املسار الصحي)طالب(احصائية 

املسارات
الطالب

املنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني
الصحياملسار 

طالباتاملسار الصحي )توزيع طالب 

 

 

 

 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي  طالب املسار الصحي)طالبات(احصائية 

 املسارات
 الطالب

 املنسحبات املنقطعات املنتظمات املقبولت

الصحياملسار   618 602 10 6 

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المسار الصحي

المقبوالت

المنتظمات

المنقطعات

المنسحبات

المقبوالت

المسجالت

المنقطعات

المنسحبات

المـــسار الصحي  
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الخطة األكاديمية للمسار الصحي ببرنامج السنة التحضيرية
للعام الجامعي 1439-1440 هـ 

ه14391440للمسار الصحي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي ية األكادمياخلطة 

وحدات  اسم املقرر رقم املقرر
 معتمدة

ساعة 
 نظري

ساعات  عمليساعة 
 التصال

ENGL-101 لغة اجنليزية عامة 

 

5 20 0 20 

COMP-131  4 4 0 2 اآليلمهارات احلاسب 

LRSK-141  2 0 2 2 والبحثمهارات التعلم 

PHEDU-162  2 2 0 1 الرتبية البدنية والصحية 

 الفصل الدراسي الثاين

وحدات  اسم املقرر رقم املقرر
 معتمدة

ساعة 
 نظري

ساعات  عمليساعة 
 التصال

ENGL-101 لغة اجنليزية عامة 

 

2 8 0 8 

ENGL-102 9 0 9 3 لغة اجنليزية اكادميية 

COMP-122  5 4 1 3 اآليلتطبيقات احلاسب 

STAT-132 3 0 3 3 احصاء 

LRSK-142 2 0 2 2 مهارات التصال 
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وكالة المسار اإلنساني 
وكالة المسار اإلنساني

يعتــرب املســار اإلنســاين أحــد مســارات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة، ويقــوم املســار بإعــداد الطلبــة لتخصصــات 

كليــة اآلداب وكليــة الربيــة أو أي مــن الكليــات التــي تضــم إىل برنامــج الســنة التحضرييــة مســتقبالً وفقــاً لــروط القبــول التــي 

يحددهــا مجلــس الجامعــة.

مهام مساعد عميد السنة التحضيرية للمسار اإلنساني:

ــة فيــام يخــص  ــة الجامعي ــارات للمرحل ــة لالئحــة الدراســات واالختب ــح والقواعــد التنفيذي ــذ اللوائ اإلرشاف عــىل تنفي  .1

املســار اإلنســاين.

اإلرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار اإلنســاين والتنســيق مــع األقســام والكليــات األخــرى بالتعــاون   .2

مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

اإلرشاف عىل سري االختبارات النهائية للمسار اإلنساين بالتنسيق مع األقسام األكادميية وعامدة القبول والتسجيل.  .3

اإلرشاف عــىل معادلــة املقــررات الدراســية الخاصــة باملســار اإلنســاين فيــام يخــص الطلبــة املحولــن للســنة التحضرييــة   .4

مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

اإلرشاف عىل األنشطة الالصفية الطالبية الخاصة باملسار اإلنساين والزيارات واملعارض السنوية.  .5

اإلرشاف عــىل طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن الدراســة وكذلــك عمليــات الحــذف واالضافــة لطلبــة املســار اإلنســاين   .6

ــذا الخصــوص. ــرارات الصــادرة به ــاً لألنظمــة والق وفق

اإلرشاف عــىل إعــداد قوائــم الحرمــان وحــرص إعــداد الطلبــة باملســار اإلنســاين املجتــازات واملتعــرثات بربنامــج الســنة   .7

ــة. التحضريي

اإلرشاف عــىل فعاليــات األســبوع التعريفــي الــذي تقيمــه العــامدة فيــام يخــص املســار اإلنســاين مــن إعــداد الكتيبــات   .8

ــة  ــة والجــداول والتســجيل اإللكــروين للمقــررات الدراســية الفصلي ــامت املطبوعــة واملرئي واملنشــورات والقواعــد والتعلي

والســنوية

توجيــه وإرشــاد الطلبــة باملســار اإلنســاين وحــل القضايــا املتعلقــة بالتحصيــل األكادميــي بالســنة التحضرييــة والتواصــل   .9

مــع مركــز االرشــاد الجامعــي فيــام يخــص الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة اجتامعيــة أو توجيــه نفــي.

تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الســنة التحضرييــة عــن ســري العمــل يف املســار اإلنســاين باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات   .10

التــي قــد تواجهــه.

متابعة تحديث موقع العامدة اإللكروين فيام يخص وكالة املسار اإلنساين.  .11

مخاطبة الجهات ذات الصلة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار اإلنساين.  .12

إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة املســار اإلنســاين بالعــامدة مبــا ال ينشــئ حقــوق أو   .13

مزايــا وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة يف هــذا الشــأن.

اقراح الوسائل والسبل التي تساهم يف فعالية وتطوير العمل باملسار اإلنساين.  .14
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مهام المشرف الطالبي:
يعتــرب املــرف الطــاليب يف املســار اإلنســاين حلقــة وصــل مــا بــن الطلبــة مــن جهــة ومــا بــن أعضــاء هيئــة التدريــس واالدارة مــن 

• تجهيز قامئة بالطلبة املقبولة أعذارهم وارسالها للوكالة واألقسام.• استام كشوف الحضور والغياب من األستاذات بعد التحضري من النظام.• إعداد الخطابات الرسمية مع املراكز الطبية واملستشفيات بخصوص التقارير الطبية.• استام االعذار الطبية.جهــة وذلــك مــن خــالل املهــام التاليــة:
• متابعــة األعــذار ومخاطبــة الجهــات املختصــة وإعــداد جــدول دوري بأعــذار الطلبــة وتوجيههــا لألقســام املعنيــة ومــن • متابعة تسجيل املقررات للطلبة ومتابعة انسحابهم وتحديد املنقطعن عن الدراسة.• اإلرشاف عى عملية حصول الطلبة عى الكتب الدراسية.• تجهيز كشوفات واإلرشاف عى تجهيز أظرف االختبارات.• االعان عن االختبارات.• املساهمة يف تنفيذ القواعد السلوكية الطابية يف املسار.• تجهيز االنذارات الخاصة بالطلبة املتجاوزين نسبة 10%.

ثــم اســتقبال النســب مــن املحــارضات وذلــك لتجهيــز االنــذارات وإعــداد قوائــم الحرمــان.

العملية التعليمية وتطويرها في المسار األكاديمي:
توزيع إعداد الطالبات املستجدات:

تم قبول عدد 1356 طالبة باملسار اإلنساين بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1439 – 1440 هـ كام بالجدول )1(.

ي:األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
اتاملستجدالبات الطإعداد توزيع 

1دول )ابجلهـ كما 14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اإلنساينطالبة ابملسار 1356مت قبول عدد 

 هـ.1439/1440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي  اإلنساينيف املسار ات املسجالت املستجد الباتتوزيع الط :(1جدول )

املسجالتالطالبات
اإلمجايل

غري سعودايتسعودايت

هـ1439/1440بالسنة التحضيرية للعام الجامعي اإلنساني في المسار  اتالمستجد البات( رسم بياني ألعدد الط1شكل )

 

 

 

 

غير سعودياتسعوديات

هـ1439/1440الطالبات المستجدات في المسار اإلنساني للعام 

ي:األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
اتاملستجدالبات الطإعداد توزيع 

1دول )ابجلهـ كما 14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اإلنساينطالبة ابملسار 1356مت قبول عدد 

هـ.14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اإلنساينيف املسار ات املسجالت املستجدالباتتوزيع الط1جدول )

املسجالت الطالبات  

 اإلمجايل
 غري سعودايت سعودايت

1327 16 1343 

 

هـ1439/1440بالسنة التحضيرية للعام الجامعي اإلنساني في المسار  اتالمستجد البات( رسم بياني ألعدد الط1شكل )

 

 

 

 

غير سعودياتسعوديات

هـ1439/1440الطالبات المستجدات في المسار اإلنساني للعام 

ي:األكادميالعملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
اتاملستجدالبات الطإعداد توزيع 

1دول )ابجلهـ كما 14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اإلنساينطالبة ابملسار 1356مت قبول عدد 

هـ.14391440ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي اإلنساينيف املسار ات املسجالت املستجدالباتتوزيع الط1جدول )

املسجالتالطالبات
اإلمجايل

غري سعودايتسعودايت

هـ1439/1440بالسنة التحضيرية للعام الجامعي اإلنساني في المسار  اتالمستجد البات( رسم بياني ألعدد الط1شكل )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غير سعودياتسعوديات

هـ1439/1440الطالبات المستجدات في المسار اإلنساني للعام 
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املسار اإلنساين:  الباتتوزيع طتوزيع طالبات املسار اإلنساين: 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي  طالبات املسار اإلنسايناحصائية 

 املسارات
 الطالب

 اتاملنسحب اتاملنقطع اتاملنتظم تاملقبول

 6 43 1294 1356 املسار اإلنساين

 

 

 

 

 

 

 

 

المنسحباتالمنقطعاتالمنتظماتالمقبوالت

المسار اإلنساني
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هـ14391440 بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعينساينإلاللمسار ية األكادمياخلطة 

 First Semesterالفصل الدراسي األول 

 رقم المقرر

Course No. 

  اسم المقرر

Course Name 

 )عربي / إنجليزي (

 وحدات
 معتمدة
redi  

i s 

الوحدات 
المعتمدة 
 للنظري

redi  
i s 

e r 

الوحدات 
المعتمدة 

 للعملي

redi  
i s 

ra i a) 

إلى إجم
 اتساع

 تصالاال
a  
rs 

المتطلب 
 -Pre السابق

requisite 

N 
 ية اإلنجليزاللغة 

is  a a e (١) 
     

A A   
 النحو التطبيقي 

A ied a 
     

  
  اآلليمهارات استخدام الحاسب 

m er i s 
     

  
  ١التربية البدنية والصحية 

si a  ea  d a i 
     

 
 مهارات التعلم والبحث 

ear i  a d ear i  i s 
     

A 
 العقيدة اإلسالمية 

s ami  reed 
     

      المجموع

 Second Semesterالفصل الدراسي الثاني 

N 
 ية اإلنجليزاللغة 

is  a a e (٢) 
     

  
 مهارات الكتابة 

ri i  i s 
     

A   
  اإلحصاءمقدمة في 

r d i   a is i s 
     

  
 النفسمبادئ علم 

ri i es  s 
     

 
 مهارات االتصال 

mm i a i  i s 
     

AN  
 التالوة والتجويد 

e i i  a d i 
     

A   
 النظام االجتماعي في اإلسالم

ia  s em i  s am 
     

        المجموع

 

 

الخطة األكاديمية للمسار اإلنساني ببرنامج السنة التحضيرية
للعام الجامعي 1439-1440 هـ 
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ســـام
     التعـريف باألق

ســـام  
تطـوير مقررات األق

الهيكل التنظيمي لألقسام  

األقسام األكاديمية
          إجنازات وأنشطة األقسام

  أعضاء هيئة التدريس باألقسام

     
الرؤية التطويرية لألقسام 

جلان األقسام
الدورات وورش العمل

اخلدمات التي قدمت للمجتمع

العلوم 
األساسية

الحاسب 
اآللي

اللغة 
اإلنجليزية

تطوير 
الذات

الدراسات 
اإلسالمية
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أواًل: التعريف بالقسم

الوصف

أحــد الكيانــات األكادمييــة بعــامدة الســنة التحضرييــة تحــت اإلرشاف املبــارش لســعادة عميــد الســنة التحضرييــة، ويعَنــى بتقديــم 

ــات واإلحصــاء للطــالب بهــدف الوصــول بهــم إىل إتقــان املهــارات األساســية مبــا  ــاء، الرياضي ــاء، الفيزي ــاء، الكيمي مقــررات األحي

يؤهلهــم ملواصلــة دراســتهم الجامعيــة.

األهداف: 

• تهيئة بيئة علمية تشجع عى اإلبداع والتعاون بن الطاب.
• تكوين اتجاهات إيجابية نحو العلوم األساسية واالستمتاع بها.

• تنمية مهارات التفكري العلمي السليم لدى الطلبة.
مهام:

• يقوم بتدريس مقررات: مقدمة يف الرياضيات، األحياء، الكيمياء، الفيزياء.• 
• يعمــل عــى تقديــم املحتــوى التعليمــي للمقــررات الدراســية للطالــب إلكرتونيــاً عــر الوســائط املتعــددة املتوفــرة عــى • 

املوقــع اإللكــروين بشــكل يســمح لــه بالتفاعــل النشــط مــع مــا يتضمنــه مــن رشوحــات ومتاريــن وواجبــات واختبــارات.

• يعمــل عــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن امليــزات املقدمــة لتطويــر القــدرات الذاتيــة للطالــب وتحســن التحصيــل • 
الــدرايس يف املقــررات لتحقيــق اســراتيجية التعلــم حتــى التمكــن.

• يوظــف التقنيــات املتقدمــة يف تدريــس مقرراتــه مثــل تجهيــز املعامــل األحيــاء والكيــامء والفيزيــاء بأحــدث التجهيزات • 
ــة املتوفــرة  ــة، واملصــادر التعليمي ــة، وشــبكة اإلنرنــت الالســلكية، وأجهــزة العــرض، والســبورات الذكي واالدوات العلمي

عــىل الشــبكة العنكبوتيــة.

• يعمــل عــى تطويــر مصــادر التعلــم بالقســم لتزويــد الطــاب باملهــارات واملعــارف واملعلومــات التــي تعمــل عــى إثــراء • 
دراســتهم للمقــررات الدراســية، وتقربهــم مــن مصــادر املعلومــات وآليــات التواصــل مــع مجتمــع املعرفة.

ــن •  ــس واملدرب ــة التدري ــاءة أعضــاء هيئ ــع كف ــدف رف ــذ بالقســم به ــي تنف ــة الت ــة املهني ــج التنمي ــرف عــى برام • ي
ــوبن. ــع املنس وجمي

ــس مناســبة •  ــم إلكــرتوين، اســرتاتيجيات تدري ــرر، تعل ــب )مق ــة للطال ــة صفي ــة تعليمي ــري أفضــل بيئ • يعمــل عــى توف
ومتقدمــة مثــل: التعلــم التعــاوين، أســلوب حــل املشــكالت، العصــف الذهنــي( قامئــة عــىل الحــوار واملناقشــة والركيــز 

عــىل املفاهيــم واالســتنتاج لــدى الطــالب.

قسم العلوم األساسية 
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واملدربني ومجيع املنسوبني.هيئة التدريسأعضاء يشرف على برامج التنمية املهنية اليت تنفذ ابلقسم هبدف رفع كفاءة •
مناسبة ومتقدمة مثل: التعلم التعاوين، أسلوب ، اسرتاتيجيات تدريسإلكرتوينلم يعمل على توفري أفضل بيئة تعليمية صفية للطالب )مقرر، تع•

على احلوار واملناقشة والرتكيز على املفاهيم واالستنتاج لدى الطالب.قائمةالذهينحل املشكالت، العصف 
من قبل الطالب لتعويدهم على التفكري البناء ة هلايعمل على ربط البيئة الصفية ابملشكالت احلياتية والعلمية مع اقرتاح حلول إبداعية وعملي•

والناقد واإلبداعي.
للطالب.يعمل على تقدمي أساليب تقومي وتقييم مستمرة ومتصلة ومتطورة للربامج اليت يقدمها القسم•
ه.ام املناطة به والصعوابت اليت تواجهللمهوفقًاله يقدم تقارير دورية لسعادة عميد السنة التحضريية عن سري العمل ابلقسم، واملقررات التابعة•

للقسم التنظيمي اهليكل اثنياا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم

 د. انئف القرشي

حصاء شعبة الرايضيات واإل  الفيزايءشعبة  شعبة الكيمياء   األحياءشعبة   

ثالثًا: أعضاء هيئة التدريس بالقسم

ثانيًا: الهيكل التنظيمي للقسم

هيئة التدريس ابلقسمأعضاء اثلثاا

 اجملموع حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ م

 84 25 52 6 1 العدد

عدد البحوث 
 املنشورة

0 1 15 1 15 

 

القسم مقررات رابعاا

ختصصات اساسية وهي:أربععلى األساسيةيضم قسم العلوم 

مقررات القسم

اإلحصاء

مجعيفمهارةاكتســاباإلنســانية و العلومتقدميفاإلحصــاءودوراألســاســيةاإلحصــائيةاملصــطلحاتعلىالتعرفإىليهدف املقرر 
املختلفةاملقاييسابستخدامالبياانتوصفعلىالقدرةوكذلكاجملتمعأوالعينةمنسواءاملناسبةابلصورةوعرضهاالبياانتوتنظيم

كما أنه ،  حلســـاهباخمتلفةطرقوتطبيقلالحتماالتاألســـاســـيةاملفاهيمعلىالتعرفموضـــع الدراســـة و الظاهرةوصـــفيفواســـتخدامها
وتنظيمهااالحتماليةالتجارببنيالتمييزيفاملهارةاكتســاباالحتماالت و حلســاباســتخدامهاوطرقالعدمبادئيســاعد على فهم

االرتباطمعاملابســــــتخداممتغريينبنيالعالقةوصــــــفعلىالقدرةالطبيعي و التوزيعخصــــــائصمتقطعة وفهماحتماليةتوزيعاتيف
واالحندار

رايضيات ال

املادةوفهمحتليلعلىالقدرةوكذلكحلهاو املسائلنوعيةحتديدعلىللرايضيات والقدرةاألساسيةاملهاراتامتالكإىليهدف املقرر 
احلياتيةاملواقفيفتعلمهااليتالرايضيةاملنطقيةالتفكريطرقللتفكري واستخدامخمتلفةطرقوامتالكيةاإلجنليز ابللغة

رايضيات ال

يف الرايضــــــيات. وتشــــــمل هذه املهارات القدرة على حل املســــــائل الرايضــــــية ابتباع األســــــاســــــيةمهارات الطالبتعزيزإىليهدف املقرر 
تنمية التفكري النقدي لدى الطالب من خالل املفاهيم إىلخطوات منطقية، وحتليل وتفســـــــــــــــري البياانت. ويهدف املقرر يف املقام األول 

رابعًا: مقررات القسم

يضم قسم العلوم األساسية عىل أربع تخصصات اساسية وهي:

مقررات القسم

STAT 132   - اإلحصاء

يهــدف املقــرر إىل التعــرف عــىل املصطلحــات اإلحصائيــة األساســية ودور اإلحصــاء يف تقــدم العلــوم اإلنســانية واكتســاب مهــارة 

ــات  ــك القــدرة عــىل وصــف البيان ــة أو املجتمــع. وكذل ــن العين ــا بالصــورة املناســبة ســواء م ــات وعرضه ــم البيان يف جمــع وتنظي

باســتخدام املقاييــس املختلفــة واســتخدامها يف وصــف الظاهــرة موضــع الدراســة والتعــرف عــىل املفاهيــم األساســية لالحتــامالت 

• يعمــل عــى ربــط البيئــة الصفيــة باملشــكات الحياتيــة والعلميــة مــع اقــرتاح حلــول إبداعيــة وعمليــة لهــا مــن قبــل • 
الطــالب لتعويدهــم عــىل التفكــري البنــاء والناقــد واإلبداعــي.

• يعمل عى تقديم أساليب تقويم وتقييم مستمرة ومتصلة ومتطورة للرامج التي يقدمها القسم للطاب.• 
ــاً •  ــه وفق ــة ل ــررات التابع ــري العمــل بالقســم، واملق ــن س ــة ع ــد الســنة التحضريي ــة لســعادة عمي ــر دوري ــدم تقاري • يق

ــه. ــي تواجه ــات الت ــه والصعوب ــام املناطــة ب للمه
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وتطبيــق طــرق مختلفــة لحســابها، كــام أنــه يســاعد عــىل فهــم مبــادئ العــد وطــرق اســتخدامها لحســاب االحتــامالت واكتســاب 

ــي  ــع الطبيع ــص التوزي ــم خصائ ــة وفه ــة متقطع ــات احتاملي ــا يف توزيع ــة وتنظيمه ــارب االحتاملي ــن التج ــز ب ــارة يف التميي امله

والقــدرة عــىل وصــف العالقــة بــن متغرييــن باســتخدام معامــل االرتبــاط واالنحــدار.

)Math-111( الرياضيات
يهــدف املقــرر إىل امتــالك املهــارات األساســية للرياضيــات والقــدرة عــىل تحديــد نوعيــة املســائل وحلهــا وكذلــك القــدرة عــىل 

ــة التــي  ــة الرياضي ــة وامتــالك طــرق مختلفــة للتفكــري واســتخدام طــرق التفكــري املنطقي تحليــل وفهــم املــادة باللغــة اإلنجليزي

ــة. ــا يف املواقــف الحياتي تعلمه

)Math-112( الرياضيات

يهــدف املقــرر إىل تعزيــز مهــارات الطــالب األساســية يف الرياضيــات. وتشــمل هــذه املهــارات القــدرة عــىل حــل املســائل الرياضيــة 

باتبــاع خطــوات منطقيــة، وتحليــل وتفســري البيانــات. ويهــدف املقــرر يف املقــام األول إىل تنميــة التفكــري النقــدي لــدى الطــالب من 

خــالل املفاهيــم الرياضيــة. وتشــمل املواضيــع التــي يتــم دراســتها الــدوال املثلثيــة، الهندســة التحليليــة، نظــم املعــادالت الخطيــة، 

املصفوفــات، مقدمــة يف التفاضــل والتكامــل وتطبيقاتهــا.

-PHYS 132 الفيزياء

ــة  ــد الرع ــة وتحدي ــل وصــف الحرك ــة مث ــادئ الفيزيائي ــن واملب ــامذج والقوان ــة باســتخدام الن ــر الطبيعي ــرر الظواه يصــف املق

والتســارع واالزاحــة، ســقوط األجســام الحــرة تحــت تأثــري الجاذبيــة األرضيــة وحركــة املقذوفــات باســتخدام قوانــن نيوتــن الثــالث 

وتطبيقاتهــا.

يســتخدم األســس العلميــة يف التطبيقــات العمليــة لــي يــدرك أهميــة الفيزيــاء يف العــامل الحديــث ويتمكــن مــن تفســري العديــد 

مــن الظواهــر الطبيعيــة املختلفــة. ومــن أمثلــة هــذه األســس العلميــة الفيزيائيــة: الزخــم الحــريك وقــوة الدفــع، الشــغل والطاقــة 

والقــدرة والعالقــة بينهــام، الحركــة الدائريــة وقوانينهــا ، قوانــن كبلــر لرصــد حركــة الكواكــب واألجــرام الســاموية، قــوة الجاذبيــة، 

ــع،  ــة املوائ ــا بحرك ــة وعالقته ــكا الحراري ــا، الدينامي ــع وخصائصه ــف املوائ ــا، تعري ــة وقوانينه ــام الصلب ــة لألجس ــة الدوراني الحرك

الكهربــاء السكســونية وتطبيقاتهــا، قانــون كولومــب يف تحديــد القــوة املتبادلــة بــن شــحنتن كهربائيتــن، التيــار الكهربــايئ، طريقــة 

ــة، الضــوء  ــة املوجي ــا والحرك ــواج وأنواعه ــوة املغناطيســية، األم ــي والق ــة، املجــال املغناطي ــر الكهربائي ــات الدوائ رســم وتطبيق

والبرصيــات ومنــه تحديــد عمــل األمــواج وموجــات الضــوء واللــون واملرايــا والعدســات وتطبيقاتهــا املختلفــة. 

 األحياء 

يتنــاول هــذا املســاق دراســة الخليــة ومحتوياتهــا، ومــا يــدور بداخلهــا مــن العمليــات الحيويــة املختلفــة. ويشــمل ذلــك الدراســة 

الدقيقــة والركيبيــة للنواحــي الوظيفيــة للجــدار الخلــوي، الغشــاء البالزمــي وكذلــك العضويــات الســيتوبالزم والنــواة باإلضافــة إىل 

أشــكال الكروموســومات وأنــواع األحــامض النوويــة وعمليــات تصنيــع الربوتــن. كــام يعالــج هــذا املســاق وظائــف الكائــن الحــي، 

أعضائــه، أنســجته، خاليــاه، وعضويــات خاليــاه ودراســة خصائصهــا والعالقــة فيــام بينهــا، والتغيــريات التــي تطــرأ عــىل كل مــن 

الخصائــص والعالقــة يف مختلــف ظــروف الوســط الخارجــي املحيــط بالكائــن، ومختلــف ظــروف الوســط الداخــي للكائــن نفســه. 

كــام يعالــج املســاق تطويــر هــذه الوظائــف، تغيــري هــذه الوظائــف وقابليــة هــذه الوظائــف عــىل التأقلــم مــع ظــروف الوســط 

الخارجــي املتغــرية دامئــاً.

الكيمياء

ــات  ــة، املركب ــة الذري ــذرات والنظري ــاتها، ال ــادة وقياس ــص امل ــل خصائ ــاء مث ــية يف الكيمي ــم األساس ــذا املســاق املفاهي ــج ه يعال

ــاق  ــذا املس ــن ه ــام يتضم ــذرة ك ــات يف ال ــة واإللكرون ــاء الحراري ــازات، الكيمي ــة، الغ ــل املائي ــالت يف املحالي ــة، التفاع الكيميائي



125
124

دراســة الجــدول الــدوري، الروابــط الكيميائيــة، القــوى بــن الجزيئــات، االتــزان الكيميــايئ، معــدالت التفاعــالت الكيميائيــة وكيميــاء 

ــة. دراســة لعــدد مــن  ــة والكيميائي ــا الفيزيائي ــة وخواصه ــات العضوي ــة املركب ــن بني ــة ب األحــامض والقواعــد، كــام يناقــش العالق

ــاء الفراغــي. ــم يتضمــن مقدمــة لدراســة الكيمي ــل االســتبدال، الحــذف، اإلضافــة. كــام يت ــة مث التفاعــالت العضوي

خامسا: إنجازات وأنشطة القسم

• إعــداد بنــك أســئلة ميكــن مــن اختيــار أســئلة عشــوائية بحيــث ال تتكــرر النــامذج بــن الطلبــة لضــامن اســتقالية أداء • 
.Blackboard إعــداد تقاريــر مفصلــة وعــى أســس علميــة لاختبــارات املختلفــة وســوف يقــع تثمــن هــذه التقاريــر بتكويــن الزمــاء • • ربط املادة النظرية باملادة العملية من حيث املحتوى وترتيب املواضيع.• • مراجعة شاملة لجميع املقررات مبا يخدم رؤية الجامعة. • الطــالب وصــدق االختبــار، ورفعهــا عــىل •

• تنويــع آليــات تقييــم الطلبــة عــر االختبــارات القصــرية والطويلــة، االختبــارات اإللكرتونيــة، الواجبــات املنزليــة، أوراق • منســقي املقــررات مبختلــف األقســام لتعميــم وتطبيــق هــذه التقاريــر عــىل اختباراتهــم.
• تفعيــل الواجبــات اإللكرتونيــة األســبوعية مــن خــال نظــام Blackboard، تغطــي جميــع أجــزاء املقــرر لتدعيــم اتقــان • العمــل خــالل املحــارضات واملشــاريع التطبيقيــة.

ــة  ــام تســاعد عضــو هيئ ــدرايس. ك ــتمر خــالل الفصــل ال ــأول وبشــكل مس ــة أوالً ب ــة والتقني ــارات العلمي ــة للمه الطلب

• تكويــن مجموعــات بحثيــة صغــرية مــن طالبــات املســار الهنــديس الطاعهــن وتدريبهــن عــى طــرق البحــث العلميــة • • تنظيم دروس إضافية دورية للطلبة املتعرثين لرفع مستوى تحصيلهم العلمي ومعالجة نقاط ضعفهم. • التدريــس عــىل تحديــد نقــاط ضعــف الطلبــة ومعالجتهــا برعــة.
ــت  ــو. وقام ــة النان ــزر وتقني ــاف اللي ــددة وأطي ــة املتج ــاالت الطاق ــة يف مج ــاث العلمي ــدث األبح ــىل أح ــن ع واطالعه

الطالبــات بكتابــة مقــاالت علميــة باللغــة اإلنجليزيــة تــم ارســالها إىل فريــق تحريــر مجلــة Prep. Student Life لنرهــا 

ــة إىل • بالعــدد القــادم للمجلــة. ــاعات متواصل ــع 3 س ــبوعياً بواق ــدة أس ــارضة واح ــن مح ــاء م ــاء واإلحص ــات والفيزي ــارضات الرياضي ــل مح • فص
محارضتــن منفصلتــن بواقــع ســاعتن للــدروس النظريــة واألمثلــة التطبيقيــة وســاعة لحــل ورقــة التامريــن )تيتوريــل( 

ــم التعــاوين. • إعــداد محــارضات بوربوينــت شــاملة للتامريــن واألمثلــة تعتمــد عــى التسلســل يف عــرض املعلومــات وضــامن تفاعــل • • توظيف طرق التعلم والتعليم الحديثة وفقاً للدراسات واألبحاث العلمية.• • إعداد خطة عمل واضحة قبل بداية الفصل الدرايس يتم خالها تقسيم العمل وتريك كل األعضاء.• والتعل
 Blackboard.  ــو، نســخة • الطلبــة مــع محتــوى املحــارضة ورفعهــا عــىل نظــام ادارة التعلــم ــة، فيدي ــن تفاعلي ــم )متاري ــن مصــادر تعل ــه م ــا يحتوي ــع كل م ــرر م ــاب مق ــرتوين لكت ــع اإللك ــط املوق • رب

إلكرونيــة مــن الكتــاب...( بنظــام Blackboard. وقــد اســتغل الطلبــة مصــادر التعلــم املتوفــرة وهــو مــا ســاعدهم يف 

ــر مســتواهم. ــن وســاهم يف تطوي ــدرب عــىل التامري ــة والت ــادة العلمي • تطويــر املناهــج الدراســية ودراســة ومراجعــة الكتــب املقررة واملقدمــة من دور النــر العامليــة: )-Pearson، McGraw• • تقديم مقرتحات جديدة لتحقيق األهداف األكادميية.• فهــم امل
Hill، Wiley(. وبعــد أن تــم تغيــري الكتــب املقــررة للرياضيــات خــالل هــذه الســنة، تقــرر تغيــري كتــاب مقــرر الفيزيــاء 

حتــى يوائــم التطــور األكادميــي ومعايــري الجــودة بالقســم والعــامدة ومــن أهمهــا أن يكــون الكتــاب مدعومــاً إلكرونيــاً 
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• مشــاركة أعضــاء مــن قســم العلــوم األساســية يف جميــع اللجــان التــي تــم تشــكيلها يف العــامدة والتوصيــة بــأن تكــون • • حضور جميع النقاشات وورش العمل واالجتامعات املجدولة من عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.• • استخدام اللغة اإلنجليزية )لغة املقرر( يف تدريس املواد املقررة يف قسم العلوم األساسية.• مبحتــوى متكامــل وعــايل الجــودة. وقــد تــم اختيــار الكتــاب الجديــد للســنة القادمــة.
• اســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريــس للعمــل بالقســم وفــق رشوط ومعايــري عاليــة تضمــن كفــاءة املتعاقديــن الجــدد • هــذه املشــاركة فعالــة وذات أثــر ملمــوس.

ــودة يف • وقيمتهــم املضافــة للقســم والعــامدة والجامعــة. ــم الج ــات قس ــب متطلب ــس حس ــه التدري ــو هيئ ــف عض ــررات ومل ــر املق ــف وتقري ــات توصي ــداد ملف • إع
ــامدة. • املشــاركة يف األنشــطة الثقافيــة التــي تنظمهــا العــامدة واملســاهمة يف إثــراء محتــوى منشــورات العــامدة عــر بعــض • الع

• عقــد مجلــس قســم العلــوم األساســية 9اجتامعــات خــالل العــام الــدرايس 1440/1439هـــ ملناقشــة العديــد مــن األمور • املقــاالت املنشــورة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطالبهــم.
• عمل فرق بحثية من األقسام املختلفة لرفع املستوى العلمي البحثي لألعضاء. • األكادمييــة التــي تهــم القســم أصــدر خاللهــا عديــد القــرارات والتوصيات.

سادسًا: لجان القسم

التدريس حسب متطلبات قسم اجلودة يف العمادة.ملفات توصيف وتقرير املقررات وملف عضو هيئه إعداد •

ثراء حمتوى منشورات العمادة عرب بعض املقاالت املنشورة من إاملشاركة يف األنشطة الثقافية اليت تنظمها العمادة واملسامهة يف •

هيئة التدريس وطالهبم.أعضاء 

ية األكادميهـ ملناقشة العديد من األمور 14391440اجتماعات خالل العام الدراسي 9األساسيةعقد جملس قسم العلوم •

اليت هتم القسم أصدر خالهلا عديد القرارات والتوصيات.

عضاءاملختلفة لرفع املستوى العلمي البحثي لألاألقسام عمل فرق حبثية من •

القسم جلان سادساا

 الهداف املشاركني اللجنة

وتصميم منهج إعداد تشكيل جلنة 
 للمسار العلمي اإلحصاء

 د. حممد فهمي بن حسن •

 بشري عبد هللاد.  •

 د. فراس حداد •

 د. عزالدين رابح مليكي •

 جوردد. انور احلق  •

 د. مروة خليل حسن  •

 د. مسينة البشريي •

 د. اندية الساملي  •

 اإلحصاءوتطوير املنهج إعداد   •

 ية اإلجنليز ابلغة 

تقدمي مقرتحات جديدة لتحقيق  •
 منهج متطور وحديث

 

وتصميم منهج إعداد تشكيل جلنة 
 مسار اهلندسيللمقررات الرايضيات 

 د. حممد فهمي بن حسن •

 د. املعز الدوالتلي •

 د. خليل القطاونة •

 د. يوسف دانيسمان •

 حممد احلدي أوابد.  •

 د. جنالء حممود فريج •

رايضـــــــــيات لوتطوير منهج اإعداد  •
 يةاإلجنليز للمسار اهلندسي ابلغة 

وتصميم منهج إعداد تشكيل جلنة 
 لمسار العلميلمقررات الرايضيات 

 د. حممد فهمي بن حسن •

 د. يوسف دانيسمان •

 د. انيس القرنة  •

 د. االسعد عبد السالم •

وتطوير منهج الرايضـــــــــيات إعداد  •
 يةاإلجنليز غة لللمسار العلمي ابل
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سابعًا: الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع:

ــز للحــوار الوطنــي »نبــض وطــن« وحصــول األعضــاء املشــاركن عــىل . 1 املشــاركة يف ورش عمــل مركــز امللــك عبــد العزي

رخصــة تدريــب بالجامعــة.

تقديــم ورش عمــل مــن ِقبــل األعضــاء الحاصلــن عــىل رخصــة تدريــب مــن مركــز امللــك عبــد العزيــز لطــالب جامعــة . 2

اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.

تواصــل القســم مــع الطــالب املميزيــن بكليــة الطــب للمشــاركة يف مركــز دعــم التعلــم باملســار الصحــي بعــامدة الســنة . 3

التحضرييــة.

إجراء مقابلة تليفزيونية مع قناة وطنية للتعريف بخدمات القسم بعامدة السنة التحضريية.. 4

استقبال أولياء أمور الطالب والطالبات مبكتب القسم واإلجابة عىل كل استفسارهم.. 5

ثامنًا: الرؤية التطورية للقسم:

يسعى قسم العلوم األساسية إىل رفع كفاءة عضو هيئة التدريس إىل أعىل مستوى لتحقيق رؤية الجامعة.. 1

تطوير كل الوسائل املتاحة لزيادة معرفة الطالب والطالبات بطرق حديثة وجذابة. . 2

تطوير املعامل املرتبطة ببعض املقررات وتجهيزها بأحدث التقنيات.. 3

تطوير العمل اإلداري والهيكي داخل القسم ليصبح أكرث مرونة وتنظيم. . 4

 د. مساح الرتكي  •

 د. مساح قانة •

 د. انيف القرشي  • جلنة تطوير املعامل

 عبد الوهاب مد. وسا •

  ةأ. طارق الرماضن •

 د. جماهد هامشي  •

 د. حممد خان  •

 د . صغاء السيد  •

ـــــة إعـــــداد  • جتـــــارب علميـــــة حـــــديث
 2030متماشية مع نظرة 

 

 :: اخلدمات اليت قدمها القسم للمجتمعسابعاا 

املشـــاركني على رخصـــة تدريب األعضـــاء للحوار الوطين "نبض وطن" وحصـــول زعبد العزياملشـــاركة يف ورش عمل مركز امللك 1

ابجلامعة.

ِقبل2 من عمل ورش نعبدالرمحاإلماملطالب جامعة زعبد العزياحلاصلني على رخصة تدريب من مركز امللك األعضاء تقدمي

بن فيصل.

التعلم ابملسار الصحي بعمادة السنة التحضريية.دعمتواصل القسم مع الطالب املميزين بكلية الطب للمشاركة يف مركز 3

جراء مقابلة تليفزيونية مع قناة وطنية للتعريف خبدمات القسم بعمادة السنة التحضريية.إ4

جابة على كل استفسارهم.استقبال أولياء أمور الطالب والطالبات مبكتب القسم واإل5

 :اا: الرؤية التطورية للقسمناثم

على مستوى لتحقيق رؤية اجلامعة.أإىلرفع كفاءة عضو هيئة التدريس إىلاألساسيةيسعى قسم العلوم .1

تطوير كل الوسائل املتاحة لزايدة معرفة الطالب والطالبات بطرق حديثة وجذابة. .2

تطوير املعامل املرتبطة ببعض املقررات وجتهيزها أبحدث التقنيات..3

مرونة وتنظيم. أكثرواهليكلي داخل القسم ليصبح اإلداريتطوير العمل .4
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أواًل: التعريف بالقسم
قســم الحاســب اآليل هــو أحــد أقســام عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.  يســعى قســم الحاســب اآليل مــن خــالل 

ــة  ــة التعليمي ــا يف البيئ ــع الحاســب اآليل وتوظيفه ــل م ــدى الطــالب للتعام ــة ل ــية واملتقدم ــارات األساس ــة امله ــه إىل تنمي مقررات

املختلفــة وتطويــر املهــارات املهنيــة والنظريــة حســب تخصصاتهــم املســتقبلية. وتتلخــص أهــداف القســم كــام يــي:

 تنمية املهارات األساسية واملتقدمة يف التعامل مع الحاسب اآليل ومفاهيم تقنية املعلومات.  . 1

 تنميــة قــدرات الطــالب التطبيقيــة لتمكنهــم مــن التعامــل مــع معالــج الكلــامت وإنشــاء عــروض تقدميــة وجــداول . 2

إلكرونيــة مبــا يخــدم مســريته التعليميــة.

ــومات . 3 ــاء الرس ــور وإنش ــة الص ــاعد يف معالج ــي تس ــج الت ــتخدام الربام ــم يف اس ــر مهاراته ــالب يف تطوي ــاعدة الط  مس

ــة. ــة مختلف ــج تطبيقي ــا يف برام وربطه

 تعريف الطالب باملبادئ األساسية بنظم املعلومات الصحية وكيفية تطبيقها من خالل برامج قواعد البيانات.. 4

ــن . 5 ــد م ــم مبســاعدة الحاســب اآليل يف انجــاز العدي ــرسم والتصمي ــج الـ ــا برام ــي توفراه ــات الت ــن التقني  االســتفادة م

ــة. ــورة احرافي ــا بص ــرب وتقدميه ــة أك ــة وبدق ــومية برع ــات الرس العملي

 تطوير معرفة الطالب عن محركات البحث عىل شبكة االنرنت والربيد اإللكروين وإنشاء املواقع عىل اإلنرنت. . 6

ــة إنشــاء الجــداول . 7 ــدى الطــالب والتعــرف عــىل كيفي ــات ل ــاج قواعــد البيان ــم وإنت ــل والتصمي ــة مهــارات التحلي  تنمي

ــر. ــتعالمات والتقاري ــامذج واالس والن

ثانيًا: الهيكل التنظيمي للقسم

ثالثا: أعضاء هيئة التدريس بالقسم

قسم الحاسب اآللي
 قسم احلاسب

 أوالً: التعريف بالقسم

من خالل  اآلليعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة.  يسعى قسم الحاسب أقسام  أحدهو  اآللي قسم الحاسب

وتوظيفها في البيئة التعليمية املختلفة  اآلليواملتقدمة لدى الطالب للتعامل مع الحاسب  األساسيةتنمية املهارات  إلى مقرراته

. وتتلخص أهداف القسم كما يلي:ةوتطوير املهارات املهنية والنظرية حسب تخصصاتهم املستقبلي

 ات.تقنية املعلوم ومفاهيم اآلليفي التعامل مع الحاسب  واملتقدمة األساسيةتنمية املهارات .1
بما ية إلكترونوجداول عروض تقدمية  وإنشاءتنمية قدرات الطالب التطبيقية لتمكنهم من التعامل مع معالج الكلمات .2

 .يخدم مسيرته التعليمية
في  وربطهاالرسومات  وإنشاءالصور  معالجة فياستخدام البرامج التي تساعد مهاراتهم في في تطوير  الطالب مساعدة.3

 .برامج تطبيقية مختلفة
 .بنظم املعلومات الصحية وكيفية تطبيقها من خالل برامج قواعد البيانات األساسيةتعريف الطالب باملبادئ .4
في انجاز العديد من العمليات  اآلليبمساعدة الحاسب  والتصميماالستفادة من التقنيات التي توفراها برامج الـرسم .5

 وتقديمها بصورة احترافية أكبرالرسومية بسرعة وبدقة 
 وإنشاء املواقع على اإلنترنتي لكتروناإلتطوير معرفة الطالب عن محركات البحث على شبكة االنترنت والبريد .6
 والنماذجعلى كيفية إنشاء الجداول  والتعرفقواعد البيانات لدى الطالب  وإنتاج والتصميمتنمية مهارات التحليل .7

والتقاريرواالستعالمات 

 ً  الهيكل التنظيمي للقسم: ثانيا

 
 هيئة التدريس بالقسمأعضاء ثالثا: 

 اجملموع املعيدين حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ م

 23 2 12 9 0 0 العدد
عدد البحوث 

 املنشورة

0 0 8 6 0 13 
 

 القسم ترابعاً: مقررا

رقم املقررعنوان املقرر
مي(طالب املسار العللاآليلمهارات احلاسب 

اآليلاحلاسبتطبيقات 
102اإلنساين(املسار لطالباآليلمهارات احلاسب 

الصحياملسار لطالباآليلمهارات احلاسب 
اهلندسياملسار لطالباآليلمهارات احلاسب 

 

 وأنشطة القسم تخامسا: إنجازا

.وتطوير فيديوهات تعليمية للطلبة بما يتناسب مع املسار )صحي، علمي، هندس ي، انساني(إعداد •
العلمي.من مشروع من عمادة البحث  ألكثرالحصول على دعم •
الحاسب. علومتخصص نشر أبحاث في مجاالت متنوعة ضمن •
القسم في مؤتمرات علمية.أعضاء مشاركة اثنين من •

خدمة املجتمع املحلي وموظفي الجامعة بتقديم دورات للكبار والصغار.•

 تقديم االستشارات الفنية للمجتمع املحلي.•
 

 سادساً: لجان القسم

 الجودة ضمان لجنة •
 االختباراتالتقويم و جودة لجنة •

لتدريب والتطويرالجنة •
 يلكترونلجنة التعلم اإل•
شؤون الطالبلجنة •

14
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رابعًا: مقررات القسم

خامسا: إنجازات وأنشطة القسم

• تقديم االستشارات الفنية للمجتمع املحيل.• • خدمة املجتمع املحيل وموظفي الجامعة بتقديم دورات للكبار والصغار.• • مشاركة اثنن من أعضاء القسم يف مؤمترات علمية.• • نر أبحاث يف مجاالت متنوعة ضمن تخصص علوم الحاسب.• • الحصول عى دعم ألكرث من مروع من عامدة البحث العلمي.• • إعداد وتطوير فيديوهات تعليمية للطلبة مبا يتناسب مع املسار )صحي، علمي، هنديس، انساين(.• 
سادسًا: لجان القسم

• لجنة شؤون الطاب• • لجنة التعلم اإللكرتوين• • لجنة التدريب والتطوير• • لجنة جودة التقويم واالختبارات• • لجنة ضامن الجودة • 
سابعًا: الدورات وورش العمل

QASD(.• • توصيف املقرر وتقرير ملف املقرر وملف أعضاء القسم.• • Introduction to Blockchain• • الفهم الجيد لطاب السنة التحضريية.• • Creating tests and pools in Blackboard • •EndNote Desktop • •Using Gamification in Education • •Alternative Assessment• • ورش عمل اسبوع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس.•  • برنامج قصد )َ

 هيئة التدريس بالقسمأعضاء ثالثا: 

اجملموعاملعيدينحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ م
 23 2 12 9 0 0العدد

عدد البحوث 
املنشورة

0 0 8 6 0 13 

 القسم ترابعاً: مقررا

 رقم املقرر عنوان املقرر

 COMP-131 مي(طالب املسار العلل) اآليلمهارات احلاسب 

 COMP-122      اآليل احلاسبتطبيقات 

 COMP-102 اإلنساين(املسار  لطالب) اآليلمهارات احلاسب 

 COMP-131 (الصحياملسار  لطالب) اآليلمهارات احلاسب 

 COMP-131 (اهلندسياملسار  لطالب) اآليلمهارات احلاسب 

 

 وأنشطة القسم تخامسا: إنجازا

.وتطوير فيديوهات تعليمية للطلبة بما يتناسب مع املسار )صحي، علمي، هندس ي، انساني(إعداد •
العلمي.من مشروع من عمادة البحث  ألكثرالحصول على دعم •
الحاسب. علومتخصص نشر أبحاث في مجاالت متنوعة ضمن •
القسم في مؤتمرات علمية.أعضاء مشاركة اثنين من •

خدمة املجتمع املحلي وموظفي الجامعة بتقديم دورات للكبار والصغار.•

 تقديم االستشارات الفنية للمجتمع املحلي.•
 

 سادساً: لجان القسم

 الجودة ضمان لجنة •
 االختباراتالتقويم و جودة لجنة •

لتدريب والتطويرالجنة •
 يلكترونلجنة التعلم اإل•
شؤون الطالبلجنة •
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ثامنًا: الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع

• دورة الرسم والتلوين بالحاسب لألطفال.• • دورة االكسيل ألعضاء هيئة التدريس بالعامدة.• • اإلشرتاك يف اللجنة االستشارية لكلية التميز بالخر.• 
تاسعًا: الرؤية التطورية للقسم

• زيادة عدد األبحاث املنشورة من قبل أعضاء القسم يف املجات املعتمدة من الجامعة.• • العمل عى زيادة فاعلية خدمة املجتمع وموظفي الجامعة بتقديم دورت حاسوبية ذات صلة بالعمل.• • العمل عى تدريس اخر ما توصل الية التكنولوجيا يف مجال التطبيقات ملواكبة التطور.• • االستمرار يف التطوير والتطبيق لرنامج قصد )QASD(.• • التواصل مع كليات الجامعة من اجل التأكد من متطلبات الجامعة إلعادة صياغة وصف املقررات. • • متابعة تطوير املقررات ومراجعتها. • • يتطلع القسم الستقطاب عدد من الكفاءات لسد الحاجة خاصة يف القسم النسايئ.• 
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أواًل: التعريف بالقسم
الرسالة

تقديــم برامــج تســاعد الطــالب يف تنميــة الجوانــب املعرفيــة والوجدانيــة واملهاريــة مبــا يتوافــق مــع رؤيــة ورســالة عــامدة الســنة 
التحضرييــة مــن خــالل تنميــة مهــارات التعلــم والتفكــري، ومهــارات التواصــل مــع اآلخريــن، ومهــارات إعــداد البحــث، وتهيئتهــم 

نفســياً واجتامعيــاً لالندمــاج يف مجتمــع الجامعــة، ومتيــز أدائهــم يف حياتهــم املســتقبلية.

أهداف القسم: 
يهدف القسم إىل:

تنمية مهارات الطالب للتواصل الفعال مع ذاته واآلخرين يف البيئة الجامعية وخارجها.. 1
اكتساب الطالب املهارات الالزمة يف إعداد وكتابة البحوث وفق املعايري العلمية.. 2
تنمية املهارات املختلفة يف التعلم ومناشط الحياة عامة وبصورة تساعد الطالب عىل التفوق واإلبداع.. 3
تهيئة الطالب ملامرسة مهارات التفكري بأشكاله املتنوعة.. 4
تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.. 5
ــل . 6 ــة داخ ــطة املختلف ــة يف األنش ــة الفعال ــاركة االيجابي ــة، واملش ــة الجامعي ــع البيئ ــف م ــىل التكي ــالب ع ــاعدة الط مس

ــه. ــي وخارج ــع الجامع املجتم

ثانيًا:الهيكل التنظيمي واإلداري لقسم تطوير الذات

قسم تطوير الذات

لقسم تطوير الذات اإلداريالهيكل التنظيمي و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً:

 مساعد رئيس القسم
للشئون األكاديمية 

لعربيةاللمقررات باللغة   

منسق الجودة

والبحثالتعلم   

و ومنسقات املقررات منسق
  التالية :

مساعد رئيس القسم 
 للتطوير والجودة

 

للشئون  ساعد رئيس القسمم
للمقررات باللغة األكاديمية 

 اإلنجليزية

 مهارات االتصال

 مبادئ علم النفس 

 النحو التطبيقي

 المهارات الكتابية 

التربية البدنية والصحية 
 الكتابية 

 رئيس القسم 
 

و ومنسقات املقررات منسق
  التالية :

التعلم والبحث

 مهارات االتصال

 أساسيات التصميم

منسق التطوير األكاديمي

ن

مساعد رئيس القسم 
 للتقييم واالختبارات

 

 أمانة القسم

 األكاديمية  اإلدارية للشئون القسم  مساعد رئيس

 منسق االختبار 

 

القسم  مجلس  
 

نائب مساعد رئيس القسم للشؤون 
قسم الطالبات\األكاديمية 

نائب مساعد رئيس القسم للشؤون 
األكاديمية/ قسم الطالبات
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ثالثا: أعداد أعضاء هيئة التدريس وإعداد البحوث المنشورة
املنشورةالبحوث إعداد هيئة التدريس و أعضاء عداد أاثلثا: 

هيئة التدريس من حيث اجلنسأعضاء عداد أ

 إانث ذكور النوع

 45 28 العدد

 73 اجملموع

 

هيئة التدريس من حيث الدرجات العلميةأعضاء 

الدرجة 
العلمية

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدحماضر

11043163العدد
73اجملموع

 

التدريسهيئة عضاء البحوث املنشورة أل

الدرجة 
العلمية

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدحماضر

عدد 
البحوث

359409

73اجملموع

املنشورةالبحوث إعداد هيئة التدريس و أعضاء عداد أاثلثا: 

هيئة التدريس من حيث اجلنسأعضاء عداد أ

إانثذكورالنوع
2845العدد
73اجملموع

 

هيئة التدريس من حيث الدرجات العلميةأعضاء 

الدرجة 
 العلمية

أستاذ  أستاذ
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 معيد حماضر

 3 16 43 10 1 العدد

 73 اجملموع

 

التدريسهيئة عضاء البحوث املنشورة أل

الدرجة 
العلمية

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدحماضر

عدد 
البحوث

359409

73اجملموع

املنشورةالبحوث إعداد هيئة التدريس و أعضاء عداد أاثلثا: 

هيئة التدريس من حيث اجلنسأعضاء عداد أ

إانثذكورالنوع
2845العدد
73اجملموع

 

هيئة التدريس من حيث الدرجات العلميةأعضاء 

الدرجة 
العلمية

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدحماضر

11043163العدد
73اجملموع

 

التدريسهيئة عضاء البحوث املنشورة أل

الدرجة 
 العلمية

أستاذ  أستاذ
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 معيد حماضر

عدد 
 البحوث

3 59 40 9 - 

 73 اجملموع

مقررا  القسم:ترابعاا

 رقم املقرر عنوان املقرر

 Lrsk-141 مهارات التعلم والبحث

 Lrsk-142 مهارات االتصـال

والصحيةالرتبية البدنية   PHEDU-162 

 ARCH – 121 أساسيات التصميم

 ARCH – 122 أساسيات التصميم

 Lrsk-111 مهارات الكتابة 

 PSYCO115 مبادئ علم النفس 

 

وأنشطة القسمت: إجنازاااخامس

الجناز والنشاطم
" مشــــــــروع حبثي لعدد الشــــــــعب من 190عليها يف مقرر مهارات التعلم والبحث بلغت "اإلشــــــــراف اجناز مشــــــــاريع حبثية و  1

 والطالبات.الطالب 
 االتصال.متطلبات مقرر مهارات  وطالبات ضمنجناز مشاريع تطوعية لطالب إ 2
 والطالبات.القسم يف تنفيذ برانمج احلوار الوطين "نسيج وطن" للطالب أعضاء مشاركة 3
 العمادة.من القسم يف اخلطة االسرتاتيجية يف أعضاء مشاركة 4
 العمادة.والتنسيق على بعض الوكاالت واللجان على مستوى إلشراف ابهيئة التدريس من القسم أعضاء  اشرتاك5
 العمادة.قسم تطوير الذات يف تطوير املقررات على مستوى أعضاء مشاركة  6
  املقررات الدراسيةتنفيذ املعارض اليت ختدم حتقيق أهداف  7
 االجتماعية.املشاركة يف بنك املسئولية  8
 معرض جمسمات مشروعات الطالب 9

 والعمادة.املشاركة يف الدورات وورش العمل على مستوى القسم  10

أعداد أعضاء هيئة التدريس من حيث الجنس

أعضاء هيئة التدريس من حيث الدرجات العلمية

البحوث املنشورة ألعضاء هيئة التدريس

رابعًا: مقررات القسم:
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مقررا القسم:ترابعاا

رقم املقررعنوان املقرر

مهارات التعلم والبحث

مهارات االتصـال

والصحيةالرتبية البدنية 

أساسيات التصميم

أساسيات التصميم

مهارات الكتابة 

مبادئ علم النفس 

 

وأنشطة القسمت: إجنازاااخامس

 الجناز والنشاط م

" مشــــــــروع حبثي لعدد الشــــــــعب من 190عليها يف مقرر مهارات التعلم والبحث بلغت "اإلشــــــــراف اجناز مشــــــــاريع حبثية و   .1
 والطالبات.الطالب 

 االتصال.متطلبات مقرر مهارات  وطالبات ضمنجناز مشاريع تطوعية لطالب إ  .2
 والطالبات.القسم يف تنفيذ برانمج احلوار الوطين "نسيج وطن" للطالب أعضاء مشاركة   .3
 العمادة.من القسم يف اخلطة االسرتاتيجية يف أعضاء مشاركة   .4
 العمادة.والتنسيق على بعض الوكاالت واللجان على مستوى إلشراف ابهيئة التدريس من القسم أعضاء  اشرتاك  .5
 العمادة.قسم تطوير الذات يف تطوير املقررات على مستوى أعضاء مشاركة   .6
  .املقررات الدراسيةتنفيذ املعارض اليت ختدم حتقيق أهداف   .7
 االجتماعية.املشاركة يف بنك املسئولية   .8
 .معرض جمسمات مشروعات الطالب  .9

 والعمادة.املشاركة يف الدورات وورش العمل على مستوى القسم   .10
 والطالبات.التطوعية للطالب األعمال على اإلشراف   .11

التعريفي لعمادة الســـــــــنة التحضـــــــــريية املعرض التعريفي للكليات من القســـــــــم يف تصـــــــــميم وجتهيز اجلناح أعضـــــــــاء مشـــــــــاركة   .12
 .والعمادات املساندة ابجلامعة

 اخلتامي.فيلم احلفل إعداد من القسم يف أعضاء مشاركة   .13

 .QASDمن قسم تطوير الذات يف مبادرة أعضاء مشاركة   .14

  .ياألكادميمن القسم يف دوائر التعلم يف التطوير أعضاء مشاركة   .15

  (.اجملتمع كلية) السلةدريب الطالبات بتمارين وتدريبات يف كرة بتنشاط للطالبات ابلقيام  إقامة  .16

 االثرية.ملعامل بعض الدول  يتناول اركاننشاط لدى الطالبات بعنوان " دول وثقافات " وهو يوم  إقامة  .17

 احلركية.نشاط حركي للطالبات ابجلبيل بتنظيم بعض املسابقات  إقامة  .18

 ابحلبل.نشاطات يف فرع الراكة يتعلق مبشاركة الطالبات بتمرينات يف كرة السلة وكرة القدم واجلري والوثب  إقامة  .19

 التحضريية.من القسم مبجلة أعضاء مشاركة   .20

 .معرض مشروعات طالب املرسم  .21

 مشروعات الطالب.معرض جمسمات   .22

 دولية.من القسم يف جمالت عضاء ألنشر أحباث   .23

 من القسم مبعرض عمادة السنة التحضريية مبلتقى املهنة.أعضاء مشاركة   .24

 م.2019/  2018هـ املوافق 1439/1440معرض أعمال طالب مرسم أساسيات التصميم للعام اجلامعي   .25

 القسم.على اجلداول وتوزيع األنصبة على عضوات اإلشراف   .26

 القسم.مراجعة توصيف املقررات واعتمادها يف جملس   .27

 القسم.ومن خالل حضور جلسات  القسم،املشاركة يف صياغة رسالة وأهداف   .28

 بفاعلية.هبا  كواالشرتاجلميع حلقات النقاش الطالبية األعضاء حضور   .29

 تطوير املقررات.بنك األسئلة وفق إعداد   .30

 السابقة.من القسم على التكرمي على االجناز خالل السنوات الثالث أعضاء حصول   .31

  .احلملة التوعوية لطالب املسار العلمي إقامة  .32

  .احلملة التوعوية لطالب املسار اهلندسي إقامة  .33

  .احلملة التوعوية لطالب املسار الصحي إقامة  .34

 

خامسًا: إنجازات وأنشطة القسم
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سادسًا: لجان القسم

باإلضافة إلى اشتراك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم باللجان التابعة للعمادة مثل اللجان التالية: 

القسم جلان سادساا

 اللجنة م

  .جلنة االختبارات  .1
  .جلنة التكليفات  .2

  املقررات.جلنة تطوير   .3

التطوعية األعمال جلنة توثيق   .4  

  .جلنة فرز السري الذاتية القسم  .5

ابلقسم.هيئة التدريس أعضاء جلنة املقابالت الختيار   .6  

.برانمج احلوار الوطين اجملتمعي "نسيج وطن"  .7  

.جلنة اجلودة  .8  

 

للعمادة مثل اللجان التاليةةعبتالاهيئة التدريس ابلقسم ابللجان أعضاء اشرتاك جمموعة من إىلابإلضافة

اللجنة على مستوى العمادةم
  برانمج 9

 برانمج احلوار الوطين "نبض وطن"10
  ومراجعة اخلطة االسرتاتيجيةجلنة بناء 11
  لكرتويناإلجلنة التعليم 12
  هيئة التدريس ابلقسمأعضاء جلنة هتيئة 13
 العمادة.على موقع اإلشراف جلنة 14
 ي.األكادمياإلشراف وحدة 15
  جملة التحضرييةجلنة 16
 والتخطيط.جلنة التطوير 17
  ياألكادميجلنة التطوير 18
 دراسات التحضريية "وحدة البحوث"جلنة جملة 19
 الطاليبجلنة ضبط السلوك 20
 يل.اآلجلنة التصحيح 21

القسم جلان سادساا

اللجنةم
  جلنة االختبارات1
 جلنة التكليفات2
 املقررات.جلنة تطوير 3
التطوعية األعمال جلنة توثيق 4
 جلنة فرز السري الذاتية القسم5
ابلقسم.هيئة التدريس أعضاء جلنة املقابالت الختيار 6
برانمج احلوار الوطين اجملتمعي "نسيج وطن"7
جلنة اجلودة8

للعمادة مثل اللجان التاليةةعبتالاهيئة التدريس ابلقسم ابللجان أعضاء اشرتاك جمموعة من إىلابإلضافة

 اللجنة على مستوى العمادة م

  .QASDبرانمج   .9
 .برانمج احلوار الوطين "نبض وطن".10
  .ومراجعة اخلطة االسرتاتيجيةجلنة بناء .11
  .لكرتويناإلجلنة التعليم .12
  .هيئة التدريس ابلقسمأعضاء جلنة هتيئة .13
 العمادة.على موقع اإلشراف جلنة .14
 ي.األكادمياإلشراف وحدة .15
  .جملة التحضرييةجلنة .16
 والتخطيط.جلنة التطوير .17
  .ياألكادميجلنة التطوير .18
 .دراسات التحضريية "وحدة البحوث"جلنة جملة .19
 .الطاليبجلنة ضبط السلوك .20
 يل.اآلجلنة التصحيح .21
 .جلنة خدمة اجملتمع "املسؤولية اجملتمعية".22
 ي.األكادمياإلشراف جلنة .23
 الطالبية.جلنة االنشطة .24
 اجملتمعي.جلنة احلوار .25
 الطالبية.على بوابة اخلدمات اإلشراف جلنة .26

 

للمجتمع:اخلدمات اليت قدمها القسم  سابعاا

متها:القسم جمموعة من الدورات أعضاء قدم 

الر
قم

الفئة املستفيدةاملكان الدورة أو الورشة 

 اإلداريموظفات اجلامعة ابلتعاون مع وكالة التطوير  اإلداريوكالة التطوير الفريق وقيادة اجلماعيالعمل 11

 اإلداريموظفات اجلامعة ابلتعاون مع وكالة التطوير  اإلداريوكالة التطوير  إدارة الوقت وترتيب األولوايت2
ابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات  أسس البحث العلمي3

 ابلدمام
 ابلدمامابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات 

 اإلداريملوظفات اجلامعة ابلتعاون مع وكالة التطوير  اإلداريوكالة التطوير  املرؤوسنيمهارات التعامل مع 4
ابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات  2سس البحث العلمي أ5

 ابلدمام
 ابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات ابلدمام

 وعضوات هيئة التدريس تاإلداراي بعمادة السنة التحضريية اجملتمعية ةاملسؤوليالتعريف يف بنك 6
 وعضوات هيئة التدريس تاإلداراي بعمادة السنة التحضريية مفاتيح النجاح يف العمل الوظيفي7
 تاإلداراي اإلداريوكالة التطوير  التعامل مع ضغوطات العمل8
 تاإلداراي اإلداريوكالة التطوير  اسرتاتيجيات فاعلة يف إدارة الوقت9
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية فن االتصال مع االخرين10
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية عادات الشخصية الناجحة11
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية إدارة الوقت12
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية اسرتاتيجيات فاعلة لتحقيق النجاح13
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية زايدة الدافعية قبل االمتحاانت14
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سابعًا: الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع:

 جلنة خدمة اجملتمع "املسؤولية اجملتمعية"22
 ي.األكادمياإلشراف جلنة 23
 الطالبية.جلنة االنشطة 24
 اجملتمعي.جلنة احلوار 25
 الطالبية.على بوابة اخلدمات اإلشراف جلنة 26

للمجتمع:اخلدمات اليت قدمها القسم  سابعاا

متها:القسم جمموعة من الدورات أعضاء قدم 

الر
 قم

 الفئة املستفيدة املكان  الدورة أو الورشة 

1. 1
-

 اإلداريموظفات اجلامعة ابلتعاون مع وكالة التطوير  اإلداريوكالة التطوير  الفريق وقيادة اجلماعيالعمل 

 اإلداريموظفات اجلامعة ابلتعاون مع وكالة التطوير  اإلداريوكالة التطوير  إدارة الوقت وترتيب األولوايت  .2
ابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات  أسس البحث العلمي  .3

 .ابلدمام
 .ابلدمامابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات 

 اإلداريملوظفات اجلامعة ابلتعاون مع وكالة التطوير  اإلداريوكالة التطوير  املرؤوسنيمهارات التعامل مع   .4
ابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات  2سس البحث العلمي أ  .5

 ابلدمام
 ابملدرسة الثانوية الثامنة للبنات ابلدمام

 وعضوات هيئة التدريس تاإلداراي بعمادة السنة التحضريية اجملتمعية ةاملسؤوليالتعريف يف بنك   .6
 وعضوات هيئة التدريس تاإلداراي بعمادة السنة التحضريية مفاتيح النجاح يف العمل الوظيفي  .7
 تاإلداراي اإلداريوكالة التطوير  التعامل مع ضغوطات العمل  .8
 تاإلداراي اإلداريوكالة التطوير  اسرتاتيجيات فاعلة يف إدارة الوقت  .9
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية فن االتصال مع االخرين  .10
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية عادات الشخصية الناجحة  .11
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية إدارة الوقت  .12
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية اسرتاتيجيات فاعلة لتحقيق النجاح  .13
 الطالبات بعمادة السنة التحضريية زايدة الدافعية قبل االمتحاانت  .14

 

التطورية للقسم: الرؤية اااثمن
التايل:تنطلق الرؤية التطويرية للقسم من 

التطويريةالرؤية م
واضحة للقسمةحتديد رسال1
تطوير اهليكل التنظيمي للقسم2
العمادة.هيئة التدريس مبا يتناسب من زايدة الطلبة املقبولني وإدخال مسارات جديدة يف أعضاء سد حاجة القسم من 3
تطوير املقررات الدراسية4
املهنية.هيئة التدريس وفق احتياجاهتم أعضاء االستمرار يف رفع كفاايت 5
اجملتمع.التوسع يف مسامهة القسم يف العمل التطوعي وخدمة 6
ية.إلكرتونمقررات إىلحتويل جزئي للمقررات 7
تشكيل فرق حبثية داخل القسم 8

 

 الطالبات بعمادة السنة التحضريية حفزي نفسك واصنعي مستقبلك  .15

 االطفال يف احلضانة حضانة وقت احلياة األهلية مهرجان االلعاب  .16

 الثانوية 18الطالبات يف مدرسة  القادسيةالثانوية حبي  18مدرسة  ورشة اسرتاتيجيات تعلم االقران  .17

املشاركة يف حتكيم أحباث الطلبة يف   .18
 وزارة التعليم

 للطالبات يف مديرية التعليم الشرقية –مديرية التعليم 

تنفيذ التدريب يف حقيبة احلوار   .19
 اجملتمعي

 للطالبات يف املسارات عمادة السنة التحضريية

التطورية للقسم: الرؤية اااثمن
التايل:تنطلق الرؤية التطويرية للقسم من 

 التطويريةالرؤية  م

 .واضحة للقسم ةحتديد رسال  .1

  .تطوير اهليكل التنظيمي للقسم  .2

 العمادة.هيئة التدريس مبا يتناسب من زايدة الطلبة املقبولني وإدخال مسارات جديدة يف أعضاء سد حاجة القسم من   .3

  .تطوير املقررات الدراسية  .4

 املهنية.هيئة التدريس وفق احتياجاهتم أعضاء االستمرار يف رفع كفاايت   .5

 اجملتمع.التوسع يف مسامهة القسم يف العمل التطوعي وخدمة   .6

 ية.إلكرتونمقررات  إىلحتويل جزئي للمقررات   .7

 تشكيل فرق حبثية داخل القسم   .8

 

 

الطالباتبعمادة السنة التحضرييةحفزي نفسك واصنعي مستقبلك15
االطفال يف احلضانةحضانة وقت احلياة األهليةمهرجان االلعاب16
الثانوية18الطالبات يف مدرسة القادسيةالثانوية حبي 18مدرسة ورشة اسرتاتيجيات تعلم االقران17
املشاركة يف حتكيم أحباث الطلبة يف 18

وزارة التعليم
للطالبات يف مديرية التعليمالشرقيةمديرية التعليم 

تنفيذ التدريب يف حقيبة احلوار 19
اجملتمعي

للطالبات يف املساراتعمادة السنة التحضريية

قدم أعضاء القسم مجموعة من الدورات منها:

ثامنًا: الرؤية التطورية للقسم
تنطلق الرؤية التطويرية للقسم من التالي:
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أواًل: التعريف بالقسم:

الرسالة:
• إعداد كفاءات علمية متميزة، ترتبط باإلسام، فكراً وسلوكاً، مام يتيح لها املشاركة الفاعلة يف بناء الوطن. 

أهداف القسم:
• تعزيز املواطنة.• نر الفكر الوسطي الصحيح، ودعم األمن الفكري.• تكوين الشخصية العلمية املتميزة يف فهمها لإلسام.• غرس األسس االعتقادية والتعبدية واألخاقية الصحيحة.

ثانيًا: الهيكل التنظيمي للقسم

قسم الدراسات اإلسالمية
              

 

رئيس القسم
د.أمحد بن عبدالعزيز القصري

للطالبات مساعدة رئيس القسم 
د. هدى بنت حممد التيسان

مساعد رئيس القسم
عثمان شحاته يد.عل

 السكرتارية

 حمد أ.سالم
 العنيزي

مساعد رئيس القسم
للتطوير واجلودة
د.عادل رشاد غنيم

جلنة 
اجلود

ة
جلنة 

التطوير 
األكاد

يمي 

مديرة املكتب 
والسكرتارية

أ.دانة الراشد
أ.نورة الدوسري

منسقة مقرر
العقيدة  

اإلسالمية
ومقرر
النظام 

اإلجتماعي
د.هبة بنت بكر 

مخيس

مقرر  منسق
العقيدة 
اإلسالمية

ومقرر 
النظام 

اإلجتماعي
د.ماجد حممد 

الداللعة

منسقة مقرر
النظام 

اإلقتصادي
ومقرر
النظام 

السياسي
هدى بنت د.

حممد التيسان

منسق مقرر
النظام 

اإلقتصادي
ومقرر
النظام 

السياسي
د.أمحد أمحد 

سامل

جلنة 
تاإلختبار

للطالب

جلنة 
اإلختبارات
للطالبات
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أعضاء هيئة التدريس ومهامهم:
أوال: قسم الطالب:

 هيئة التدريس ومهامهم:أعضاء 

 أوال: قسم الطالب:

 املهام -الوظيفة  هيئة التدريساسم عضو  م

 القصري زعبد العزيد. أمحد بن  1

 أستاذ مشارك

 رئيس القسم

 عضو هيئة تدريس

 رئيس جملس القسم

 رئيس جلنة االختبارات

 د. علي عثمان شحاته 2

 أستاذ مشارك

 مساعد رئيس القسم

 عضو هيئة تدريس

 أمني جملس القسم

 عضو جلنة االختبارات للطالب

 عادل رشاد غنيمد.  3

 أستاذ مشارك

 مساعد رئيس القسم للتطوير واجلودة

 عضو هيئة تدريس.

 عضو يف جملس القسم.

 عضو جلنة االختبارات للطالب

 د. أمحد أمحد سامل 4

 أستاذ مساعد

 منسق مقرر النظام االقتصادي ومقرر النظام السياسي

 عضو هيئة تدريس

 عضو جلنة االختبارات للطالب

 د. ماجد حممد الداللعة 5

 أستاذ مساعد

 منسق مقرر العقيدة اإلسالمية ومقرر النظام االجتماعي

 عضو هيئة تدريس

 عضو جلنة اجلودة 

 عضو يف جملس القسم

 عضو جلنة االختبارات للطالب

 على الطالب والطالبات اإلشراف 

 غري الناطقني ابللغة العربية

 آل عامر بعبد الوهاد. بندر بن  6

 أستاذ مساعد

 عضو جملس القسم

 والتعليم عن بعد  لكرتويناإلعميد التعليم 

 عضو جلنة املقابلة للمتقدمني للقسم

 

 د. فيصل بن خالد التوجيري 7
 أستاذ مساعد

 

 عضو هيئة تدريس
 منسق جلنة البحث العلمي ابلقسم
 عضو جلنة االختبارات للطالب

 للمتقدمني للقسمعضو جلنة املقابلة 

 العويشز عبدالرمحند. علي بن  8
أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس
 عضو جلنة خدمة اجملتمع ابلقسم
 عضو جلنة االختبارات للطالب

عضو جلنة املقابلة للمتقدمني للقسم
 الدعيس فعبد اللطيكمال بن 9

حماضر
 مبتعث

 الزامل عبد هللاايسر بن 10
معيد

 تدريسعضو هيئة 
 عضو جلنة االختبارات للطالب

 أ. الرباء حممود النجار11
 )تعاقد(

 عضو جلنة االختبارات للطالب

 

 ً  قسم الطالبات: :ثانيا

املهامالوظيفة اسم عضو هيئة التدريس

 شطر الطالبات مساعدة رئيس قسم الدراسات اإلسالمية  د. هدى بنت حممد التيسان1
 عضو هيئة تدريس

 يف جملس القسمعضو 
 املشرف العام ملشروع قيمي

 د. هبة بنت بكر عباس ُُخّيس2
 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس.
 271 منسقة مقرر العقيدة اإلسالمية 
272 منسقة مقرر النظام االجتماعي 

 على املعيدات واحملاضراتاإلشراف 
العربية  ابللغةغري الناطقات  لكرتويناإلعلى طالبات التعلم اإلشراف 

 عضو يف جملس القسم
 عضو يف جلان قيمي 

 عضو يف جلنة سري االختبارات
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ثانيًا: قسم الطالبات:

 د. فيصل بن خالد التوجيري7
 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس
 منسق جلنة البحث العلمي ابلقسم
 عضو جلنة االختبارات للطالب

 للمتقدمني للقسمعضو جلنة املقابلة 

 العويشز عبدالرمحند. علي بن  8
 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس
 عضو جلنة خدمة اجملتمع ابلقسم
 عضو جلنة االختبارات للطالب

 عضو جلنة املقابلة للمتقدمني للقسم

 الدعيس فعبد اللطيكمال بن  9
 حماضر

 مبتعث

 الزامل عبد هللاايسر بن  10
 معيد

 تدريسعضو هيئة 
 عضو جلنة االختبارات للطالب

 أ. الرباء حممود النجار 11
 )تعاقد(

 عضو جلنة االختبارات للطالب

 

 ً  قسم الطالبات: :ثانيا

املهامالوظيفة اسم عضو هيئة التدريس

 شطر الطالبات مساعدة رئيس قسم الدراسات اإلسالمية  د. هدى بنت حممد التيسان1
 عضو هيئة تدريس

 يف جملس القسمعضو 
 املشرف العام ملشروع قيمي

 د. هبة بنت بكر عباس ُُخّيس2
 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس.
 271 منسقة مقرر العقيدة اإلسالمية 
272 منسقة مقرر النظام االجتماعي 

 على املعيدات واحملاضراتاإلشراف 
العربية  ابللغةغري الناطقات  لكرتويناإلعلى طالبات التعلم اإلشراف 

 عضو يف جملس القسم
 عضو يف جلان قيمي 

 عضو يف جلنة سري االختبارات

 د. فيصل بن خالد التوجيري7
 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس
 منسق جلنة البحث العلمي ابلقسم
 عضو جلنة االختبارات للطالب

للمتقدمني للقسمعضو جلنة املقابلة 
 العويشز عبدالرمحند. علي بن 8

أستاذ مساعد
 عضو هيئة تدريس

 عضو جلنة خدمة اجملتمع ابلقسم
 عضو جلنة االختبارات للطالب

عضو جلنة املقابلة للمتقدمني للقسم
 الدعيس فعبد اللطيكمال بن 9

حماضر
 مبتعث

 الزامل عبد هللاايسر بن 10
معيد

 تدريسعضو هيئة 
 عضو جلنة االختبارات للطالب

 أ. الرباء حممود النجار11
 )تعاقد(

 عضو جلنة االختبارات للطالب

 

 ً  قسم الطالبات: :ثانيا

 املهام -الوظيفة  اسم عضو هيئة التدريس 

 شطر الطالبات –مساعدة رئيس قسم الدراسات اإلسالمية  د. هدى بنت حممد التيسان  .1
 عضو هيئة تدريس

 يف جملس القسمعضو 
 املشرف العام ملشروع قيمي

 د. هبة بنت بكر عباس ُُخّيس  .2
 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس.
 271 –منسقة مقرر العقيدة اإلسالمية 
 272 –منسقة مقرر النظام االجتماعي 

 على املعيدات واحملاضراتاإلشراف 
 العربية  ابللغةغري الناطقات  لكرتويناإلعلى طالبات التعلم اإلشراف 

 عضو يف جملس القسم
 عضو يف جلان قيمي 

 عضو يف جلنة سري االختبارات
3.  

 املغلوث فعبد اللطيد. نزيهة بنت 

 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس

 عضو يف جملس القسم

 رئيسة جلنة خدمة اجملتمع

 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 االختباراتعضو يف جلنة سري 

4.  

 د. سلوى بنت حممد دفع هللا

 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس

 منسقة مقرري العقيدة واالجتماعي ابملسار االنساين

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 عضو يف جملس القسم

 منسقة اجلودة شطر الطالبات 

 رئيسة جلنة تصحيح االختبارات طالب وطالبات 

  ورئيسة جلنة الرصد ابلقسم

 عضو يف جلنة سري االختبارات

 عضو يف جلان قيمي

5.  

 د. سناء بنت هاشم املغريب

أستاذ مساعد
 عضو هيئة تدريس

عضو يف جملس القسم
عضو يف جلان قيمي

عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
عضو يف جلنة سري االختبارات

أ. مسية بنت حممد الصايغ6
جلبيلابمعيد 

عضو هيئة تدريس 
املشرف على فعاليات قيمي ابجلبيل

حممد الشمراينأ. عائشة7
حماضر ابجلبيل

عضو هيئة تدريس
عضو يف جلان قيمي

عضو يف جلنة سري االختبارات
أ.عزيزة سعد الداود8

حماضر ابجلبيل
عضو هيئة تدريس

عضو يف جلنة سري االختبارات
الغامديبنت حممدأ. أمساء 9

حماضر
عضو هيئة تدريس

عضو يف جلان قيمي
جلنة سري االختباراتوعضو يف عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
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املغلوثفعبد اللطيد. نزيهة بنت 3
أستاذ مساعد

عضو هيئة تدريس
عضو يف جملس القسم

رئيسة جلنة خدمة اجملتمع
عضو يف جلان قيمي

عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
االختباراتعضو يف جلنة سري 

د. سلوى بنت حممد دفع هللا4
أستاذ مساعد

عضو هيئة تدريس
منسقة مقرري العقيدة واالجتماعي ابملسار االنساين

عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
عضو يف جملس القسم

منسقة اجلودة شطر الطالبات
رئيسة جلنة تصحيح االختبارات طالب وطالبات 

ورئيسة جلنة الرصد ابلقسم
عضو يف جلنة سري االختبارات

 عضو يف جلان قيمي

5.  

 د. سناء بنت هاشم املغريب

 أستاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس

 عضو يف جملس القسم

 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 عضو يف جلنة سري االختبارات

6.  

 أ. مسية بنت حممد الصايغ

 جلبيلابمعيد 

 عضو هيئة تدريس 

 املشرف على فعاليات قيمي ابجلبيل

7.  

 حممد الشمراين أ. عائشة

 حماضر ابجلبيل

 عضو هيئة تدريس

 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة سري االختبارات

8.  

 أ.عزيزة سعد الداود

 حماضر ابجلبيل

 عضو هيئة تدريس

 عضو يف جلنة سري االختبارات

9.  

 الغامدي بنت حممدأ. أمساء 

 حماضر

 عضو هيئة تدريس

 عضو يف جلان قيمي

 جلنة سري االختباراتوعضو يف  عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 أ. أمساء بنت صاحل اللحيدان10
 معيد

 عضو هيئة تدريس.
 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
 عضو يف جلنة سري االختبارات

 عبدهللا العتييب أ.منرية11
 حماضر )تعاقد(

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
 عضو يف جلنة سري االختبارات

 عضو هيئة تدريس أمحد مقصود الرتكستاين  أ.ابتهال نور12
 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
 االختباراتعضو يف جلنة سري 

 أ. فرجة بنت انصر الدوسري 13
 تعاقدم ر حماض

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 عضو يف جلان قيمي.
14.  

 أ. أمينة بنت راشد التميمي
 حماضر

 علمي( )تفرغعضو هيئة تدريس 

15.  

 أ. هبة بنت عبد اللطيف الصاحل
 حماضر

 علمي( )تفرغعضو هيئة تدريس 

16.  

 أ.وضحة بنت عبد هللا العتييب
 حماضر

 علمي( )تفرغعضو هيئة تدريس 

17.  

 أ.بسمة بنت صاحل السواط
 حماضر

 زوج(عضو هيئة تدريس )مرافقة 

18.  

 ميان عبدهللا القحطاينإأ.
 متعاقد - معيد

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
 االختباراتعضو يف جلنة سري 

19.  

 د.نورة حممد العويشز           
 تعاقدم - ابلرايناملسار اإلنساين 

 

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة سري االختبارات
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20.  

 أ.فاطمة حسني الغامدي
 تعاقدم -حماضرة ابملسار اإلنساين ابلراين 

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلان قيمي

 االختباراتعضو يف جلنة سري 

21.  

 أريج محد اخلالدي .أ
 تعاقدم -حماضرة ابملسار اإلنساين ابلراين 

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة سري االختبارات

22.  

 د.غادة اببكر السيد
 تعاقدم -ابلراين املسار اإلنساين 

 عضو هيئة تدريس
 منسقة مقرر التالوة

 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة
 يف جلنة سري االختباراتعضو 

23.  

 أ.هناء أمحد الدوسري
 تعاقدم -معيد ابلراين

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلان قيمي

 عضو يف جلنة سري االختبارات
24.  

 أ. نوف سعيد الشهراين
 تعاقدم -معلمة قرآن ابلراين 

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 االختباراتعضو يف جلنة سري 

25.  

 أ.خلود غدير العمراين
 تعاقدم -معلمة قرآن ابلراين 

 عضو هيئة تدريس.
 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 عضو يف جلنة سري االختبارات

26.  

 أ.مها عبدهللا اخلنيين
 تعاقدم -معلمة قرآن ابلراين 

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 االختباراتعضو يف جلنة سري 

27.  

 أ.لطيفة خليفة الثاقب
 تعاقدم -معلمة قرآن ابلراين 

 عضو هيئة تدريس
 عضو يف جلنة االختبارات املوحدة

 عضو يف جلنة سري االختبارات

 

 

 

 

 هيئة التدريس بالقسم:أعضاء ثالثاً: 

 قسم الطالب: -أ 

أستاذ  أستاذ م
 مشارك

 اجملموع معيد حماضر أستاذ مساعد

 10 1 1 5 3 - العدد

 4 - - 3 1 - عدد البحوث املنشورة

 

 قسم الطالبات: -ب

أستاذ أستاذم
مشارك

اجملموع للفصلنيمعيدحماضرأستاذ مساعد

44311العدد
البحوث املنشورة

 

 

 :رابعاً: مقررات القسم

عنوان املقرر رقم املقرر
العقيدة اإلسالمية

النظام الجتماعي يف اإلسالم
النظام القتصادي يف اإلسالم
النظام السياســي يف اإلسالم

 

 

 
 

ثالثًا: أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
أ - قسم الطالب:
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 هيئة التدريس بالقسم:أعضاء ثالثاً: 

 قسم الطالب: -أ 

أستاذ أستاذم
مشارك

اجملموعمعيدحماضرأستاذ مساعد

351110العدد
134عدد البحوث املنشورة

 

 قسم الطالبات: -ب

أستاذ  أستاذ م
 مشارك

 اجملموع للفصلني معيد حماضر أستاذ مساعد

 11 3 4 4 - - العدد

 - - - - - - البحوث املنشورة

 

 

 :رابعاً: مقررات القسم

عنوان املقرر رقم املقرر
العقيدة اإلسالمية

النظام الجتماعي يف اإلسالم
النظام القتصادي يف اإلسالم
النظام السياســي يف اإلسالم

 

 

 
 

 هيئة التدريس بالقسم:أعضاء ثالثاً: 

 قسم الطالب: -أ 

أستاذ أستاذم
مشارك

اجملموعمعيدحماضرأستاذ مساعد

351110العدد
134عدد البحوث املنشورة

 

 قسم الطالبات: -ب

أستاذ أستاذم
مشارك

اجملموع للفصلنيمعيدحماضرأستاذ مساعد

44311العدد
البحوث املنشورة

 

 

 :رابعاً: مقررات القسم

 رقم املقرر عنوان املقرر

 ISLM-271 العقيدة اإلسالمية

 ISLM-272 النظام الجتماعي يف اإلسالم

 ISLM-273 النظام القتصادي يف اإلسالم

 ISLM-274 النظام السياســي يف اإلسالم

 

 

 
 

 ً  : إنجازات وأنشطة القسم:خامسا

 الطالب:قسم 

 اسم عضو هيئة التدريس اإلجناز أو النشاط *

 عبدالعزيز القصريد. أمحد  كلمات إرشادية أسبوعية مبسجد اجلامعة.  .1
 د. علي عثمان شحاته
 د. عادل رشاد غنيم

 د. أمحد إمساعيل سامل
 العويشز عبدالرمحند. علي بن 

تدريس مقررات قسم الدراسات االسالمية )العقيدة اإلسالمية، والنظام   .2
 ية.اإلجنليز السياسي، والنظام االقتصادي، والنظام االجتماعي( ابللغة 

 د. ماجد حممد الداللعة

حتكيم مسابقة القرآن الكرمي على مستوى اجلامعة ابلتعاون مع عمادة   .3
 شئون الطالب

 د. أمحد إمساعيل سامل
 العويشز  عبدالرمحند. علي بن 

 د. ماجد الداللعة
 أ. الرباء حممود النجار

حتكيم مسابقة احلديث النبوي على مستوى اجلامعة ابلتعاون مع   .4
 عمادة شئون الطالب

 د. أمحد إمساعيل سامل
 د. عادل رشاد غنيم 

 د. ماجد الداللعة
 أ. الرباء حممود النجار

 د. عادل رشاد غنيم اإلسكان اجلامعيخطب اجلمعة مبسجد   .5
 د. علي العويشز

 د. أمحد إمساعيل سامل 
 د. علي عثمان شحاته تقدمي ورشة عمل ابلقسم بعنوان: حمفزات إجناز البحث العلمي6
  الوحي وأثره يف تقومي السلوك وتصحيح الفكر، املديرية العامة للسجون7

 
 العويشز عبدالرمحند. علي بن 

 تقدمي حماضرة علمية ابلتعاون مع كلية امللك فهد البحرية يف اجلبيل 8
تقدمي سلسلة من الكلمات ودورة علمية ابلتعاون مع املديرية العامة 9

 لسالح احلدود السعودي
التعاون مع وزارة الشئون اإلسالمية بتقدمي احملاضرات والدروس 10

 والكلمات واخلطب 
 

ب- قسم الطالبات:

رابعًا: مقررات القسم:

خامسًا: إنجازات وأنشطة القسم:
قسم الطالب:
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 ً  : إنجازات وأنشطة القسم:خامسا

 الطالب:قسم 

اسم عضو هيئة التدريساإلجناز أو النشاط
 عبدالعزيز القصريد. أمحد  كلمات إرشادية أسبوعية مبسجد اجلامعة.1

 د. علي عثمان شحاته
 د. عادل رشاد غنيم

 د. أمحد إمساعيل سامل
 العويشز عبدالرمحند. علي بن 

تدريس مقررات قسم الدراسات االسالمية )العقيدة اإلسالمية، والنظام 2
 ية.اإلجنليز السياسي، والنظام االقتصادي، والنظام االجتماعي( ابللغة 

 د. ماجد حممد الداللعة

حتكيم مسابقة القرآن الكرمي على مستوى اجلامعة ابلتعاون مع عمادة 3
 شئون الطالب

 د. أمحد إمساعيل سامل
 العويشز  عبدالرمحند. علي بن 

 د. ماجد الداللعة
 أ. الرباء حممود النجار

حتكيم مسابقة احلديث النبوي على مستوى اجلامعة ابلتعاون مع 4
 عمادة شئون الطالب

 د. أمحد إمساعيل سامل
 د. عادل رشاد غنيم 

 د. ماجد الداللعة
 أ. الرباء حممود النجار

 د. عادل رشاد غنيم اإلسكان اجلامعيخطب اجلمعة مبسجد   .5
 د. علي العويشز

 د. أمحد إمساعيل سامل 
 د. علي عثمان شحاته تقدمي ورشة عمل ابلقسم بعنوان: حمفزات إجناز البحث العلمي  .6
  الوحي وأثره يف تقومي السلوك وتصحيح الفكر، املديرية العامة للسجون  .7

 
 العويشز عبدالرمحند. علي بن 

 تقدمي حماضرة علمية ابلتعاون مع كلية امللك فهد البحرية يف اجلبيل   .8
تقدمي سلسلة من الكلمات ودورة علمية ابلتعاون مع املديرية العامة   .9

 لسالح احلدود السعودي
التعاون مع وزارة الشئون اإلسالمية بتقدمي احملاضرات والدروس   .10

 والكلمات واخلطب 
 

  حماضرة النزاهة يف الكتاب والسنة بنادي النزاهة   .11

 

 

 د. عادل رشاد غنيم

 مقاالت يف جودة التعليم جبريدة اليوم السعودية   .12

حتكيم حبث ) إثبات حجية السنة وأهنا وحي مشارك يف اليوم العلمي   .13
 الثاين( 

 املشاركة ببحث )مفهوم التفكر ( اليوم العلمي الثاين   .14

 املشاركة ببحث )التعليم القائم على القيم  .15

 مفهومه وأمهيته واسرتاتيجياته( اليوم العلمي الثاين 

 د. عادل رشاد غنيم تدريب املقدمني من الطالب حلفل التهيئة لطالب السنة التحضرية  .16

 د. علي عثمان شحاته

 جلنة أتليف مقررات الدراسات اإلسالمية اجلديدة  .17

 )العقيدة واألسرة( عضو ومنسق

 د. ماجد حممد الداللعة

 /1439يف اجلامعة للعام اجلامعي  22املشاركة يف ختريج الفوج   .18
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 د. ماجد حممد الداللعة

 

 الطالبات:قسم 

اسم عضو هيئة التدريساإلجناز أو النشاطم

العام على مجيع فعاليات القسم اإلشراف 1
الذِّكراألوىل إطالق املرحلة  أوملبياد حنيامن ابلذِّكر مسابقة

ابلتعاون مع عمادة الدراسات اجلامعية لشؤون الطالب.
إطالق محلة التسامح ضمن فعاليات قيمي

لغري الناطقات ابللغة العربية. لكرتويناإلعلى طالبات التعلم اإلشراف 

د. هدى بنت حممد التيسان

على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 2
مسابقة القرآن الكرمي التابعة لعمادة الدراسات اجلامعية لشؤون املشاركة يف حتكيم 

الطالبات للعام اجلامعي.
حنيا ابلذِّكر ومسابقة الذِّكر، ألوملبياد التخطيط يف املشاركة

د. سناء بنت هاشم املغريب

على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 3
املشاركة يف محلة ) به نقتدي ( اليت قام هبا اندي غيم الدعوي بكلية العلوم 

الدراسات اإلنسانية ابجلبيل بكلمة بعنوان ) القدوة (  
أ. عزيزة سعد الداود

حماضرة النزاهة يف الكتاب والسنة بنادي النزاهة 11

د. عادل رشاد غنيم

مقاالت يف جودة التعليم جبريدة اليوم السعودية 12
حتكيم حبث ) إثبات حجية السنة وأهنا وحي مشارك يف اليوم العلمي 13

الثاين( 
املشاركة ببحث )مفهوم التفكر ( اليوم العلمي الثاين 14
املشاركة ببحث )التعليم القائم على القيم15

مفهومه وأمهيته واسرتاتيجياته( اليوم العلمي الثاين 
د. عادل رشاد غنيمتدريب املقدمني من الطالب حلفل التهيئة لطالب السنة التحضرية16

د. علي عثمان شحاته
جلنة أتليف مقررات الدراسات اإلسالمية اجلديدة17

)العقيدة واألسرة( عضو ومنسق
د. ماجد حممد الداللعة
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د. ماجد حممد الداللعة

 

 الطالبات:قسم 

 م
 اسم عضو هيئة التدريس اإلجناز أو النشاط

1.  

 العام على مجيع فعاليات القسم اإلشراف 

 مسابقة ابلذِّكر حنيا-من أوملبياد الذِّكر األوىل إطالق املرحلة 

 ابلتعاون مع عمادة الدراسات اجلامعية لشؤون الطالب. 

 إطالق محلة التسامح ضمن فعاليات قيمي

 لغري الناطقات ابللغة العربية.  لكرتويناإلعلى طالبات التعلم اإلشراف 

 

 

 د. هدى بنت حممد التيسان

 

2.  

 على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 

مسابقة القرآن الكرمي التابعة لعمادة الدراسات اجلامعية لشؤون املشاركة يف حتكيم 
الطالبات للعام اجلامعي.

حنيا ابلذِّكر ومسابقة الذِّكر، ألوملبياد التخطيط يف املشاركة

 

د. سناء بنت هاشم املغريب

على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 3
املشاركة يف محلة ) به نقتدي ( اليت قام هبا اندي غيم الدعوي بكلية العلوم 

الدراسات اإلنسانية ابجلبيل بكلمة بعنوان ) القدوة (  
أ. عزيزة سعد الداود

قسم الطالبات:
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حماضرة النزاهة يف الكتاب والسنة بنادي النزاهة 11

د. عادل رشاد غنيم

مقاالت يف جودة التعليم جبريدة اليوم السعودية 12
حتكيم حبث ) إثبات حجية السنة وأهنا وحي مشارك يف اليوم العلمي 13

الثاين( 
املشاركة ببحث )مفهوم التفكر ( اليوم العلمي الثاين 14
املشاركة ببحث )التعليم القائم على القيم15

مفهومه وأمهيته واسرتاتيجياته( اليوم العلمي الثاين 
د. عادل رشاد غنيمتدريب املقدمني من الطالب حلفل التهيئة لطالب السنة التحضرية16

د. علي عثمان شحاته
جلنة أتليف مقررات الدراسات اإلسالمية اجلديدة17

)العقيدة واألسرة( عضو ومنسق
د. ماجد حممد الداللعة
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د. ماجد حممد الداللعة

 

 الطالبات:قسم 

اسم عضو هيئة التدريساإلجناز أو النشاطم

العام على مجيع فعاليات القسم اإلشراف 1
الذِّكراألوىل إطالق املرحلة  أوملبياد حنيامن ابلذِّكر مسابقة

ابلتعاون مع عمادة الدراسات اجلامعية لشؤون الطالب.
إطالق محلة التسامح ضمن فعاليات قيمي

لغري الناطقات ابللغة العربية. لكرتويناإلعلى طالبات التعلم اإلشراف 

د. هدى بنت حممد التيسان

2.  

 على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 

مسابقة القرآن الكرمي التابعة لعمادة الدراسات اجلامعية لشؤون املشاركة يف حتكيم 
 الطالبات للعام اجلامعي.

 املشاركة يف التخطيط ألوملبياد الذِّكر، ومسابقة ابلذِّكر حنيا

 

 د. سناء بنت هاشم املغريب

 

3.  

 على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 

املشاركة يف محلة ) به نقتدي ( اليت قام هبا اندي غيم الدعوي بكلية العلوم -
 الدراسات اإلنسانية ابجلبيل بكلمة بعنوان ) القدوة (  

 

 أ. عزيزة سعد الداود

4.  

على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي. ومن أبرز املشاريع التطوعية داخل اإلشراف 
اجلمعيات اخلريية، وضع  إىلجتهيزها وإرساهلا اجلامعة مجع املالبس املستعملة و 

 حامالت لفتات اخلبز حلفظ النعمة مع طالبات كلية إدارة األعمال

رائسة جلنة حتكيم مسابقة القرآن الكرمي اليت أقامتها وكالة شؤون الطالبات بعمادة 
 الدراسات اجلامعية. 

قلب. وكالة عمادة  بعنوان )ِمرفقا(. إبشراف اندي ربيع 2تقدمي برانمج قناديل 
 شؤون الطالب ألنشطة الطالبات. 

 

 

 أ.ابتهال أمحد نوري تركستاين

 

5.  

 على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 

املشاركة يف حتكيم مسابقة القرآن الكرمي التابعة لعمادة الدراسات اجلامعية لشؤون 
 الطالبات للعام اجلامعي.

 

 الغامديأ. أمساء بنت حممد 

 

6.  

 على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 

 من اوملبياد الذِّكر)مسابقة ابلذِّكر حنيا(األوىل املشاركة يف تنفيذ املرحلة 

 أ. فرجة بنت انصر الدوسري

 أ. أمساء بنت صاحل اللحيدان

7.  

 

 على الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.اإلشراف 

 

 هللاد. سلوى بنت حممد دفع 

 د.نزيهة بنت عبداللطيف املغلوث

 د.سناء بنت هاشم املغريب

 أ. عائشة حممد الشمراين

 أ. مسية بنت حممد الصايغ

 أ. إميان عبدهللا القحطاين

 العويشزحممد د.نورة 

 أ.فاطمة حسني الغامدي

 أ.اريج محد اخلالدي

 محد الدوسريأأ.هناء 
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 سادساً: لجان القسم:

الطالب:قسم -أ

 األعضاء اللجنة م
 د. عادل رشاد غنيم جلنة اجلودة   .1

 د. أمحد إمساعيل سامل

 د. ماجد الداللعة

 د. عادل رشاد غنيم جلنة االمتحاانت   .2

 د. علي عثمان شحاته

 د. أمحد إمساعيل سامل

 العويشز  عبدالرمحند. علي بن 

 د. فيصل بن خالد التوجيري 

 الزاملم. ايسر بن عبدهللا 

 د. عادل رشاد غنيم جودة التقومي واالختبارات جلنة  .3
 د. أمحد إمساعيل سامل

 د. ماجد الداللعة
 د. فيصل بن خالد التوجيري  جلنة البحث العلمي  .4

 العويشز  عبدالرمحند. علي بن  جلنة خدمة اجملتمع  .5

 

 قسم الطالبات:-ب

األعضاءاللجنةم
د. هدى بنت حممد التيسان جلنة اجلودة والتطوير1

د. ســــــــلوى حممد دفع هللا   
د.هدى بنت حممد التيسانجلنة سري االختبارات والكنرتول2

د. سلوى بنت حممد دفع هللا
د.نزيهة بنت عبداللطيف املغلوث

د.سناء بنت هاشم املغريب
أ.ابتهال الرتكستاين
أ.أمساء الغامدي
أ.أمساء اللحيدان

 سادساً: لجان القسم:

الطالب:قسم -أ

األعضاءاللجنةم
د. عادل رشاد غنيمجلنة اجلودة 1

د. أمحد إمساعيل سامل
د. ماجد الداللعة

د. عادل رشاد غنيمجلنة االمتحاانت 2
د. علي عثمان شحاته
د. أمحد إمساعيل سامل

العويشز عبدالرمحند. علي بن 
د. فيصل بن خالد التوجيري 

الزاملم. ايسر بن عبدهللا 
د. عادل رشاد غنيمجودة التقومي واالختباراتجلنة3

د. أمحد إمساعيل سامل
د. ماجد الداللعة

د. فيصل بن خالد التوجيري جلنة البحث العلمي4
العويشز عبدالرمحند. علي بن جلنة خدمة اجملتمع5

 قسم الطالبات:-ب

 األعضاء اللجنة م
 جلنة اجلودة والتطوير  .1

 

 د. هدى بنت حممد التيسان 

 د. ســــــــلوى حممد دفع هللا   

 د.هدى بنت حممد التيسان جلنة سري االختبارات والكنرتول  .2

 د. سلوى بنت حممد دفع هللا

 د.نزيهة بنت عبداللطيف املغلوث

 د.سناء بنت هاشم املغريب

 أ.ابتهال الرتكستاين

 أ.أمساء الغامدي

 أ.أمساء اللحيدان

سادسًا: لجان القسم:
أ-قسم الطالب:

أ-قسم الطالبات:
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 االختبارات املوحدةجلنة   .3

 

 د.هدى بنت حممد التيسان

 د. سلوى بنت حممد دفع هللا

 د.نزيهة بنت عبداللطيف املغلوث

 د.سناء بنت هاشم املغريب

 أ.ابتهال الرتكستاين

 أ.أمساء الغامدي

 أ.أمساء اللحيدان

 أ.اميان القحطاين

 أ.فرجة الدوسري

 هللاد. سلوى بنت حممد دفع  االختبارات حجلنة تصحي  .4

 د.نزيهة بنت عبداللطيف املغلوث

 د.سناء بنت هاشم املغريب

 أ.ابتهال الرتكستاين

 أ.أمساء الغامدي

 أ.أمساء اللحيدان

 د.سلوى دفع هللا جلنة الرصد والتدقيق  .5

 

 د.نزخية املغلوث جلنة اخلدمة اجملتمعية .6

 

 د.هدى بنت حممد التيسان مشروع قيميجلنة  .7

 حممد دفع هللاد. سلوى بنت 

 د.نزيهة بنت عبداللطيف املغلوث

 د.سناء بنت هاشم املغريب

 أ.ابتهال الرتكستاين

 أ.أمساء الغامدي

 أ.أمساء اللحيدان

 أ.اميان القحطاين

 أ.فرجة الدوسري
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 عنوان الدورة اجلهة املنفذة املشاركون

 د. عادل رشاد غنيم
 د. علي عثمان شحاته
 د. أمحد إمساعيل سامل

 د. ماجد حممد الداللعة

 مهارات التفكري الناقد اجلامعي عمادة التطوير

 فريق العمل كلية الشريعة والقانون د. أمحد إمساعيل سامل
 د. عادل رشاد غنيم

 د. علي عثمان شحاته
 د. أمحد سامل

 د. ماجد حممد الداللعة

 بناء جدول مواصفات االختبار عمادة السنة التحضريية

 دراسة احلالة كلية الشريعة والقانون إمساعيل ساملد. أمحد 

 قاعدة البياانت سيمون املكتبة املركزية د. أمحد إمساعيل سامل
 احملاضرة املقلوبة قسم الدراسات اإلسالمية القسمأعضاء مجيع 

 إدارة الصف الكبري اجلامعي عمادة التطوير د. أمحد إمساعيل سامل
 االستشهاد املرجعي املكتبة املركزية د. أمحد إمساعيل سامل
 د. علي عثمان شحاته
 د. أمحد إمساعيل سامل

 مهارات تقدمي التغذية الراجعة الفعالة عمادة السنة التحضريية

 د. عادل رشاد غنيم
 د. علي عثمان شحاته
 د. ماجد حممد الداللعة

 لألستاذ والطالبمهارات الذكاء الوجداين  عمادة تطوير العليم اجلامعي

 د. عادل رشاد غنيم
 د. علي عثمان شحاته
 د. أمحد إمساعيل سامل 
 د. ماجد حممد الداللعة

 امللتقى الثالث عشر لنظم املعلومات اجلغرافية  بن فيصل نعبدالرمح اإلمامجامعة 

 Excelية لكرتوناإلاالحرتاف يف استخدام اجلداول  ()قصدوحدة اجلودة  د. عادل رشاد غنيم 

sheets    
 التطبيقات العملية لتدريس الصفوف الكبرية  ياألكادميعمادة التطوير  د. عادل رشاد غنيم 
 التقومي والتدريس ابستخدام دارسة احلالة  ياألكادميعمادة التطوير  د. عادل رشاد غنيم 

أ-قسم الطالب:

سابعًا: الدورات وورش العمل:
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 مهرات تقدمي التغذية الراجعة  ()قصدوحدة اجلودة  د. عادل رشاد غنيم 

 كيف تضيف حملاضرتك أسئلة تثري التفكري

 التعلم التعاوين

 التعلم النشط

 اجلودة داخل الفصل الدراسي

 اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

 الصراع يف العملادارة 

 تدريس وهتيئة طالب السنة التحضريية

 اخلرائط الذهنية واستخداماهتا يف الدراسة اجلامعية املكتبة الرقمية السعودية د. علي عثمان شحاته

 تعلم طرق البحث ابستخدام قاعدة إثراء املعارف

 خطوات ومراحل أتليف الكتب

 العلميةاالقتباسات والسرقات 

 كتب  إىلمهارات وفنون حتويل الرسائل اجلامعية 

 

 البناء العلمي لالستبانة كأداة جلمع البياانت البحثية

 JCRمهارات استخراج تقارير اجملالت عرب قاعدة 

 بناء فريق العمل عمادة التطوير اجلامعي د. ماجد حممد الداللعة

 التدريس والتقومي ابستخدام دراسة احلالة التطوير اجلامعيعمادة  د. ماجد حممد الداللعة

 مهارات العمل يف الفريق عمادة التطوير اجلامعي د. ماجد حممد الداللعة

االختبارات / مواصفات االختبار اجليد/ )جودة إعداد  ةياألكادميوكالة اجلامعة للشؤون  د. ماجد حممد الداللعة
 االختبار( 

 تدريس الصفوف الكبرية   عمادة التطوير اجلامعي د. ماجد حممد الداللعة

 PREVWTING عمادة التطوير اجلامعي د. ماجد حممد الداللعة

FACULTY URNOUT: 

RECOVER THE JOY OF 

TEACHING، 12-02-2019= 07-06-

1440.   

مركز جودة التقومي واالختبارات  د. ماجد حممد الداللعة
  )قصد(

 اسرتاتيجيات وطرق التقومي

 

 :قسم الطالبات -ب

اسم عضو هيئة التدريسالدورات وورش العمل

14ورشة عمل أفضل املمارسات يف التعليم الفنلندي 
م15112018

م13112018أمسية أفضل املمارسات يف التعليم الفنلندي 
بعمادة السنة الندوة التعريفية للخطوات القادمة لربانمج

م6112018التحضريية د.حممد العرالقي 
هيئة التدريس عضاء الورشة التعريفية للتعريف ابحلقوق والوجبات أل

م23102018واليت عقدت بتاريخ يوم الثالاثء املوافق 
نرباوي التدريس والتقومي ابستخدام دراسة احلالة إمساعيل 

1512019
احلوري مهارات الذكاء الوجداين لألستاذ والطالب مدين 

2912019
1822019واستخدام ادوات التقومي البديلإعداد كيفية 

.رعبد الستااهيم إبر 

د. هدى بنت حممد التيسان

حضور ورشة عمل بعنوان: التدريس والتقومي ابستخدام دراسة احلالة 
يناير 15بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي عبدالرمحناإلمامجامعة 

هـ954014م املوافق 2019
اإلمامحضور ورشة عمل بعنوان: اسرتاتيجيات سلوك الطالب جامعة 

م 2019يناير 10بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي عبدالرمحن
هـ454014املوافق 

د. سلوى بنت حممد دفع هللا

 حتليل نتائج االختبارات  عمادة التطوير اجلامعي د. ماجد حممد الداللعة

الثاين يف السنة التحضريية بورقة املشاركة ابليوم العلمي  عمادة التطوير اجلامعي د. ماجد حممد الداللعة
 حبثية، بعنوان: "إثبات حجّية السّنة"

يف اجلامعة للعام اجلامعي  22املشاركة يف ختريج الفوج   عبدالرمحن بن فيصل اإلمامجامعة  د. ماجد حممد الداللعة
  هـ.1440 /1439
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 :قسم الطالبات -ب

 اسم عضو هيئة التدريس الدورات وورش العمل

-14ورشة عمل أفضل املمارسات يف التعليم الفنلندي 

 م15/11/2018

 م13/11/2018أمسية أفضل املمارسات يف التعليم الفنلندي  -

بعمادة السنة  QASDالندوة التعريفية للخطوات القادمة لربانمج-
 م 6/11/2018التحضريية د.حممد العرالقي 

هيئة التدريس عضاء الورشة التعريفية للتعريف ابحلقوق والوجبات أل-
  م23/10/2018واليت عقدت بتاريخ يوم الثالاثء املوافق 

نرباوي التدريس والتقومي ابستخدام دراسة احلالة إمساعيل -
15/1/2019 

احلوري مهارات الذكاء الوجداين لألستاذ والطالب مدين -
29/1/2019 

 18/2/2019   واستخدام ادوات التقومي البديلإعداد كيفية -

 .رعبد الستااهيم إبر 

 د. هدى بنت حممد التيسان

حضور ورشة عمل بعنوان: التدريس والتقومي ابستخدام دراسة احلالة 
يناير  15بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي  عبدالرمحن اإلمامجامعة 

 هـ9/5/4014م املوافق 2019

 اإلمامحضور ورشة عمل بعنوان: اسرتاتيجيات سلوك الطالب جامعة 

م 2019يناير  10بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي  عبدالرمحن
 هـ4/5/4014املوافق 

 د. سلوى بنت حممد دفع هللا

 

د. ماجد حممد الداللعة عمادة التطوير اجلامعي حتليل نتائج االختبارات
د. ماجد حممد الداللعة عمادة التطوير اجلامعي الثاين يف السنة التحضريية بورقة املشاركة ابليوم العلمي 

السّنة حجّية إثبات بعنوان: حبثية،
د. ماجد حممد الداللعة عبدالرمحن بن فيصلاإلمامجامعة  يف اجلامعة للعام اجلامعي 22املشاركة يف ختريج الفوج 

هـ.14391440

حضور ورشة عمل بعنوان: التطبيقات الرتبوية لنظام معاجلة املعلومات 
اير ين 9بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي  عبدالرمحن اإلمامجامعة 

 هـ3/5/4014م املوافق 2019

حضور ورشة عمل بعنوان: استخدام املدوانت يف التعليم والتعلم 
يناير  7بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي  عبدالرمحن اإلمامجامعة 

 هـ1/5/4014م املوافق 2019

 AutoCAD :بعنوانحضور ورشة عمل 

 عبدالرمحن اماإلمعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة جبامعة 

 م2018ديسمرب  25-17بن فيصل 

 اإلمامكيف تنشر حبثك؟ جامعة   بعنوان:حضور ورشة عمل 

م 2018أكتوبر 16بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي  عبدالرمحن
 هـ7/2/4014املوافق 

 تللتعلم: اسرتاتيجياحضور ورشة عمل بعنوان: االختبار كأداة 
بن فيصل/ عمادة التطوير  عبدالرمحن اإلماموأدوات تقنية جامعة 

 هـ18/12/3914م املوافق 2018أغسطس  29اجلامعي 

د/ رانيا -إدارة سلوك الطالب  تاسرتاتيجياحضور ورشة عمل 
أبوبكر 

 د.نزيهة املغلوث

منوذج الورقة االختيارية ومواصفات االختبار اجليد التعلم النشط
دأمساء اخلنفر

التطبيقات العملية للخرائط الذهنية يف القاعات الصفية د/ أمساء 
اخلنفر

التدريس والتقومي ابستخدام دراسة احلالة د/ أمساء اخلنفر
التطبيقات الرتبوية لنظام معاجلة املعلومات د/ أمساء اخلنفر

د/ رانيا أبوبكر اسرتاتيجات إدارة سلوك الطالب 

ت هاشم املغريب  د.سناء بن

يف التعليم والتعلم لألستاذ اجلامعياألساسيةتطوير الكفاايت 
م11/3/2019بن فيصل عبدالرمحناإلمامجامعة 

وزارة التعليم املكتبة الرقمية السعودية مقدمة يف اللغة الفرنسية 
م17/3/2019

اإلمامجامعة التطبيقات العملية للخرائط الذهنية يف القاعة الصفية
م7/1/2019بن فيصل عبدالرمحن

ميان عبدهللا القحطاينإأ.

ب- قسم الطالبات:
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حضور ورشة عمل بعنوان: التطبيقات الرتبوية لنظام معاجلة املعلومات 
اير ين9بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي عبدالرمحناإلمامجامعة 

هـ3/5/4014م املوافق 2019
حضور ورشة عمل بعنوان: استخدام املدوانت يف التعليم والتعلم 

يناير 7بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي عبدالرمحناإلمامجامعة 
هـ1/5/4014م املوافق 2019

بعنوانحضور ورشة عمل 
عبدالرمحناماإلمعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة جبامعة 

م2018ديسمرب 1725بن فيصل 
اإلمامكيف تنشر حبثك؟ جامعة بعنوان:حضور ورشة عمل 

م 2018أكتوبر 16بن فيصل/ عمادة التطوير اجلامعي عبدالرمحن
هـ7/2/4014املوافق 

تللتعلم: اسرتاتيجياحضور ورشة عمل بعنوان: االختبار كأداة 
بن فيصل/ عمادة التطوير عبدالرمحناإلماموأدوات تقنية جامعة 

 هـ18/12/3914م املوافق 2018أغسطس  29اجلامعي 

د/ رانيا -إدارة سلوك الطالب  تاسرتاتيجياحضور ورشة عمل 
 أبوبكر 

 د.نزيهة املغلوث

منوذج الورقة االختيارية ومواصفات االختبار اجليد  -التعلم النشط -
 دأمساء اخلنفر-

التطبيقات العملية للخرائط الذهنية يف القاعات الصفية د/ أمساء -
 اخلنفر

 التدريس والتقومي ابستخدام دراسة احلالة د/ أمساء اخلنفر-

 التطبيقات الرتبوية لنظام معاجلة املعلومات د/ أمساء اخلنفر -

 د/ رانيا أبوبكر -اسرتاتيجات إدارة سلوك الطالب 

 ت هاشم املغريب  د.سناء بن 

 

 -يف التعليم والتعلم لألستاذ اجلامعي األساسيةتطوير الكفاايت 

 م11/3/2019بن فيصل  عبدالرمحن اإلمامجامعة 

وزارة التعليم املكتبة الرقمية السعودية مقدمة يف اللغة الفرنسية 
 م17/3/2019

 اإلمامجامعة  -التطبيقات العملية للخرائط الذهنية يف القاعة الصفية

 م7/1/2019بن فيصل  عبدالرمحن

 ميان عبدهللا القحطاينإأ.

 عبدالرمحن اإلمامجامعة  -التطبيقات الرتبوية لنظام معاجلة املعلومات
 9/1/2019بن فيصل 

بن  عبدالرمحن اإلمامجامعة  -اسرتاتيجيات إدارة سلوك الطالب 
 م10/1/2019فيصل 

ابملكتب التعاوين للدعوة  اإلسالمية(دورة بعنوان )غرس القيم  إقامة
واإلرشاد ابلفيحاء اجلبيل الصناعية مساء يوم الثالاثء املوافق 

 .هـ23/5/1440

ابملكتب التعاوين للدعوة  السهو(دورة بعنوان )سجود  إقامة -
واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابجلبيل البلد مساء يوم األثنني 

 هـ1440 /10/8املوافق

 "(املقبالت على الزواج " اجلانب الشرعي  دورة بعنوان )أتهيل إقامة 
ضمن الربانمج الوطين لتأهيل املقبالت على الزواج وذلك يف مقر 

مجعية حمبة للتنمية األسرية التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يف 
 .هـ1440 /12/8اجلبيل الصناعية مساء يوم األربعاء املوافق

 واستخدام أدوات التقومي البديل اد إعدحضور الربانمج التدرييب كيفية 
 هـ9/2/1440

 -حضور ورشة عمل بعنوان التصميم املنهجي للتعليم- -
 هـ30/1/1440

حضور الربانمج التدرييب صياغة أسئلة االختيار من متعدد لقياس  -
 هـ20/3/1440 -مهارات التفكري العليا 

  االفرتاضية.حضور الورشة التاسيسة لنظام الفصول  -

 هـ1440 /14/3  

 هـ3/1/1440 التأملي.حضور ورشة بعنوان التدريب 

ورشة عمل بعنوان كاريزما عضو هيئة التدريس  حضور-
 هـ8/2/1440

 أ. عزيزة سعد الداوود

 -حضور ورشة عمل بعنوان التصميم املنهجي للتعليم- -
هـ

حضور الربانمج التدرييب صياغة أسئلة االختيار من متعدد لقياس 
هـ مهارات التفكري العليا 

 االفرتاضية.ة لنظام الفصول يسيسأحضور الورشة الت

 أ. عائشة حممد الشمراين
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هـ
التأملي.حضور ورشة بعنوان التدريب 

هـ
أ.مسية بنت حممد الصائغاملصغرة استاذة أمساء خنفرورشة عمل التدريس 

حضور فعالية: فادعوه هبا. اليت قدمتها الدكتورة/ مىن النصر. 
إبشراف اندي ربيع قلب ومشاركة اندي رايدة وأوراق. وكالة عمادة 

ه.30/5/1440شؤون الطالبات. يف 
االختبارية ومواصفات حضور ورشة: التعلم النشط منوذج الورقة 

م23/11/2018االختبار اجليد. يف 
حضور ورشة: التطبيقات العملية للخرائط الذهنية يف القاعات 

م7/1/2019الصفية. يف 
حضور ورشة: اسرتاتيجيات إدارة سلوك الطالب. يف 

م10/1/2019

أ.ابتهال تركستاين

 
 للمجتمع:ثامناً: الخدمات التي قدمها القسم 

قسم الطالب:-أ

 العضو اخلدمات م

 د. عادل رشاد غنيم عضوية اجلمعية العلمية السعودية للثقافة اإلسالمية  .1

 د. علي عثمان شحاته

 د. أمحد سامل

 د. عادل رشاد غنيم )تبيان(عضوية اجلمعية العلمية لعلوم القرآن   .2

يف اجملاالت الرتبوية  اليوم السعوديةالكتابة يف صحيفة   .3
 البشرية. واالجتماعية والتنمية

 د. عادل رشاد غنيم

تقدمي حلقات متلفزة يف اإلرشاد األسري يف قناة املنطقة الشرقية   .4
 DMMالفضائية 

 د. عادل رشاد غنيم

 

 د. عادل رشاد غنيم املشاركة يف أنشطة النادي الصيفي األول  .5

  د. علي عثمان شحاته
 الطالبات:قسم  -ب

 العضو اخلدمات م

 عضوية اجلمعية العلمية لعلوم القرآن تبيان  1

 م12/2018/ 2-1 الرحبيلتطوير القطاع غري  الثامن حضور املنتدى السنوي

 تقدمي ورشة عمل احلوار اجملتمعي لطالبات املسار الصحي

 مقدمة لطالبات –مسابقة ابلذكر حنيا  –اطالق املرحلة األوىل من أوملبياد الذكر 

 املدارس املرحلة املتوسطة

 

 د. هدى بنت حممد التيسان

 د. سلوى بنت حممد دفع هللا عضو يف اجلمعية الفقهية السعودية 2

العقل ملدة أسبوعني تقدمي دورة تدريبية يف تعليم القاعدة النورانية مع مؤسسة لغة - 3
هـ2151440ساعة تدريبية( يف 25

مشرفة قياس للفرتة املسائية يف مدرسة أمساء بنت أيب بكر الصديق التابعة للجمعية 
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي

مشرفة تعليمية على برامج جلنة حتفيظ القرآن الكرمي بفرعيها سيدات وبنات التابعة 
ئي. داخل سكن األساتذة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادنللجنة النشاط النسا

 الرتكستاين أ. ابتهال

ابملكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد اإلسالمية(دورة بعنوان )غرس القيم إقامة4
هـ2351440ابلفيحاء اجلبيل الصناعية مساء يوم الثالاثء املوافق 

) وقفوهم إهنم مسئولون( يف املكتب تعاىلتفسري قوله بعنوان:حماضرة إقامة
24التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابجلبيل البلد مساء يوم األربعاء املوافق 

هـ51440
ابملكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية السهو(دورة بعنوان )سجود إقامة

هـ1081440اجلاليات ابجلبيل البلد مساء يوم األثنني املوافق
دورة بعنوان )أتهيل املقبالت على الزواج " اجلانب الشرعي " ( ضمن إقامة

الربانمج الوطين لتأهيل املقبالت على الزواج وذلك يف مقر مجعية حمبة للتنمية األسرية 
التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يف اجلبيل الصناعية مساء يوم األربعاء 

هـ1281440املوافق
الدروس قامةمعلمات القرآن الكرمي ابجلبيل الصناعية إبإعداد التعاون مع معهد 

الشرعية

أ. عزيزة سعد الداود

أ-قسم الطالب:

ثامنًا: الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع:

ب- قسم الطالبات:

 هـ1440 /14/3

 التأملي.حضور ورشة بعنوان التدريب 

 هـ3/1/1440 

 أ.مسية بنت حممد الصائغ املصغرة استاذة أمساء خنفرورشة عمل التدريس -

 

حضور فعالية: فادعوه هبا. اليت قدمتها الدكتورة/ مىن النصر.  -
إبشراف اندي ربيع قلب ومشاركة اندي رايدة وأوراق. وكالة عمادة 

 ه.30/5/1440شؤون الطالبات. يف 

االختبارية ومواصفات حضور ورشة: التعلم النشط منوذج الورقة 
 م23/11/2018االختبار اجليد. يف 

حضور ورشة: التطبيقات العملية للخرائط الذهنية يف القاعات  -2
 م7/1/2019الصفية. يف 

حضور ورشة: اسرتاتيجيات إدارة سلوك الطالب. يف  -3
 م10/1/2019

 أ.ابتهال تركستاين

 
 للمجتمع:ثامناً: الخدمات التي قدمها القسم 

قسم الطالب:-أ

العضواخلدماتم
د. عادل رشاد غنيمعضوية اجلمعية العلمية السعودية للثقافة اإلسالمية1

د. علي عثمان شحاته
د. أمحد سامل

د. عادل رشاد غنيم)تبيان(عضوية اجلمعية العلمية لعلوم القرآن 2
يف اجملاالت الرتبوية اليوم السعوديةالكتابة يف صحيفة 3

البشرية.واالجتماعية والتنمية
د. عادل رشاد غنيم

تقدمي حلقات متلفزة يف اإلرشاد األسري يف قناة املنطقة الشرقية 4
الفضائية 

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيماملشاركة يف أنشطة النادي الصيفي األول5
د. علي عثمان شحاته

ـ

ـ

ـ
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 د.نزيهة املغلوث 2018اكتوبر  16أيب سفيان القاء حماضرة املسئولية اجملتمعية مبدرسة رملة بنت  5

 املشاركة يف مهرجان اليتيم 6

 فعالية حيايت قيم يف كلية العلوم والدراسات االنسانية 

 أ.عائشة حممد الشمراين

 عضوية يف مركز سراج ابلدوحة. 7

 

 أ. فرجة بنت انصر الدوسري

 حماضر

 

 تاسعاً: الرؤية التطورية للقسم:

االهتمام مبعاجلة القضااي املعاصرة يف املنظور الشرعي من خالل تدريس املقررات وربطها ابحلياة الواقعية للطالب.زايدة 
املهارات التدريسية يف قاعات الدرس بعد الدورات التدريبية ذات الصلة.أداء رفع مستوى 

تاسعًا: الرؤية التطورية للقسم:

- زيادة االهتامم مبعالجة القضايا املعارصة يف املنظور الرعي من خالل تدريس املقررات وربطها بالحياة الواقعية للطالب.

- رفع مستوى أداء املهارات التدريسية يف قاعات الدرس بعد الدورات التدريبية ذات الصلة.

 
 الطالبات:قسم  -ب

العضواخلدماتم
عضوية اجلمعية العلمية لعلوم القرآن تبيان 1

م12122018الرحبيلتطوير القطاع غري الثامنحضور املنتدى السنوي
تقدمي ورشة عمل احلوار اجملتمعي لطالبات املسار الصحي

مقدمة لطالباتمسابقة ابلذكر حنيا اطالق املرحلة األوىل من أوملبياد الذكر 
املدارس املرحلة املتوسطة

د. هدى بنت حممد التيسان

 د. سلوى بنت حممد دفع هللا عضو يف اجلمعية الفقهية السعودية 2

العقل ملدة أسبوعني تقدمي دورة تدريبية يف تعليم القاعدة النورانية مع مؤسسة لغة - 3
 :هـ21/5/1440ساعة تدريبية( يف  25)

مشرفة قياس للفرتة املسائية يف مدرسة أمساء بنت أيب بكر الصديق التابعة للجمعية -
 اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي

مشرفة تعليمية على برامج جلنة حتفيظ القرآن الكرمي بفرعيها سيدات وبنات التابعة -
 ئي. داخل سكن األساتذة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادنللجنة النشاط النسا

 الرتكستاين أ. ابتهال

ابملكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  اإلسالمية(دورة بعنوان )غرس القيم  إقامة- 4
 .هـ 1440 /5/  23ابلفيحاء اجلبيل الصناعية مساء يوم الثالاثء املوافق 

) وقفوهم إهنم مسئولون( يف املكتب  تعاىلتفسري قوله  بعنوان:حماضرة  إقامة -
 24التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابجلبيل البلد مساء يوم األربعاء املوافق 

 هـ 1440/  5 /

ابملكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية  السهو(دورة بعنوان )سجود  إقامة -
 هـ 1440 /8/ 10اجلاليات ابجلبيل البلد مساء يوم األثنني املوافق

دورة بعنوان )أتهيل املقبالت على الزواج " اجلانب الشرعي " ( ضمن  إقامة -
الربانمج الوطين لتأهيل املقبالت على الزواج وذلك يف مقر مجعية حمبة للتنمية األسرية 

التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يف اجلبيل الصناعية مساء يوم األربعاء 
 .هـ 1440 /12/8املوافق

الدروس  قامةمعلمات القرآن الكرمي ابجلبيل الصناعية إبإعداد التعاون مع معهد  -5
 الشرعية

 أ. عزيزة سعد الداود
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قسم اللغة اإلنجليزية
التعريف بالقسم  •

ــز بــن فهــد الفهيــد أكــرب األقســام يف عــامدة الســنة  يعتــرب قســم اللغــة اإلنجليزيــة الــذي يرأســه ســعادة الدكتــور/ عبــد العزي
التحضرييــة والدراســات املســاندة. ويتــوىل القســم تدريــس قرابــة 6300 مــن الطلبــة املنتســبن لربنامــج الســنة التحضرييــة هــذا 
العــام األكادميــي 1440/1439هـــ كــام يســاعدهم ليصبحــوا مؤهلــن للقبــول يف كليــات الطــب، واألســنان، والصيدلــة اإلكلينيكيــة، 

والتمريــض والصحــة العامــة، والهندســة، وإدارة األعــامل، والعلــوم وكليــة الربيــة واآلداب.
يســعى القســم لألخــذ بيــد الطلبــة والطالبــات مــن أجــل إتقــان املهــارات األربــع يف اللغــة اإلنجليزيــة وهــي القــراءة، والكتابــة، 
واالســتامع، واملحادثــة. كــام يهــدف أيضــاً إىل مســاعدتهم لتطويــر فكرهــم وثقافتهــم وقدراتهــم اإلبداعيــة. ومــع إمتــام برنامــج 
ــات  ــن ثقاف ــاس م ــع أن ــات م ــكار واملعلوم ــادل األف ــن عــىل تب ــوا قادري ــة أن يكون ــع الطلب ــة يجــب عــىل جمي الســنة التحضريي

مختلفــة وخلفيــات تخصصيــة أخــرى، باإلضافــة إىل قدرتهــم عــىل أن يكونــوا خــري ســفراء للملكــة العربيــة الســعودية.

• الرؤية
يســعى قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة إىل تعزيــز برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة لالرتقــاء 
مبســتوى كفــاءة الطلبــة اللغويــة، حيــث يقــوم بتهيئتهــم ملواجــه التحديــات القادمــة يف عاملنــا الراهــن متعــدد الثقافــات. كــام 
يطمــح الربنامــج للريــادة العامليــة يف تهيئــة الطلبــة باملهــارات اللغويــة والقــدرات التــي تخولهــم تحقيــق التفــوق األكادميــي عــىل 

جميــع األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والعامليــة.

• الرسالة
يقــوم قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بتعزيــز ودعــم بيئيــة تعليــم وتعلــم مناســبة 
مــن خــالل توفــري برنامــج لغــة إنجليزيــة عاملــي يهــدف إىل االرتقــاء أكــرث مبســتوى الكفــاءة اللغويــة للطلبــة املنخرطــن يف النظــام 
ــة  ــة الطلب ــذات والتعــاون. ويســعى الربنامــج لتهيئ ــامد عــىل ال ــداع واالعت ــكار واإلب ــة االبت الجامعــي. كــام يقــوم بتأســيس ثقاف
ــة  ــرر إىل تهيئ ــدف املق ــام يه ــة. بين ــات الحديث ــات املســتقبلية وتزويدهــم بأساســيات البحــث العلمــي والتقان ــة التحدي ملواجه
الطلبــة مــن الناحيــة األكادمييــة والفكريــة ليتمكنــوا مــن تحقيــق أعــىل درجــات الوعــي واإلدراك مــام يجعلهــم متأهبــن للقبــول 

يف أي مــن كليــات جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.

• لجان القسم )المنجزات واالستحقاقات(
فيام ييل نبذة عام تحقق من إنجازات قام بها القسم عىل مستوى لجانه الخمس:

1. مركز المصادر ودعم التعلم:
ــة عــىل مــدار  ــة يف منهــج اللغــة اإلنجليزي ــة لطــالب الســنة التحضريي ــه التعليمي ــم بتقديــم خدمات يقــوم مركــز دعــم التعل
العــام الــدرايس مــن خــالل االستشــارات األكادمييــة واتاحــة مختلــف أنــواع املصــادر مــن منشــورات تعليميــة عــىل هيئــات 

مختلفــة )كتــب أو مــواد فيلميــة(.
ــرص  ــز ف ــم وتعزي ــة التعل ــم عملي ــاً إىل دع ــدف أساس ــث يه ــاح حي ــالب إىل النج ــة الط ــاعدة ومرافق ــز إىل مس ــع املرك يتطل
النجــاح وذلــك بتوفــري بيئــة توفــر املســاعدة والدعــم األكادميــي املناســب لجميــع الطــالب خاصــة أولئــك الذيــن قــد تواجههــم 
صعوبــات يف عمليــة التعلــم خــالل الســنة الدراســية. ولقــد تــم وضــع جــدول شــامل بحيــث ميكــن للطالــب أن يتعــرف عــىل 
األوقــات التــي يتواجــد فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس لــكل مقــرر. كــام ميكــن للطالــب أن يطلــب تحديــد موعــد مــع أحــد 
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ــب يف  ــاً إىل املركــز إذا رأى أن الطال ــل طالب ــة التدريــس أن يحي ــة التدريــس، كــام ميكــن أيضــاً ألحــد أعضــاء هيئ أعضــاء هيئ
حاجــة لدعــم أكادميــي لــي يعــزز فــرص نجاحــه. وتتــم معظــم العمليــات التــي يقــوم بهــا املركــز إلكرونيــاً.

خــالل العــام الــدرايس 1440/1439هـــ ، قــام مركــز دعــم التعلــم باســتقبال العديــد مــن الطــالب والطالبــات يف مختلــف أنحــاء 
العــامدة الذيــن كانــت لديهــم استشــارات تتعلــق مبــادة اللغــة اإلنجليزيــة. ويبــن التقريــر املرفــق الخــاص باملركــز اإلعــداد 
التــي تــم اســتقبالها حســب مواقــع مراكــز دعــم التعلــم واألنشــطة املتعــددة وفعاليــات طالبيــة أخــرى ومــواد مســاعدة وفرهــا 
املركــز ملســاعدة جميــع الطلبــة والعمــل عــىل تطورهــم األكادميــي. كذلــك يــن التقريــر خطــط العمــل املقرحــة مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس والقامئــن عــىل املركــز للتعامــل مــع ومعالجــة مشــاكل الطلبــة واستشــاراتهم العلميــة.
وموامئــة مــع رؤيــة ورســالة مراكــز دعــم التعلــم يف تقديــم الدعــم األكادميــي للطلبــة والطالبــات، وكخطــوة نحــو تقديــم خدمــة 
أكادمييــة أكــرث احرافيــة اعتــامداً عــىل املصــادر والوســائل املتاحــة ملركــز دعــم التعلــم باملبنــى الصحــي تحديــداً، فقــد قــام 
فريــق العمــل باملركــز هــذا العــام بتفعيــل الشاشــة الذكيــة املوجــودة باملركــز وذلــك بعــرض مــواد فيلميــة مقدمــة مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس يف مختلــف املــواد الدراســية.
كــام قــام املركــز هــذا العــام بنــاًء عــىل املفاهمــة بــن ســعادة عميــد كليــة علــوم الحاســب وتقنيــة املعلومــات وســعادة عميــد 
ــاين  ــدرايس الث ــة كامــل عــىل مــدى الفصــل ال ــة والدراســات املســاندة بتقديــم برنامــج لغــة إنجليزي عــامدة الســنة التحضريي
ــن العــامدة  ــاون املشــرك ب ــار التع ــك يف إط ــة وذل ــة اإلنجليزي ــة يف اللغ ــات الكلي ــر مســتوى طــالب وطالب ــدف إىل تطوي يه

والكليــة.  

 2. التعليم اإللكتروني:
شــهد العــام الــدرايس 1440/1439هـــ قصــة نجــاح أخــرى لفريــق التعليــم اإللكــروين، فعــىل الرغــم مــن جميــع التحديــات 
والصعوبــات التقنيــة متكــن فريــق العمــل مــن تقديــم تجربــة تعليــم إلكــروين رائعــة للطلبــة. ويبــن التقريــر الخــاص بلجنــة 
التعليــم اإللكــروين بعضــا مــن اإلنجــازات التــي تحققــت هــذا العــام مــن اختيــار أعضــاء جــدد لالنضــامم إىل الفريــق والعمــل 
كمنســقن يف املواقــع املختلفــة وتوفــري التدريــب املناســب لهــم حتــى يتمكنــوا مــن أداء واجباتهــم عــىل أكمــل وجــه. كذلــك 
إنشــاء املقــررات 101 و102 و104 و113 مــع مراعــاة املســتويات واملســارات املختلفــة ونــر االختبــارات عــىل بــالك بــورد مبــا 
يتــامىش مــع الخطــة الدراســية وتوفــري امتحانــات تحضرييــة عــىل بــالك بــورد قبــل كل امتحــان أســايس وإنشــاء مقــرر خــاص 
باملدرســن عــىل بــالك بــورد حيــث متــت إضافتهــم بصالحيــات طلبــة ومتــت فيــه مشــاركة جميــع املســتندات الهامــة والخاصــة 

بجميــع اللجــان والوحــدات يف القســم.
ــاء  ــالل االرتق ــن خ ــازات م ــات واإلنج ــن النجاح ــد م ــق املزي ــادم إىل تحقي ــام الق ــروين يف الع ــم اإللك ــة التعل ــع لجن وتتطل
باالختبــارات التحضرييــة لجعلهــا تحــايك صعوبــة االختبــارات الحقيقيــة، وتوفــري املزيــد مــن الدعــم الفنــي للمدرســن والــذي 
ميكــن الحصــول عليــه ذاتيــاً، وإضافــة مصــادر تعلــم متنوعــة لدعــم عمليــة التعليــم والتعلــم، باإلضافــة إىل التعــاون مــع دار 

ــم اإللكــروين. ــة أفضــل يف التعلي ــم تجرب أكســفورد للنــر مــن أجــل تحســن املنصــة الخاصــة بهــم وتقدي

3. االمتحانات واالختبارات:
قامــت لجنــة االختبــارات بالقســم بإعــداد وتنفيــذ ثــالث اختبــارات دوريــة ملقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العامــة واختبــاران دوريــان 
ــة  ــالل لجن ــن خ ــم م ــرص القس ــن. ويح ــكل املقرري ــن ل ــارات النهائي ــة لالختب ــة باإلضاف ــة التخصصي ــة اإلنجليزي ــادة اللغ مل
االمتحانــات واالختبــارات عــىل األهــداف واألغــراض العامــة إلدارة وإعــداد وتنفيــذ االختبــارات لجميــع الطلبــة بأســلوب مهنــي 
ــة  ــادة الشــفافية والتغذي ــارات وزي ــة االختب ــن واالرتقــاء مبســتوى وجــودة ومصداقي ــق القوان عــال وتشــديد األنظمــة وتطبي
الراجعــة والكفــاءة يف الــرد عــىل الشــكاوى واملشــاكل والحــد مــن األخطــاء يف عمليــة اإلعــداد والتنفيــذ وإعــالن النتائــج النهائيــة.

4. لجنة ضمان الجودة
ــدرايس 1440/1439هـــ مبجموعــه مــن املهــام واالنجــازات  ــة خــالل العــام ال ــه الجــودة يف قســم اللغــة اإلنجليزي قامــت لجن
والتــي انعكســت نتائجهــا إيجابــاً عــىل األداء األكادميــي فيــام يخــص مقــررات قســم اللغــة اإلنجليزيــة ورفــع كفــاءه أداء أعضــاء 
ــة  ــرأي حــول آراء الطلب ــة. فقــد قامــت الوحــدة مبجموعــه مــن اســتطالعات ال ــل األكادميــي للطلب ــس والتحصي ــة التدري هيئ
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ــه وتشــري  ــج ايجابي ــاين( وكانــت النتائ ــدرايس األول والث ــه التدريــس عــىل مرحلتــن )الفصــل ال يف املقــررات وأداء أعضــاء هيئ
إىل التطــور امللمــوس مــن خــالل القــرارات واالجــراءات املتّبعــة يف القســم. ويف ضــوء ذلــك عقــد قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف 
ــة لألغــراض الخاصــة(  ــل )ورشــه تدريــس اللغــة اإلنجليزي ــة الخاصــة بالقســم مث العــامدة مجموعــه مــن الورشــات التدريبي
والتــي عقــدت بالتعــاون مــع جامعــه أكســفورد بتاريــخ 7نيســان 2018. كــام ُعقــدت ورشــات تدريبــه اخــرى بالتنســيق مــع 
ــن  ــا م ــق( وغريه ــل يف الفري ــس والعم ــه التدري ــم داخــل غرف ــم والتقوي ــه )التقيي ــامدة كورش ــودة يف الع وحــدة ضــامن الج
الــدورات التــي تســاهم عــىل املــدى البعيــد يف تطويــر األداء للعمليــة التعليميــة يف القســم. وتعمــل اللجنــة بشــكل مســتمر 
عــىل إعــداد محتويــات ملــف املقــرر وعضــو هيئــه التدريــس كمتطلــب أســايس لعمــل لجنــه الجــودة يف القســم وذلــك مبــا 
ينســجم مــع تطلعــات ومتطلبــات برنامــج االعتــامد وبرنامــج قســط للتطويــر والجــودة. وتتطلــع لجنــه الجــودة يف الســنوات 
القادمــة إىل االرتقــاء بالعمــل األكادميــي مــن عــده جوانــب وهــي املقــررات واملدرســن والوســائل التعليميــة املتاحــة وســبل 
ــي  ــام يعن ــواء م ــٍد س ــىل ح ــن ع ــرر وللمدرس ــاءة للمق ــع الكف ــاهم يف رف ــث تس ــارص بحي ــذه العن ــن أداء ه ــر وتحس تطوي

بالــرضورة إيجابــاً عــىل التحصيــل العلمــي للطلبــة داخــل العــامدة.

5. لجنة التطوير المهني:
قامــت وحــدة التطويــر املهنــي بقســم اللغــة اإلنجليزيــة بالعديــد مــن ورش العمــل خــالل العــام األكادميــي 1440/1439هـــ يف 

الجــدول أدنــاه ملخــص لبعــض الــدورات التــي تــم أقامتهــا:

 . جلنة ضمان اجلودة4

من املهام واالجنازات واليت انعكست نتائجها مبجموعههـ14391440خالل العام الدراسي ية اإلجنليز قامت جلنه اجلودة يف قسم اللغة 
األإ على للطلبةي األكادميالتدريس والتحصيل ةهيئأعضاء أداء ية ورفع كفاءه اإلجنليز فيما خيص مقررات قسم اللغة ي األكادميداء جيااًب

الفصلمرحلتني هيئه التدريس على أعضاء أداء راء الطلبة يف املقررات و آي حول أفقد قامت الوحدة مبجموعه من استطالعات الر 
ذلكإىليه وتشري ول والثاين( وكانت النتائج اجيابالدراسي األ ضوء ويف القسم يف املتّبعة واالجراءات القرارات خالل من امللموس التطور

ية لألغراض اخلاصة( اإلجنليز تدريس اللغة ورشهمثل ية يف العمادة جمموعه من الورشات التدريبية اخلاصة ابلقسم اإلجنليز عقد قسم اللغة 
وحد2018نيسان 7أكسفورد بتاريخ واليت عقدت ابلتعاون مع جامعه  مع ابلتنسيق اخرى تدريبه ورشات ُعقدت ضمان اجلودة ةكما

يف العمادة كورشه )التقييم والتقومي داخل غرفه التدريس والعمل يف الفريق( وغريها من الدورات اليت تساهم على املدى البعيد يف تطوير
ساسي أحمتوايت ملف املقرر وعضو هيئه التدريس كمتطلب إعداد بشكل مستمر على نةاللجللعملية التعليمية يف القسم. وتعمل داء األ

وبرانمج قسط للتطوير واجلودة. وتتطلع جلنه اجلودة االعتماد لعمل جلنه اجلودة يف القسم وذلك مبا ينسجم مع تطلعات ومتطلبات برانمج 
وسبل تطوير املتاحةمن عده جوانب وهي املقررات واملدرسني والوسائل التعليمية ي األكادمياالرتقاء ابلعمل إىلالقادمةيف السنوات 

حد الكفاءةهذه العناصر حبيث تساهم يف رفع أداء وحتسني  على وللمدرسني على التحصيل العلمي جيااًبإسواء مما يعين ابلضرورة للمقرر
للطلبة داخل العمادة.

 . جلنة التطوير املهين:5

يف اجلدول أدانه هـ14391440ي األكادميية ابلعديد من ورش العمل خالل العام اإلجنليز قامت وحدة التطوير املهين بقسم اللغة 
ملخص لبعض الدورات اليت مت أقامتها:

 املدة املوضوع

 ثالثة أايم التدريس أعضاء برانمج هتيئة 

 ساعتني إدارة الغرفة الصفية

 ساعتني تصميم خطة الدروس 

)املرشد يف مهارة  لكرتويناإلدمج أدوات التعليم 
 الكتابة( داخل الغرفة الصفية

 ساعتني

 ساعتني ية للبالغني اإلجنليز طرق تدريس اللغة 

ية لتدريس املهارات اإلجنليز تطبيقات معمل اللغة 
 االربعة

 ساعتني

 واحد  يوم االختيار املتعددصياغة اسئلة االختبارات ذات 

 

ية لألغراض اإلجنليز برانمج التدريب لتدريس اللغة 
 اخلاصة 

  

 أربع أايم

 واحد يوم  يوم التدريب املهين 

ية لألغراض اإلجنليز برانمج التدريب لتدريس اللغة 
 ابلشراكة مع دار النشر جلامعة اكسفوردية األكادمي

 ثالثة أايم 

 ثالثة أايم هيئة التدريس عضاء الصيفي لتطوير املهين ألالربانمج 

ية من أبرزهم األمساء التالية:اإلجنليز كما قام القسم بدعوة مدربني عاملني متخصصني يف جوانب تدريب اللغة 

ية.اإلجنليز املعروف بتطوير خارطة مواقع نطق اصوات اللغة إيدرين أندرهل:1
ية.اإلجنليز الربوفسورة يف جامعة الشمال أريزونة والرائدة يف جمال اللغوايت احلاسوبية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة د. راندي ربن:2
ية.اإلجنليز يف اوهايو واملتخصصة يف أساليب تدريس اللغة الربوفسورة يف جامعة فينليبلوم:جنيفر فنما د.3
من انشر جامعة أكسفوردتري كرادك:4
يةاألكادمياملؤلف للعديدة من الكتب يف جمال الكتابة ريتشارد هاريسون5
يةاألكادميية لألغراض اإلجنليز واملتخصص يف تدريس اللغة نك ميكولندس:6
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كام قام القسم بدعوة مدربني عاملني متخصصني يف جوانب تدريب اللغة اإلنجليزية من أبرزهم األسامء التالية:
إيدرين أندرهل: املعروف بتطوير خارطة مواقع نطق اصوات اللغة اإلنجليزية.. 1
ــا يف . 2 ــوبية وتطبيقاته ــات الحاس ــال اللغوي ــدة يف مج ــة والرائ ــامل أريزون ــة الش ــورة يف جامع ــن: الربوفس ــدي رب د. ران

ــة. ــة اإلنجليزي ــس اللغ تدري
د.جنيفر فنام بلوم: الربوفسورة يف جامعة فيني يف اوهايو واملتخصصة يف أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية.. 3
تري كرادك: من نارش جامعة أكسفورد. . 4
ريتشارد هاريسون: املؤلف للعديدة من الكتب يف مجال الكتابة األكادميية. . 5
نك ميكولندس: واملتخصص يف تدريس اللغة اإلنجليزية لألغراض األكادميية.  . 6

• الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع
ــوم اللغــة  ــة بهــدف خدمــة املجتمــع ومــن ضمنهــا دبل ــد مــن الربامــج الصيفي ــة ســنوياً العدي يقــدم قســم اللغــة اإلنجليزي
ــع  ــق م ــا يتواف ــال مب ــة لألطف ــة اإلنجليزي ــول اللغ ــة، وفص ــداف وظيفي ــة أله ــة املكثف ــة اإلنجليزي ــة، ودورات اللغ اإلنجليزي

ــرد مــن أجــل مســتقبل مــرق. ــر الف ــة املجتمــع وتطوي ــا لخدم التزاماته

• الرؤية التطورية للقسم
يعمــل القســم وفقــاً لخطــة تطويــر اســراتيجية ملــدة خمــس ســنوات متتــد مــن الســنة الدراســية 2014-2015 وحتــى 2019-
ــع  ــق متمــرس مــن الخــرباء يف جمي ــا فري ــرف عليه ــث ي ــداع والشــمولية حي ــز هــذه الخطــة بالطمــوح واإلب 2020م. تتمي
ــة  ــام القســم بوضــع خطــة زمني ــم اللغــة. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف الســامي ق ــة بتدريــس وتعلي املجــاالت املتعلق

لاللتــزام بهــا، كــام تــم البــدء والعمــل يف العديــد مــن مراحلهــا وتنفيذهــا يف حيــز الواقــع.
وهذا توصيفاً للخطط واألنشطة من ضمن سياق الخطة االسرتاتيجية الخمسية:

1. توظيف أعضاء هيئة تدريس
تعتــرب جهــود القســم لتوظيــف مدرســن لغــة ذوي كفــاءة عاليــة مــن جميــع أنحــاء العــامل مــن أهــم الخطــط. وال يعترب القســم 
أن جميــع الناطقــن األصليــن باللغــة لديهــم القــدرة عــىل التدريــس، كــام أن القســم ال يرفــض جميــع املدرســن غــري الناطقــن 
األصليــن أو الذيــن يجيــدون اللغــة كالناطقــن األصليــن بســبب لكناتهــم. كــام يســعى القســم لتوظيــف املدرســن القادريــن 
عــىل تنفيــذ برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة يف الســنة التحضرييــة بفعاليــة وبغــض النظــر عــن خلفياتهــم. كــام أن القســم مــدرك 
ــف واســتقطاب أفضــل  ــا يف وســعه لتوظي ــذل كل م ــة، ويب ــم العاملي ــة يف ســوق التعلي ــاً للمنافســة عــىل املــوارد البري متام

القــدرات املتاحــة.
يخطــط القســم حاليــاً مللــئ عــدد مــن الوظائــف األكادمييــة، عىل ســبيل املثال: أســاتذة، أســاتذة مشــاركن، أســاتذة مســاعدين، 
محارضيــن ومدرســن. ويســعى القســم ضمــن اســراتيجية الخمــس ســنوات الســتقطاب الكــوادر املؤهلــة يف الفئــات املذكــورة 

ســابقاً كمتعاقديــن مبارشيــن وبالتــايل التقليــص التدريجــي مــن االعتــامد عــىل مــزودي الخدمــة.

2. تعزيز البحث العلمي
يعمــل القســم بالتعــاون مــع وحــدة البحــوث، عــىل حــث كل عضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بإنتــاج بحــث واحــد كل ســنة 

عــىل األقــل. ويتــم تقديــم الدعــم والتدريــب يف مجــال األبحــاث بشــكل منتظــم بالتعــاون مــع إدارة الوحــدة.

التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس  .3
ــأيت  ــث ي ــة األساســية يف القســم. حي ــن األهــداف اإلداري ــي بأفضــل صــورة للمدرســن م ــر املهن ــم التطوي ــم دع ــرب تقدي يعت
املدرســون مــن خلفيــات مهنيــة وثقافيــة متنوعــة ومختلفــة، ومــن أهــداف القســم أيضــاً ضــامن تدريــس املقــرر وفقــاً ألعــىل 

املعايــري وبشــكل متناســق يف جميــع األحــرام الجامعيــة للذكــور واإلنــاث ويف جميــع املســارات أيضــاً.
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كــام أنشــئت وحــدة التطويــر املهنــي لتقديــم برامــج تدريبيــة متنوعــة. وتســعى الوحــدة لزيــادة الفــرص التدريبيــة ألعضــاء 
القســم مــن خــالل تســهيل حضورهــم للــدورات التدريبيــة محليــاً وعامليــاً. كــام أن الوحــدة تعمــل أيضــاً عــىل تحديــد برامــج 
ومــواد علميــة ومتحدثــن عامليــن ملســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل اكتســاب أحــدث املهــارات يف التدريــس مــن أجــل 

تحقيــق رؤيــة ورســالة الجامعــة.

4. تطوير المنهج
يتــم حاليــاً دراســة أفضــل املامرســات يف مجــال تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة إىل جانــب تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة 
ألغــراض محــددة وذلــك مــن وجهــة نظــرة خاصــة باملنهــج والتقويــم. ويهــدف القســم إىل جعــل املقــررات اإلنجليزيــة التــي 
يتــم تدريســها تتــامىش مــع اإلطــار األوريب املرجعــي مــن أجــل تحقيــق االعــراف الــدويل للعمــل الــذي نقــوم بــه، وذلــك إىل 

جانــب تحقيــق كافــة متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي.
يعمــل قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بالتشــاور مــع إدارة الجامعــة عــىل تحســن 
وتوســيع برامجــه الحالية،كــام يســعى دامئــاً لتقديــم أفضــل دعــم ممكــن للمنضمــن لربنامــج الســنة التحضرييــة مــن الطلبــة 
الذيــن لديهــم خلفيــة محــدودة يف اللغــة اإلنجليزيــة حتــى يتــم تدريجيــاً تقديــم مقــررات لغــة إنجليزيــة مناســبة حتــى يتــم 

فيــام بعــد ادراجهــا يف املنهــج الجامعــي.
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المسؤولية المجتمعية
جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل مــن أوائــل الجامعــات التــي تســعى والتــزال ملأسســة املســؤولية املجتمعيــة والعمــل 

ــاً مــا يتــم الخلــط بينهــا، مســتندة مبنهجهــا إىل مــا ورد يف القــرآن الكريــم والســنة  التطوعــي وتأطــري مفاهيمهــا والتــي غالب

النبويــة مــن آيــات وأحاديــث تأصــل الفــرق بــن املســؤولية املجتمعيــة والعمــل التطوعــي، وتحــث عــىل تطبيقهــا يف شــتى 

نواحــي الحيــاة.

ــم  ــزكاة عل ــون ب ــا يك ــبه م ــذي أش ــن فيصــل وال ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــة( بجامع ــوم )املســؤولية املجتمعي إذ يتجــىل مفه

الجامعــة للمجتمــع بالتــزام الجامعــة مبامرســة مســتدامة ملجموعــة مــن املبــادئ والقيــم التــي تخــدم املجتمــع وتحقــق أبعــاد 

التنميــة املســتدامة االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، ووضــع اإلطــار العــام لتفعيلهــا عــرب املنافــذ الجامعيــة وفــق اإلمكانــات 

ــه  ــا يقــوم ب ــة مــن خــالل م ــة واملرون ــاٍل مــن الفاعلي ــق األهــداف مبســتوى ع ــن تحقي املتاحــة، ووفــق خطــط وأســس تؤمِّ

ــه مطلــب مــن  منســويب الجامعــة ضمــن وظائفهــم األساســية ودون أي مقابــل مــادي إضــايف، وهــي عمــل مجتمعــي تفعيل

مطالــب الحصــول عــىل االعتــامد األكادميــي مــن الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي.

وعليــة فقــد قامــت عــامده الســنة التحضرييــة يف 1440/01/22هـــ بتشــكيل لجنــة املســؤولية املجتمعيــة جــزءاً مــن وحــدة 

• تنظيم الدورات التدريبية عى كيفية التوثيق يف بنك املسؤولية املجتمعية.• رصد وتنظيم األنشطة املجتمعية ومتابعة تسجيلها عى بنك املسؤولية املجتمعية.• تقديم تقرير سنوي يعرض أنشطة اللجنة، وما تم إنجازه خال كل فصل بنهاية العام الدرايس.• العمل عى نر ثقافة خدمة املجتمع ودور العمل التطوعي وأهمية التسجيل يف بنك املسؤولية املجتمعية.• إعداد وتنفيذ الخطة السنوية للعامدة يف مجال خدمة املجتمع.شــؤون الطــالب باملهــام التاليــة:
وفيام ييل بيان باألنشطة التي قدمتها العامدة تحقيقاً لألهداف السابق ذكرها:

• إقامة فعاليتان عن أرضار التدخن تحت إرشاف د. أحمد الكياين.• توجيه الدعم الازم للعديد من أعضاء هيئة التدريس يف كيفية االدخال عى بنك املسؤولية املجتمعية.• التنسيق مع عامدة خدمة املجتمع يف متابعة التسجيل والتوثيق عى بنك املسؤولية املجتمعية.• إقامة 3 دورات تدريبية للتسجيل عىل بنك املسؤولية املجتمعية.
.Pavillion 2019 تنظيم حملة تنظيف وتشجري كورنيش الخر تحت إرشاف د. يحي عبد الجيد.• مروع إعادة التدوير •

• متابعــة وتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس عــى التســجيل يف بنــك املســؤولية املجتمعيــة )يوضــح جــدول 1 التطــور يف 
التســجيل يف بنــك املســؤولية املجتمعيــة(.
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 االنشطة يف املنافذ املختلفة منافذ البنك

 عدد الساعات عدد املدخالت

 األكادمييحىت العام 

 هـ1438-1439

 األكادمييالعام 

 هـ1439-1440

 األكادمييحىت العام 

 هـ1438-1439

 األكادمييالعام 

1439-

 هـ1440

أنشطة منفذ 
التعليم 
 والتعلم

 7500 1231 52 187 األنشطة املنهجية اجملتمعية

 4000 198 109 106 األنشطة الالمنهجية اجملتمعية

مدخالت 
منفذ خدمة 

 اجملتمع

 950 3960 21 3 ةاملشاريع التنموية املستدام

 50 316 8 47 اخلدمات اجملتمعية

 12500 5705 190 342 اإلمجايل
 18205 533 اإلمجايل املستهدف
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رحلة علمية لجبل القار بمدينة االحساء

حملة تنظيف وتشجير كورنيش الخبر

أضرار التدخين
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لجــنة التعـلم اإللكتروني 

تعريف اللجنة:
       لجنــة التعلــم اإللكــروين هــي إحــدى لجــان عــامدة الســنة التحضرييــة، والتــي تُعــد انعكاســاً الهتــامم وتوجــه جامعــة اإلمــام 

عبدالرحمــن بــن فيصــل نحــو مواكبــة التطــور التكنولوجــي وتطبيقــه يف كلياتهــا وعامداتهــا املختلفــة.

الـــرؤيــــة:
التعلــم اإللكــروين جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليميــة، وأداة هامــة مــن أدوات تطويــر أســاليب التدريــس لتحقيــق األهــداف 

األكادمييــة واملهنيــة املرغوبــة يف ظــل املتغــريات املســتقبلية الحديثــة.

الرسالة:
نــر ثقافــة التعلــم اإللكــروين ورفــع كفــاءة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم، مــن خــالل املشــاركة الفعالــة 

مــن جميــع منســويب عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف توفــري وخلــق بيئــة محفــزة للتعلــم الهــادف.

األهداف )األدوار املنوطة بها(:

تُعنى اللجنة مبتابعة كل ما يستجد يف مجال تطوير التعليم اإللكرتوين ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للجنه من خالل:

- عمل ورش عمل للطالب لنر ثقافة التعلم اإللكروين.

- عمل ورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس لتوضيح دور التعلم اإللكروين وتدريب املستجدين منهم.  

- تطوير محتوى املقررات الدراسية اإللكرونية بالتعاون مع عامدة التعليم اإللكروين والتعلم عن بعد.

- تصميــم وتطبيــق االســتبيانات الدوريــة عــىل الطــالب وعــىل الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس للوقــوف عــىل املشــكالت واملعوقــات 

التــي تواجههــم ومحاولــة حلها.

- إعداد التقارير الدورية الخاصة باستخدام وتفعيل التعلم اإللكروين للسادة أعضاء هيئة التدريس.

- تطبيق اسراتيجيات التعلم وصور التعلم اإللكروين املختلفة.  

- عمــل الدراســات واألبحــاث يف مجــال التعلــم اإللكــروين والتــي مــن شــأنها الوقــوف عــىل مــا يســتجد مــن طــرق واســراتيجيات 

وأدوات وبرامــج جديــدة.

الفئة املستهدفة )املستفيدين(:

تستهدف لجنة التعليم اإللكتروني :                                                           
1 - الطالب:

وهــم املحــور األهــم يف العمليــة التعليميــة، واملنتــج الــذي تســعى العــامده والجامعــة إىل إعــداده بشــكل جيــد ليســهم بــدوره يف 

مزيــد مــن تقــدم الوطــن.

2 - أعضاء هيئة التدريس:

الذيــن يقــع عــىل عاتقهــم تجهيــز وتأهيــل الطــالب لاللتحــاق بكليــات الجامعــة املختلفــة، لــذا يكــون االهتــامم بهــذه الفئــة حتــى 

تقــف دامئــاً عــىل أحــدث مــا يســتجد يف مجــال التعلــم اإللكــروين وتطبيقــه بفاعليــة يف العمليــة التعليميــة. 
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ما قامت به لجنة التعلم اإللكروين العام الجامعي 2019/2018 م – 1440/1439ه

أقسام الطالب:

1 - المشاركة في أنشطة وفعاليات أسبوع تهيئة الطالب الجدد كما يلي:
- إعــداد وتقديــم عــرض التعلــم اإللكــروين وتفعيــل الخدمــات اإللكرونيــة خــالل فعاليــات أســبوع التهيئــة لطــالب عــامدة الســنة 

التحضرييــة والدراســات املســاندة يــوم الثالثــاء املوافــق 28 أغســطس 2018.

- تصميم منوذج للتحضري اإللكرتوين للطالب خالل أيام التهيئة:

 عرض التعلم اإللكروين بعامدة السنة التحضريية والدراسات
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- تصميــم النــرة التعريفيــة للتعليــم اإللكــروين باللغتــن 

العربيــة واالنجليزيــة واتاحتهــام مبوقــع الجامعــة مــع تصميــم 

اليهــام واالطــالع عــل  )باركــود( لتســهيل دخــول الطالــب 

محتوياتهــام.

- املشــاركة يف املعــرض التعريفــي للطــالب املســتجدين خــالل 

اليــوم الثالــث لربنامــج التهيئــة للطــالب املســتجدين مببنــى 400 

ــخ 2018/08/31م. و450 بتاري

لكيفيــة  تعليمــي  أدنــاه عــىل فيديــو  الرابــط  - يحتــوي 

ــز  ــم تجهي ــة، كــام ت ــات اإللكروني ــل الخدم التســجيل وتفعي

Barcode حيــث يتــم اســتخدام 

تطبيقــات  مــن  تطبيــق  أي 

 QR code الذكيــة  الهواتــف 

reader لقــراءة Barcode لفتــح 

الفيديــو التعليمــي البســيط :

https://www.youtube.  

com/watch?v=HJKbv1xd

dLA&feature=youtu.be

 2 - المشاركة في حلقات نقاش الطالب بالمسارات المختلفة:
وذلــك للتأكيــد عــىل تفعيــل الخدمــات اإللكرونيــة وإنشــاء وربــط حســابات جميــع الطــالب باملقــررات التــي يدرســونها عــىل 

 Blackboard واإلجابــة عــن اســئلة واستفســارات الطــالب وحــل مشــكالت الطــالب التــي يواجهونها أثنــاء اســتخدام ،Blackboard

طبقــاً للجــدول التــايل:

مطوية لكيفية التواصل مع لجنة التعليم اإللكروين وأخرى توضح 

نرة لتعليم اإللكروين لقسم اللغة االنجليزية

اإللكرتوينجدول يوضح قائمة حبلقات النقاش اليت شارك فيها التعليم 

 التاريخ مكان االنعقادحلقة النقاش و  املسار

احملاضرات الرئيسية مببىن العمادات  قاعة -)الفصل الدراسي األول(  حلقة النقاش األول طالب -اهلندسي 
 (.D3املساندة )

 م25/09/2018

احملاضرات الرئيسية مببىن العمادات  قاعة - (الثاينحلقة النقاش الثالثة )الفصل الدراسي  طالب -اهلندسي 
 (.D3املساندة )

 م25/09/2018

 م02/10/2018 11قاعة املؤمترات الرئيسية مببىن  -األوىل )الفصل الدراسي األول( حلقة النقاش  طالب -العلمي 

 م27/11/2018 450و 400البهو الفاصل بني مبنيي  –حلقة النقاش الثانية )الفصل الدراسي األول( طالب -العلمي 

بقاعة ( يديوكونفرنسلكرتونيا  )فإ -)الفصل الدراسي الثاين( الرابعةحلقة النقاش تصميم  طالب -العلمي 
 450االجتماعات مببىن 

 م03/04/2019

 

جدول يوضح قامئة بحلقات النقاش التي شارك فيها التعليم اإللكروين
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صور من حلقات نقاش املسار الهنديس

صور من حلقة نقاش املسار العلمي اإللكرونية

-3 تعميــم النمــوذج اإللكترونــي املخصــص لتلقــي شــكاوى الطــالب والســادة أعضــاء هيئــة التدريــس بخصوص املشــكالت 
التــي تصادفهــم اثنــاء اســتخدام Blackboard، كــام تــم إعــداد تعميــم مقطــع فيديــو ملســاعدة الطــالب الجــدد يف كيفيــة تفعيــل 

.)Blackboard( الخدمــات اإللكرونيــة، وأوىل خطــوات اســتخدام التعليــم اإللكــروين

صور من حلقات نقاش املسار اهلندسي

 
 

ةاإللكرتونيصور من حلقة نقاش املسار العلمي 

اثناء لتلقي شكاوى الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس خبصوص املشكالت اليت تصادفهم املخصص  اإللكرتويننموذج ال تعميم-3
ة، وأوىل اإللكرتونيإعداد تعميم مقطع فيديو ملساعدة الطالب اجلدد يف كيفية تفعيل اخلدمات كما مت ،  استخدام 

(.) اإللكرتوينخطوات استخدام التعليم 

 

السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب لتلقي املشكالتمنوذج  

الفصلني الدراسيني اليت صادفتهم خالل  عن مجيع استفسارات الطالب، وحل مجيع مشكالت  ةجابمت اإلوقد 
.األول والثاين

 ستخدام حساابت وانشاء واملتعلقة إب نساء( –)رجال  مت حل مجيع مشكالت السادة أعضاء هيئة التدريسكما 
مسئول القبول والتسجيل ابلعمادة وعمادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعمادة  وتسجيل املواد وربطها على شعبهم ابلتنسيق مع

.اإللكرتوينالتعليم 

 منوذج السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب لتلقي املشكالت
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ــن  ــالل الفصل ــم خ ــي صادفته ــكالت Blackboard الت ــع مش ــل جمي ــالب، وح ــارات الط ــع استفس ــن جمي ــة ع ــم اإلجاب ــد ت وق

الدراســين األول والثــاين.

ــتخدام  ــابات واس ــاء حس ــة بإنش ــاء( واملتعلق ــال – نس ــس )رج ــة التدري ــاء هيئ ــادة أعض ــكالت الس ــع مش ــل جمي ــم ح ــام ت ك

ــا  Blackboard وتســجيل املــواد وربطهــا عــىل شــعبهم بالتنســيق مــع مســئول القبــول والتســجيل بالعــامدة وعــامدة تكنولوجي

ــروين. ــم اإللك ــامدة التعلي ــاالت وع ــات واالتص املعلوم

ــع  ــيق م ــك بالتنس ــر الســعوديين(: وذل ــات المقيميــن )غي ــع الطــالب والطالب 4 - إنشــاء حســابات لجمي
ــوا مــن اســتخدام  ــى يتمكن ــاين 2019/2018م عــىل Blackboard ، حت ــن الدراســين األول والث ــم اإللكــروين بالفصل عــامدة التعل

البــالك بــورد يف متابعــة جميــع األنشــطة التعليميــة املطلوبــة منهــم مثــل )االطــالع عــىل محتــوى املحــارضات - حــل الواجبــات – 

ــارات – متابعــة تقدمهــم ودرجاتهــم – تصفــح التعليــامت واالعالنــات(. رفــع التكليفــات – حــل االختب

5 - ورش العمل بالتعاون مع قسم الحاسب اآللي:

صور من ورشة العمل:

ابلفصلني  اإللكرتوينالتعلم  لتنسيق مع عمادة: وذلك ابجلميع الطالب والطالبات املقيمني )غري السعوديني(نشاء حساابت إ-4
مجيع األنشطة ورد يف متابعة ب ، حىت يتمكنوا من استخدام البالك  على م2018/2019 الدراسيني األول والثاين

 تقدمهممتابعة  –االختبارات حل  –رفع التكليفات  –واجبات لحل ا -حمتوى احملاضرات االطالع على ) لوبة منهم مثلطالتعليمية امل
(.تصفح التعليمات واالعالانت – ودرجاهتم

 65 طالبات

 47 طالب
 

 :ابلتعاون مع قسم احلاسب اآليل ورش العمل-5

Workshop Title Target Group Date Place Responsible 

تدريب منسويب ومنسوابت العمادة على 
استخدام برانمج اكسل بشكل احرتايف يف 

 ادخال درجات الطالب

مجيع منسويب العمادة 
سيدات( –)رجال   

قاعة ورش  2/4/2019
العمل ابملدينة 

اجلامعية 
 اجلديدة

E-Learning 

Committee 

 

 العمل: ةورشمن ور ص

  

 :لطالبل التعليميتقدمي الدعم-6

فيديو كونفرنس  جلسات، حيث مت إعداد  اإللكرتوينم يالتعلاستخدام وذلك من خالل 
بعد انتهاء الدوام الرمسي للمحاضرات حبيث  متعددة  أوقاتيفملسار الصحي خالل الفصل الدراسي األول ابشعب بعض الل 

.لشرح واالجابة عن استفسارات الطالب تدريس بطالبه يف اجتماع فيديو كونفرنس مباشرالعضو هيئة  تقىيل

(: الرابط التايل لفيديو تعليمي عن استخدام بالكبورد يف تصميم جلسات فيديوكونفرنس )-

 

 

 

 

 :ابلتعاون مع قسم احلاسب اآليل ورش العمل-5

تدريب منسويب ومنسوابت العمادة على 
استخدام برانمج اكسل بشكل احرتايف يف 

ادخال درجات الطالب

مجيع منسويب العمادة 
سيدات( –)رجال   

قاعة ورش  
العمل ابملدينة 

اجلامعية 
 اجلديدة

 العمل: ةورشمن ور ص

  

 :لطالبل التعليميتقدمي الدعم-6

فيديو كونفرنس  جلسات، حيث مت إعداد  اإللكرتوينم يالتعلاستخدام وذلك من خالل 
بعد انتهاء الدوام الرمسي للمحاضرات حبيث  متعددة  أوقاتيفملسار الصحي خالل الفصل الدراسي األول ابشعب بعض الل 

.لشرح واالجابة عن استفسارات الطالب تدريس بطالبه يف اجتماع فيديو كونفرنس مباشرالعضو هيئة  تقىيل

(: الرابط التايل لفيديو تعليمي عن استخدام بالكبورد يف تصميم جلسات فيديوكونفرنس )-

 

 

 

 

 :ابلتعاون مع قسم احلاسب اآليل ورش العمل-5

تدريب منسويب ومنسوابت العمادة على 
استخدام برانمج اكسل بشكل احرتايف يف 

ادخال درجات الطالب

مجيع منسويب العمادة 
سيدات( –)رجال   

قاعة ورش  
العمل ابملدينة 

اجلامعية 
 اجلديدة

 العمل: ةورشمن ور ص

  

 :لطالبل التعليميتقدمي الدعم-6

فيديو كونفرنس  جلسات، حيث مت إعداد  اإللكرتوينم يالتعلاستخدام وذلك من خالل 
بعد انتهاء الدوام الرمسي للمحاضرات حبيث  متعددة  أوقاتيفملسار الصحي خالل الفصل الدراسي األول ابشعب بعض الل 

.لشرح واالجابة عن استفسارات الطالب تدريس بطالبه يف اجتماع فيديو كونفرنس مباشرالعضو هيئة  تقىيل

(: الرابط التايل لفيديو تعليمي عن استخدام بالكبورد يف تصميم جلسات فيديوكونفرنس )-
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6 - تقديم الدعم التعليمي للطالب: 
 Collaborative Ultra حيــث تــم إعــداد جلســات فيديــو كونفرنــس ،Blackboard وذلــك مــن خــالل اســتخدام التعليــم اإللكــروين

ــدوام الرســمي للمحــارضات  ــاء ال ــات متعــددة بعــد انته ــدرايس األول يف أوق لبعــض الشــعب باملســار الصحــي خــالل الفصــل ال

بحيــث يلتقــى عضــو هيئــة التدريــس بطالبــه يف اجتــامع فيديــو كونفرنــس مبــارش لــرح واالجابــة عــن استفســارات الطــالب.

:)Collaborative Ultra( الرابط التايل لفيديو تعليمي عن استخدام بالكبورد يف تصميم جلسات فيديوكونفرنس -

https://drive.google.com/file/d/1EgbhnFpI4LRiP6VN3KrJZKFbULKgOmlT/view

 7 - تطبيــق اســتراتيجية الفصــول المقلوبــة فــي مقــرر Computer Skills بقســم الحاســب اآللــي 
بالمســار الهندســي، حيــث تــم مــا يلــي:

.)Auto CAD( مجموعة من الفيديوهات التعليمية التي تخص جزء الــــ )إعداد )بحث وتجميع -

- وصف مخترص )للطالب( لفكرة التطبيق وما يلزمها من اجراءات.

- تعميم ملفات الفيديوهات التعليمية للطالب عىل البالك بورد.

- ينتهــي كل فيديــو أو مجموعــة مــن الفيديوهــات بـــــــــ quiz يقــوم الطالــب باإلجابــة عنــه للتأكــد مــن فهــم املهــارة املطلــوب 

تعلمهــا.

- الرابط التايل فيديو )مقابلة( مع أحد طالب املسار الهنديس ورأيه يف تطبيق الفصول املعكوسة:

https://drive.google.com/file/d/1CjmA20qe1rLYS-A-48ljK-o5nn1Z81_B/view?usp=sharing

- مجموعة من الصور لتطبيق اسراتيجية الفصول املقلوبة مبقرر مهارات الحاسب بقسم الحاسب اآليل باملسار الهنديس:
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8 - بالتعــاون مــع قســم الحاســب تــم اســتخدام البــالك بــورد فــي تطبيــق Quiz3 فــي مقــرر 
الهندســي: بالمســار   Computer Skills

• حيــث تــم إنشــاء Pool عــىل البــالك بــورد يحتــوي عــىل مجموعــة مــن األســئلة، بحيــث يقــوم كل عضــو هيئــة تدريــس بإنشــاء 
• واملستهدف هو:Test خــاص بالشــعب التــي يقــوم بتدريســها.

- زيــادة عــدد األســئلة يف Pool الــذي تــم إنشــاؤه بحيــث يصبــح لــدى القســم )املســار الهنــديس( بنــك أســئلة يحتــوى عــىل عــدد 

كبــري ومتنــوع مــن األســئلة.

 . Theoretical quizzes تطبيق االختبار اإللكروين عىل جميع -

ــي املســارات )العلمــي – الصحــي –  ــورد يف قســم الحاســب اآليل عــىل باق ــالك ب ــك األســئلة )Pool( عــىل الب ــم فكــرة بن - تعمي

اإلنســاين(.
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المسار اإلنساني )لجنة التعليم اإللكتروني(

 

 

 (اإللكرتويناإلنساين )جلنة التعليم  املسار
 عدد املشاركني الفئة  اسم النشاط  م
 6 ابملسارعضوات هيئة التدريس  تفعيل جمموعات البالك بورد يف التكليفات 1

  -هداف: األ

بكيفية تفعيل المجموعات في نظام البالك بورد في التكليفات الجماعية.عضوات هيئة التدريستعريف 

بكيفية إدارة العمل بين الطالبات على نظام البالك بورد في التكليفات الجماعية.عضوات هيئة التدريستعريف 

 -: وصف خمتصر للفعالية

م 1022019اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخبداية تم 

تم تقديم ورشة عمل عن تفعيل المجموعات في البالك بورد وذلك بمشاركة الحضور بالدخول مع المدربة على نظام البالك بورد واتباع 

الخطوات التي تم شرحها.

انعقادها.تم التطبيق من قبل األستاذات لمحتوي الورشة أثناء 

األهداف: - 
- تعريف عضوات هيئة التدريس بكيفية تفعيل املجموعات يف نظام البالك بورد يف التكليفات الجامعية.

- تعريف عضوات هيئة التدريس بكيفية إدارة العمل بن الطالبات عىل نظام البالك بورد يف التكليفات الجامعية.

 وصف مختصر للفعالية: -

- بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ2019/2/10م 

- تــم تقديــم ورشــة عمــل عــن تفعيــل املجموعــات يف البــالك بــورد وذلــك مبشــاركة الحضــور بالدخــول مــع املدربــة عــىل نظــام 

البــالك بــورد واتبــاع الخطــوات التــي تــم رشحهــا.

- تم التطبيق من قبل األستاذات ملحتوي الورشة أثناء انعقادها.

األهداف: - 
- تعريف الطالبات بكيفية االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي يف النجاح األكادميي.

 وصف مختصر للفعالية: -

- بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ 2019/2/13م.

ــي  ــج التواصــل االجتامع ــن برام ــة ع ــنة التحضريي ــات بالس ــي للطالب ــة حصــة الزغب ــل الطالب ــن قب ــل م ــة عم ــم ورش ــم تقدي - ت

ــرة. ــتخدامها يف املذاك واس

 

 

 (اإللكرتويناإلنساين )جلنة التعليم  املسار
 عدد املشاركنيالفئة اسم النشاط م
 6ابملسارعضوات هيئة التدريس تفعيل جمموعات البالك بورد يف التكليفات1

  -هداف: األ

بكيفية تفعيل المجموعات في نظام البالك بورد في التكليفات الجماعية.عضوات هيئة التدريستعريف 

بكيفية إدارة العمل بين الطالبات على نظام البالك بورد في التكليفات الجماعية.عضوات هيئة التدريستعريف 

 -: وصف خمتصر للفعالية

م 1022019اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخبداية تم 

تم تقديم ورشة عمل عن تفعيل المجموعات في البالك بورد وذلك بمشاركة الحضور بالدخول مع المدربة على نظام البالك بورد واتباع 

الخطوات التي تم شرحها.

انعقادها.تم التطبيق من قبل األستاذات لمحتوي الورشة أثناء 

 عدد املشاركني الفئة  اسم النشاط  م
 24 الطالبات تفعيل وسائل التواصل االجتماعي يف التعليم  1

  -هداف: األ

تعريف الطالبات بكيفية االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في النجاح األكاديمي

 -: وصف خمتصر للفعالية

م1322019بتاريخبداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت 

تم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة حصة الزغبي للطالبات بالسنة التحضيرية عن برامج التواصل االجتماعي واستخدامها في 

المذاكرة
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 عدد املشاركني الفئة  اسم النشاط  م
 18 الطالبات وسائل التواصل االجتماعي يف التعليمتفعيل  1

  -هداف: األ

تعريف الطالبات بكيفية االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في النجاح األكاديمي

 -: وصف خمتصر للفعالية

ـ.ه661440بتاريخبداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم االثنين

الفايز بعمادة شؤون المكتبات للطالبات بالسنة التحضيرية ا. يارأتم تقديم ورشة عمل اخري من قبل الطالبة نوال الشهري بالتعاون مع 

عن برامج التواصل االجتماعي واستخدامها في المذاكرة.

 عدد املشاركني الفئة  اسم النشاط  م
 2 عضوات هيئة التدريس ة اإللكرتونيورشة عمل بعنوان االختبارات  1

  -هداف: األ

بكيفية اجراء االختبارات في نظام البالك بورد.عضوات هيئة التدريستعريف 

تعرف كيفية انشاء مستودع لألسئلة ونسخ األسئلة واالختبارات في نظام البالك بورد. 

 -: وصف خمتصر للفعالية

م2022019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ

المدربة على نظام البالك بورد ة في البالك بورد وذلك بمشاركة الحضور بالدخول مع اإللكترونيتم تقديم ورشة عمل عن االختبارات 

واتباع الخطوات التي تم شرحها.

تم التطبيق من قبل االستاذات لمحتوي الورشة أثناء انعقادها.

األهداف: - 
ــائل التواصــل  ــن وس ــتفادة م ــة االس ــات بكيفي ــف الطالب - تعري

ــي. ــاح األكادمي ــي يف النج االجتامع

 وصف مختصر للفعالية: -
ــوم  ــدت ي ــي عق ــل الت ــة العم ــن ورش ــالن ع ــم اإلع ــة ت - بداي

االثنــن بتاريــخ 6/ 6/ 1440هـــ.

- تــم تقديــم ورشــة عمــل اخــري مــن قبــل الطالبــة نــوال 

الشــهري بالتعــاون مــع أ. يــارا الفايــز بعــامدة شــؤون املكتبــات 

للطالبــات بالســنة التحضرييــة عــن برامــج التواصــل االجتامعــي 

ــرة. ــتخدامها يف املذاك واس

األهداف: - 
- تعريف عضوات هيئة التدريس بكيفية اجراء االختبارات يف نظام البالك بورد.

- تعرف كيفية انشاء مستودع لألسئلة ونسخ األسئلة واالختبارات يف نظام البالك بورد. 

 وصف مختصر للفعالية: -

- بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ2019/2/20م.

- تــم تقديــم ورشــة عمــل عــن االختبــارات اإللكرونيــة يف البــالك بــورد وذلــك مبشــاركة الحضــور بالدخــول مــع املدربــة عــىل نظــام 

البــالك بــورد واتبــاع الخطــوات التــي تــم رشحهــا.

- تم التطبيق من قبل االستاذات ملحتوي الورشة أثناء انعقادها.
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 عدد املشاركنيالفئة اسم النشاط م
 2عضوات هيئة التدريسة اإللكرتونيورشة عمل بعنوان االختبارات 1

  -هداف: األ

بكيفية اجراء االختبارات في نظام البالك بورد.عضوات هيئة التدريستعريف 

تعرف كيفية انشاء مستودع لألسئلة ونسخ األسئلة واالختبارات في نظام البالك بورد. 

 -: وصف خمتصر للفعالية

م2022019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ

المدربة على نظام البالك بورد ة في البالك بورد وذلك بمشاركة الحضور بالدخول مع اإللكترونيتم تقديم ورشة عمل عن االختبارات 

واتباع الخطوات التي تم شرحها.

تم التطبيق من قبل االستاذات لمحتوي الورشة أثناء انعقادها.

 عدد املشاركني الفئة  اسم النشاط  م
 3 عضوات هيئة التدريس ة اإللكرتونيورشة عمل السحابة  1

  -هداف: األ

في العملية التعليميةبكيفية تفعيل عضوات هيئة التدريستعريف 

 -: وصف خمتصر للفعالية

سبب انعقاد اجتماع للجودةبم بعد تأجيلها أسبوع 632019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ

وتم ذلك بمشاركة الحضور بالدخول مع المدربة على البريد تم تقديم ورشة عمل كيفية تبادل الملفات وتشاركها عبر 

واتباع الخطوات التي تم شرحها.اإللكتروني

تم التطبيق من قبل األستاذات لمحتوي الورشة أثناء انعقادها.

 عدد املشاركنيالفئة اسم النشاط م
 3عضوات هيئة التدريسة اإللكرتونيورشة عمل السحابة 1

  -هداف: األ

في العملية التعليميةبكيفية تفعيل عضوات هيئة التدريستعريف 

 -: وصف خمتصر للفعالية

سبب انعقاد اجتماع للجودةبم بعد تأجيلها أسبوع 632019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ

وتم ذلك بمشاركة الحضور بالدخول مع المدربة على البريد تم تقديم ورشة عمل كيفية تبادل الملفات وتشاركها عبر 

واتباع الخطوات التي تم شرحها.اإللكتروني

تم التطبيق من قبل األستاذات لمحتوي الورشة أثناء انعقادها.

األهداف: - 
- تعريف عضوات هيئة التدريس بكيفية تفعيل Google drive    يف العملية التعليمية.

 وصف مختصر للفعالية: -

- بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت بتاريخ 2019/3/6م بعد تأجيلها أسبوع بسبب انعقاد اجتامع للجودة.

- تــم تقديــم ورشــة عمــل كيفيــة تبــادل امللفــات وتشــاركها عــرب Google drive   وتــم ذلــك مبشــاركة الحضــور بالدخــول مــع 

املدربــة عــىل الربيــد اإللكــروين Gmail واتبــاع الخطــوات التــي تــم رشحهــا.

- تم التطبيق من قبل األستاذات ملحتوي الورشة أثناء انعقادها.
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األهداف: - 
- تعريف الطالبات بكيفية االستفادة املثىل من استخدام تطبيقات االنرنت يف حياتهم اليومية واألكادميية.

 وصف مختصر للفعالية: -

- بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 2019/3/7م.

- تم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة/ سجي محمد آل ساري.

األهداف: - 
clip studio. تعريف الطالبات بكيفية استخدام برنامج -

 وصف مختصر للفعالية: -

- بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 2019/3/20م.

- تم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة/ بشاير الهاجري.

 عدد املشاركني الفئة  اسم النشاط  م
 21 الطالبات ورشة عمل كن إلكرتوين 1

  -هداف: األ

من استخدام تطبيقات االنترنت في حياتهم اليومية واألكاديميةىتعريف الطالبات بكيفية االستفادة المثل

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.732019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 

ل ساريآسجي محمد تم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة

 عدد املشاركني الفئة  اسم النشاط  م
 14 الطالبات clip studio ورشة عمل برانمج 1

 

  -هداف: األ

تعريف الطالبات بكيفية استخدام برنامج 

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.2032019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 

بشاير الهاجريتم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة

 عدد املشاركنيالفئة اسم النشاط م
 14الطالباتورشة عمل برانمج1

  -هداف: األ

تعريف الطالبات بكيفية استخدام برنامج 

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.2032019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 

بشاير الهاجريتم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة

 عدد املشاركنيالفئة اسم النشاط م
 14الطالباتورشة عمل برانمج1

  -هداف: األ

تعريف الطالبات بكيفية استخدام برنامج 

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.2032019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 

بشاير الهاجريتم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد املشاركنيالفئة اسم النشاط م
 21الطالباتورشة عمل كن إلكرتوين1

  -هداف: األ

من استخدام تطبيقات االنترنت في حياتهم اليومية واألكاديميةىتعريف الطالبات بكيفية االستفادة المثل

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.732019بداية تم اإلعالن عن ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 

ل ساريآسجي محمد تم تقديم ورشة عمل من قبل الطالبة
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األهداف: - 
-  وعي الطالبات باستخدام االنرنت بأمان.

- التعريف بالجديد يف مجال األمن املعلومايت.

 وصف مختصر للفعالية: -
- بداية تم اإلعالن عن الحملة التي عقدت يوم الثالثاء بتاريخ 4/9 /2019م.

- تم تقديم الحملة من قبل مجموعات من الطالبات من شعب 8، 9 يف ساحة كلية اآلداب أمام مبنى 69.

 املشاركنيعدد  الفئة  اسم النشاط  م
 47 الطالبات لكرتوين إمحلة بعنوان خليك  1

  -هداف: األ

وعي الطالبات باستخدام االنترنت بأمان

التعريف بالجديد في مجال األمن المعلوماتي

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.942019بداية تم اإلعالن عن الحملة التي عقدت يوم الثالثاء بتاريخ 

69ىمام مبنأفي ساحة كلية اآلداب 9، 8تم تقديم الحملة من قبل مجموعات من الطالبات من شعب 

 املشاركنيعدد الفئة اسم النشاط م
 47الطالباتلكرتوين إمحلة بعنوان خليك 1

  -هداف: األ

وعي الطالبات باستخدام االنترنت بأمان

التعريف بالجديد في مجال األمن المعلوماتي

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.942019بداية تم اإلعالن عن الحملة التي عقدت يوم الثالثاء بتاريخ 

69ىمام مبنأفي ساحة كلية اآلداب 9، 8تم تقديم الحملة من قبل مجموعات من الطالبات من شعب 

 املشاركنيعدد الفئة اسم النشاط م
 47الطالباتلكرتوين إمحلة بعنوان خليك 1

  -هداف: األ

وعي الطالبات باستخدام االنترنت بأمان

التعريف بالجديد في مجال األمن المعلوماتي

 -: وصف خمتصر للفعالية

م.942019بداية تم اإلعالن عن الحملة التي عقدت يوم الثالثاء بتاريخ 

69ىمام مبنأفي ساحة كلية اآلداب 9، 8تم تقديم الحملة من قبل مجموعات من الطالبات من شعب 
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حلقات النقاش لطالب المسار الهندسي طالب:
 -حلقة النقاش األولى:

ــة العــامدة للمســار الهنــديس وتأكيــداً للــدور  يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة متمثلــة يف وكال

املنــاط بهــا يف تـــأهيل وصقــل وتنميــة مــدركات طالبهــا ودمجهــم بالبيئــة التعليميــة الجديــدة والتعــرف عــىل احتياجاتهــم، تــم 

إعــداد حلقــات التوعيــة واإلرشــاد لطــالب وطالبــات املســار الهنــديس.

• الرد عى استفسارات وأسئلة الطلبة بكل شفافية وموضوعية.• التعرف عى احتياجات الطلبة من خال عقد هذه الحلقات التوعوية.• تعريف الطلبة باألنشطة الطابية يف العامدة.• التعريف باملصادر والخدمات التي تقدمها الجامعة.• تنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات وتطويرها.• تعزيز العاقة بن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.• توعية الطلبة باللوائح واألنظمة املتعلقة باملسار الهنديس يف السنة التحضريية.• دمج الطلبة بالبيئة التعليمية الجديدة وتنمية الشعور باالنتامء نحو الجامعة.أهداف الحلقات التوعوية واإلرشادية:
التحضري لحلقة النقاش بأقسام الطالب:

ــق  ــاء املواف ــوم الثالث ــن ي ــك م ــبوع وذل ــا بأس ــل موعده ــاش األوىل قب ــة النق ــري لحلق ــالت للتحض ــن املقاب ــدد م ــراء ع ــم إج ت

ــور/ محمــد فــاروق اآليب منســق املســار الهنــديس  ــم االجتــامع مــع ســعادة الدكت 2018/09/17م وحتــى 2018/09/25م، كــام ت

ــة،  ــا للطباع ــات وتحضريه ــة املطبوع ــن، ومراجع ــع املتحدث ــيق م ــرات والتنس ــوات والفق ــات والدع ــة الخطاب ــداد ومراجع لإع

وكذلــك حجــز قاعــة يف مبنــى العــامدات املســاندة )D3(  والتأكــد مــن جاهزيتهــا للقــاء وتوفــري وســيلة نقــل الطــالب مــن مبنــى 

450 إىل قاعــة املؤمتــرات يف الحــرم الجامعــي الجديــد، كــام تــم إعــداد إعالنــات الحلقــة قبــل موعــد اللقــاء بخمســة أيــام، وتــم 

تعليقهــا يف مبنــى الســنة التحضرييــة رقــم 450 بالطابــق األريض والطابــق األول إلعــالم الطــالب مبوعــد الحلقــة ومكانهــا، وتــم 

االجتــامع مــع طــالب املجلــس االستشــاري يــوم الخميــس 2018/09/19م وقــد تــم توزيــع العمــل واألدوار التــي ســوف يقــوم بهــا 

طــالب املجلــس أثنــاء اللقــاء مــن اخــراج الطــالب مــن القاعــات بشــكل منتظــم وحتــى جلوســهم يف األماكــن املخصصــة للطــالب 

حســب الشــعبة ومتابعــة غيابهــم وتوزيــع األســئلة.

حلقات النقاش لمسارات السنة التحضيرية 
للعام الجامعي 1440/1439هـ
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برنامج حلقة النقاش األوىل للطالب:

واألدوار اليت سوف يقوم هبا طالب اجمللس أثناء اللقاء من اخراج الطالب من القاعات بشكل منتظم وحىت جلوسهم يف األماكن 
املخصصة للطالب حسب الشعبة ومتابعة غياهبم وتوزيع األسئلة

  للطالب:وىلبرانمج حلقة النقاش األ

 القائم على التنفيذ الفقرة إىل من

 أحد طالب اجمللس االستشاري قرآن كرمي ومقدمة احللقة 09:35 09:30

 أ. حممد طلعت جوهري عرض اللوائح واألنظمة اخلاصة ابلطالب 09:40 09:35

 د. هاين قطب لقاء مع منسق وحدة اجلودة 09:50 09:40

 د. حيىي حممد علي ابألنشطة الطالبيةتعريف  09:55 09:50

 د. حممود أيوب النفسي إلرشادتعريف اب 10:05 09:55

 عباس أمحدد.  اإللكرتوينتعريف ابلتعلم  10:10 10:05

 حيىي احلسنأ .  التعريف مبركز دعم التعلم 10:20 10:10

10:20 10:35 
جتربيت مع طالب التخصص من كلية العمارة 

 وكلية اهلندسةوالتخطيط 
 طالب من كلييت العمارة والتخطيط

 معبد السالايسر أ .  ةاإللكرتونيالتعريف ببوابة اخلدمات  10:50 10:35

 اإلجنليزيةالرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر اللغة  11:05 10:50

 د. حممد برهان عجوز 

 أ. مازن الكبارييت

 أ.شازان 

 ةأ. حممد علي احلمز  1مبقرر الرايضيات  أسئلة الطالب اخلاصةالرد على  11:20 11:05

11:20 11:35 
الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مرسم 

 أساسيات التصميم
 اآليبد. حممد فاروق 

 اخلتام ظهراً  12:00

 

مجريات برنامج حلقة النقاش األولى للطالب:
 وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 9.30 صباحــاً حيــث قــدم الربنامــج أحــد طــالب املجلــس • 

تــىل ذلــك كلمــة تعريفيــة باللوائــح واألنظمــة الخاصــة بعــامدة الســنة التحضرييــة وجامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل • االستشــاري وافتتــح اللقــاء بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت أحــد طــالب املجلــس.

قدمــه أ. محمــد طلعــت املنســق األكادميــي للمســار وركــز عــىل االلتــزام بجميــع اللوائــح الدراســية ولوائــح االختبــارات واملنــع 

عــرض تعريفــي بالجــودة بالعــامدة مــن قبــل د. هــاين القطــب مســؤول الجــودة باملســار الهنــديس تركــز العــرض عــن تعريــف • الكامــل الســتخدام الهواتــف املحمولــة مــن قبــل الطــالب داخــل القاعــات الدراســية.

ــة مشــاركة الطــالب  ــدى أهمي ــم وم ــة التعلي ــر منظوم ــريه يف تطوي ــدى تأث ــه، وم ــم وأهميت ــم جــوده التعلي الطــالب مفاهي

ثــم فقــرة تعريفيــة باألنشــطة الطالبيــة قدمهــا د. يحيــى محمــد عــي مــدرس مقــرر الربيــة البدنيــة والصحيــة عــرف مــن • بالجــودة وعــرض االســتبيانات وكيفيــة الدخــول عليهــا مــن خــالل البــالك بــورد ومواعيدهــا.
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ــة مــن خــالل وحــدة  ــة بالســنة التحضريي ــة الفاعل ــة باملســار، واألندي ــة األنشــطة الطالبي خاللهــا الطــالب ماهــي مهــام لجن

ــذ النشــاط وكيفيــة املشــاركة بهــا واألنشــطة املقرحــة.  تــىل ذلــك فقــرة تعريفيــة بوحــدة الخدمــات اإلرشــادية النفســية باملســار الهنــديس بالعــامدة مــن قبــل د. محمــود أيــوب • شــؤون الطــالب وآليــة العمــل باللجنــة وقــت تنفي

أســتاذ مســاعد بعلــم النفــس الربــوي، وضــح مــن خاللهــا نشــاط الوحــدة وكيفيــة اســتفادة الطــالب مــن هــذه الخدمــات 

وبــن أن مــا يحــدث داخــل الوحــدة بــن املرشــد النفــي والعميــل )الطالــب( يبقــى رسي ودعــا الطــالب إىل مراجعــة مبنــى 

تــىل ذلــك فقــرة التعلــم اإللكــروين باملســار الهنــديس مــن قبــل د. أحمــد عبــاس حيــث تنــاول أهميــة برنامــج البــالك بــورد • مركــز اإلرشــاد الجامعــي لالطــالع عــىل بعــض االختبــارات النفســية الدوليــة وكيفيــة التواصــل مــع املركــز.

ومــا يشــمله مــن وظائــف تســهل عــىل الطــالب حــل الواجبــات وعقــد االختبــارات اإللكرونيــة ووســيلة تواصــل مــع املــدرس 

مــن خاللــه ...إلــخ، وأبــدى اســتعداده التــام لحــل أي مشــكلة تواجــه الطــالب يف البــالك بــورد وبــن للطــالب مــكان تواجــده 

ثــم عــرض األســتاذ يحيــى الحســن فقــرة تعريفيــة مبركــز دعــم التعلــم وبــن عــدد مراكــز دعــم التعلــم يف الســنة التحضرييــة، • واألوقــات املتفرغــة لهــم. 

وأماكــن تواجدهــا وأهميتهــا يف تقديــم خدمــة للطــالب مــن خــالل تواجــد املدرســن لجميــع املقــررات يف جــدول معــن خــالل 

جميــع أيــام األســبوع ليســهل عــىل الطــالب تحصيــل املعلومــة، وأدراك مــا فاتــه مــن معلومــات أثنــاء غيابــه، ومــا غــري ذلــك 

تــىل ذلــك عــرًض لطــالب مــن كليتــي العــامرة والتخطيــط لتجربتهــم التــي مــروا بهــا يف الســنة التحضرييــة، وتحدثــوا عــن • مــن توفــري الخدمــة املعلوماتيــة للطالــب.

الخطــوات التــي انتهجوهــا يف الســنة التحضرييــة حتــى اســتطاعوا اجتيــاز الســنة التحضرييــة بتفــوق ونجــاح باهــر، بحيــث 

اســتطاعوا الوصــول إىل أهدافهــم التــي حددوهــا ألنفســهم مــن بدايــة الســنة الدراســية باملثابــرة والجهــد، وتحدثــوا لهــم عــن 

كلياتهــم وأقســامها وكــم كانــت الســنة التحضرييــة عامــالً رئيســياً يف تفوقهــم يف كلياتهــم ملــا امدتهــم باألساســيات املطلوبــة 

التــي مــن خاللهــا اســتطاعوا أن تســهل عليهــم فهــم املقــررات والتعامــل معهــا، وقــد تفاعلــوا طــالب الســنة التحضرييــة معهــم 

تــىل ذلــك فقــرة تعريــف الطــالب ببوابيــة الخدمــات اإللكرونيــة مــن قبــل أ. يــارس عبدالســالم حيــث تنــاول أهميــة برنامــج • مــن خــالل األســئلة التــي طرحوهــا عليهــم وطلبــوا منهــم أرقــام التواصــل ليســتزيدوا منهــم.

بوابــة الخدمــات اإللكرونيــة للعمليــة التعلميــة، ملــا فيهــا تســهيل تواصــل الطالــب مــع إدارة الســنة التحضرييــة مــن خــالل 

رفــع طلبــات تخــص العمليــة التعلميــة مــن شــكاوي أو طلــب تعديــل موعــد اختبــار أو محــارضة إن كان مــع ســعادة العميــد 

ثــم الفقــرة الختاميــة باإلجابــة عــن اســئلة الطــالب واستفســاراتهم املكتوبــة واملســموعة بــإرشاف ســعادة منســق عــام املســار • أو مــع املرشــد األكادميــي أو مــع مــريف الســنة التحضرييــة.

الهنــديس د.محمــد فــاروق اآليب وكانــت األســئلة املوجهــة ملنســقي املقــررات مقســمة إىل قســمن كتابيــة وشــفهية تــم الــرد 

عليهــا جميعهــا خــالل اللقــاء الــذي انتهــى يف متــام الســاعة 12 ظهــراً بحمــد اللــه. 

-حلقة النقاش الثانية:
يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة متمثلــة يف وكالــة العــامدة للمســار الهنــديس وتأكيــداً للــدور املناط 

بهــا يف تـــأهيل وصقــل وتنميــة مــدركات طالبهــا ودمجهــم بالبيئــة التعليميــة الجديــدة والتعــرف عــىل احتياجاتهــم، تــم اعــداد 

حلقــات التوعيــة واإلرشــاد لطــالب وطالبــات املســار الهنــديس.

• تعزيز العاقة بن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.• • توعية الطلبة باللوائح واألنظمة املتعلقة باملسار الهنديس يف السنة التحضريية.• •دمج الطلبة بالبيئة التعليمية الجديدة وتنمية الشعور باالنتامء نحو الجامعة.• أهداف الحلقات التوعوية واإلرشادية:
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• الرد عى استفسارات وأسئلة الطلبة بكل شفافية وموضوعية.• • التعرف عى احتياجات الطلبة من خال عقد هذه الحلقات التوعوية.• • تعريف الطلبة باألنشطة الطابية يف العامدة.• • التعريف باملصادر والخدمات التي تقدمها الجامعة.• • تنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات وتطويرها.• 
التحضري لحلقة النقاش بأقسام الطالب:

ــق  ــاء املواف ــوم الثالث ــن ي ــك م ــبوع وذل ــا بأس ــل موعده ــة قب ــاش الثاني ــة النق ــري لحلق ــالت للتحض ــن املقاب ــدد م ــراء ع ــم إج ت

ــديس  ــار الهن ــق املس ــاروق اآليب منس ــد ف ــور/ محم ــعادة الدكت ــع س ــامع م ــم االجت ــام ت ــى 2018/11/11م، ك 2018/11/06م وحت

لإعــداد ومراجعــة الخطابــات والدعــوات والفقــرات والتنســيق مــع املتحدثــن، ومراجعــة املطبوعــات وتحضريهــا للطباعــة، وكذلــك 

حجــز قاعــة يف مبنــى العــامدات املســاندة )D3(  والتأكــد مــن جاهزيتهــا للقــاء وتوفــري وســيلة نقــل الطــالب مــن مبنــى 450 

ــام وعلقــت  ــاء بخمســة أي ــل موعــد اللق ــات الحلقــة قب ــم إعــداد إعالن ــد، كــام ت إىل قاعــة املؤمتــرات يف الحــرم الجامعــي الجدي

مببنــى الســنة التحضرييــة رقــم 450 بالطابــق األريض والطابــق األول إلعــالم الطــالب مبوعــد الحلقــة ومكانهــا، وتــم االجتــامع مــع 

طــالب املجلــس االستشــاري يــوم االثنــن 2018/11/12م وقــد تــم توزيــع العمــل واألدوار التــي ســوف يقــوم بهــا طــالب املجلــس 

أثنــاء اللقــاء مــن إخــراج الطــالب مــن القاعــات بشــكل منتظــم وحتــى جلوســهم يف األماكــن املخصصــة للطــالب حســب الشــعبة 

ومتابعــة غيابهــم وتوزيــع األســئلة.

برنامج حلقة النقاش الثانية للطالب:
 برانمج حلقة النقاش الثانية للطالب:

 التنفيذالقائم على  الفقرة إىل من

 أحد طالب اجمللس االستشاري قرآن كرمي ومقدمة احللقة 09:35 09:30

التجاوب مع استبياانت  مهيةالتعريف أب 09:55 09:35
 م. سيد رمضان املقررات / وحدة اجلودة

الوقت والتغلب على  دارةنصائح وإرشادات إل 10:35 09:55
 قلق االختبارات.

 د. حممود أيوب

الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات  10:55 10:35
 خطريي أمحدد.  التعلم والبحث

الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات  11:05 10:55
 الرتبية البدنية والصحية

 د. حيىي حممد علي

الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر اللغة  11:20 11:05
 اإلجنليزية

 أ. مازن الكبارييت
                                                                                                                                        عيدروسأ. فؤاد 

الطالب اخلاصة مبقرر الرد على أسئلة  11:40 11:20
 1الرايضيات 

 أ. حممد علي محزه

الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مرسم  11:55 11:40
 د. خالد ديب أساسيات التصميم

 اخلتام ظهراً  12:00
 

جمرايت برانمج حلقة النقاش الثانية للطالب:
o ًحيث قدم الربانمج أحد طالب اجمللس  صباحاً  9.30املعلن بدأت حلقه النقاش يف متام الساعة  الزمينللجدول  وفقا

االستشاري وافتتح اللقاء خبري كالم آايت من الذكر احلكيم بصوت أحد طالب اجمللس.
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مجريات برنامج حلقة النقاش الثانية للطالب:
 وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 9.30 صباحــاً حيــث قــدم الربنامــج أحــد طــالب املجلــس • 

االستشــاري وافتتــح اللقــاء بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت أحــد طــالب املجلــس.

 

 •

 عــرض أ. ســيد رمضــان مســؤول الجــودة باملســار الهنــديس نبــذة عــن أهميــة دور الطالــب يف عمليــة التطويــر مــن خــالل • 

اجاباتــه عــىل االســتبانات التــي تتــم عملهــا مــن قبــل وحــدة الجــودة، وعــرض للطــالب الرابــط الــذي يتــم مــن خاللــه الدخــول 

ــواع االســتبانات التــي ســوف يجيــب عليهــا الطالــب، وحــث الطــالب عــىل الدخــول واالســتجابة عــىل  عــىل االســتبانات وأن

االســتبانات وبــن اآلداب األخالقيــة التــي تتــم مــن خاللهــا التقييــم ليعطــي مــؤرشاً حقيقيــاً ليتســنى للجامعــة االعتــامد عــىل 

 تــىل ذلــك فقــرة نصــح وارشــاد إلدارة الوقــت والتغلــب عــىل قلــق االختبــارات قدمهــا د. محمــود أيــوب أســتاذ مســاعد بعلــم • النتائــج يف التطويــر األكادميــي. 

النفــس الربــوي حيــث عــرض أهميــة تحديــد هــدف يف حياتــك وتســخري كل اإلمكانيــات للوصــول وتحقيــق الهــدف، وعــدم 

الرضــوخ ملضيعــات الوقــت وكيفيــة التعامــل معهــا وعــدم االستســالم لقلــق االختبــار مــن خــالل الثقــة بالنفــس والجاهزيــة 

ثــم الفقــرة الختاميــة باإلجابــة عــن اســئلة الطــالب واستفســاراتهم املكتوبــة واملســموعة بــإرشاف ســعادة املــرف الطــاليب • التامــة . 

أ. مهنــد عيــى الزعبــي وســعادة منســق الشــؤون األكادمييــة أ. محمــد طلعــت وكانــت األســئلة املوجهــة ملنســقي املقــررات 

مقســمة إىل قســمن كتابيــة وشــفهية تــم الــرد عليهــا جميعهــا مــن قبــل منســقي املقــررات، حيــث ركــز منســقو املقــررات 

عــىل التفاعــل مــن خــالل مركــز دعــم التعلــم ملــا لهــا أثــر كبــري يف دعــم التعلــم للطــالب، والتغلــب عــىل مشــاكل الضعــف 

التــي يوجهونهــا وتــم انتهــاء اللقــاء يف متــام الســاعة 12 ظهــراً بحمــد اللــه. 
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-حلقة النقاش الثالثة:
يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة متمثلــة يف وكالــة العــامدة للمســار الهنــديس وتأكيــداً للــدور املناط 

بهــا يف تـــأهيل وصقــل وتنميــة مــدركات طالبهــا ودمجهــم بالبيئــة التعليميــة الجديــدة والتعــرف عــىل احتياجاتهــم، تــم إعــداد 

حلقــات التوعيــة واإلرشــاد لطــالب وطالبــات املســار الهنــديس.

• الرد عى استفسارات وأسئلة الطلبة بكل شفافية وموضوعية.• • التعرف عى احتياجات الطلبة من خال عقد هذه الحلقات التوعوية.• • تعريف الطلبة باألنشطة الطابية يف العامدة.• • التعريف باملصادر والخدمات التي تقدمها الجامعة.• • تنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات وتطويرها.• • تعزيز العاقة بن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.• • توعية الطلبة باللوائح واألنظمة املتعلقة باملسار الهنديس يف السنة التحضريية.• • دمج الطلبة بالبيئة التعليمية الجديدة وتنمية الشعور باالنتامء نحو الجامعة.• أهداف الحلقات التوعوية واإلرشادية:
التحضري لحلقة النقاش بأقسام الطالب:

ــق  ــاء املواف ــوم الثالث ــن ي ــك م ــبوع وذل ــا بأس ــل موعده ــة قب ــاش الثالث ــة النق ــري لحلق ــالت للتحض ــن املقاب ــدد م ــراء ع ــم إج ت

2019/01/29م وحتــى 2019/02/04م، كــام تــم االجتــامع مــع ســعادة الدكتــور/ محمــد فــاروق اآليب منســق املســار الهنــديس و 

ــى الزعبــي املــرف الطــاليب لإعــداد ومراجعــة  ــة للمســار الهنــديس و أ. مهنــد عي أ. محمــد طلعــت منســق الشــؤون األكادميي

الخطابــات والدعــوات والفقــرات والتنســيق مــع املتحدثــن، ومراجعــة املطبوعــات وتحضريهــا للطباعــة، وكذلــك حجــز قاعــة يف 

مبنــى العــامدات املســاندة )D3(  والتأكــد مــن جاهزيتهــا للقــاء وتوفــري وســيلة نقــل الطــالب مــن مبنــى 450 إىل قاعــة املؤمتــرات 

يف الحــرم الجامعــي الجديــد، كــام تــم إعــداد إعالنــات الحلقــة قبــل موعــد اللقــاء بخمســة أيــام وعلقــت مببنــى الســنة التحضرييــة 

رقــم 450 بالطابــق األريض والطابــق األول إلعــالم الطــالب مبوعــد الحلقــة ومكانهــا، وتــم االجتــامع مــع طــالب املجلــس االستشــاري 

ــاء اللقــاء مــن اخــراج  ــع العمــل واألدوار التــي ســوف يقــوم بهــا طــالب املجلــس أثن ــم توزي ــوم االثنــن 2019/02/04م وقــد ت ي

الطــالب مــن القاعــات بشــكل منتظــم وحتــى جلوســهم يف األماكــن املخصصــة للطــالب حســب الشــعبة ومتابعــة غيابهــم وتوزيــع 

األســئلة.

برنامج حلقة النقاش الثالثة للطالب:

قاعة املؤمترات يف احلرم اجلامعي اجلديد، كما مت إعداد إعالانت احللقة قبل موعد إىلللقاء وتوفري وسيلة نقل الطالب من مبىن 
ومت ،إلعالم الطالب مبوعد احللقة ومكاهناولطابق األرضي والطابق األابلاللقاء خبمسة أايم وعلقت مببىن السنة التحضريية رقم 
م وقد مت توزيع العمل واألدوار اليت سوف يقوم هبا طالب اجمللس االجتماع مع طالب اجمللس االستشاري يوم االثنني 

املخصصة للطالب حسب الشعبة ومتابعة غياهبم أثناء اللقاء من اخراج الطالب من القاعات بشكل منتظم وحىت جلوسهم يف األماكن 
وتوزيع األسئلة

 برانمج حلقة النقاش الثالثة للطالب:

 القائم على التنفيذ الفقرة إىل من

 أحد طالب اجمللس االستشاري قرآن كرمي ومقدمة احللقة 09:35 09:30

09:35 10:05 
العمارة لقاء مع سعادة وكيل الشؤون األكادميية لكلية 

 والتخطيط
 د. إبراهيم اجلمعان

 د. علي الصليب لقاء مع سعادة وكيل الشؤون األكادميية لكلية اهلندسة 10:35 10:05

 أ. سيد رمضان لقاء مع منسق اجلودة ابملسار اهلندسي 10:45 10:35

رشيديأمحد أعرض األنشطة الطالبية ابلفصل الدراسي الثاين

أ. مازن الكبارييت و أ. شازان         اإلجنليزيةالرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر اللغة 

أ. حممد علي محزهالرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر الرايضيات 
الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات احلاسب 

اآليل
عباسأمحدد. 

د. مالك جديتاويالرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات االتصال

د. عصمت حممودالرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات الفيزايء

الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مرسم أساسيات 
اآليبد. حممد التصميم

اخلتامظهرًا
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قاعة املؤمترات يف احلرم اجلامعي اجلديد، كما مت إعداد إعالانت احللقة قبل موعد إىلللقاء وتوفري وسيلة نقل الطالب من مبىن 
ومت ،إلعالم الطالب مبوعد احللقة ومكاهناولطابق األرضي والطابق األابلاللقاء خبمسة أايم وعلقت مببىن السنة التحضريية رقم 
م وقد مت توزيع العمل واألدوار اليت سوف يقوم هبا طالب اجمللس االجتماع مع طالب اجمللس االستشاري يوم االثنني 

املخصصة للطالب حسب الشعبة ومتابعة غياهبم أثناء اللقاء من اخراج الطالب من القاعات بشكل منتظم وحىت جلوسهم يف األماكن 
وتوزيع األسئلة

برانمج حلقة النقاش الثالثة للطالب:

القائم على التنفيذالفقرةإىلمن

أحد طالب اجمللس االستشاريقرآن كرمي ومقدمة احللقة

العمارة لقاء مع سعادة وكيل الشؤون األكادميية لكلية 
د. إبراهيم اجلمعانوالتخطيط

د. علي الصليبلقاء مع سعادة وكيل الشؤون األكادميية لكلية اهلندسة

أ. سيد رمضانلقاء مع منسق اجلودة ابملسار اهلندسي

 رشيدي أمحد .أ عرض األنشطة الطالبية ابلفصل الدراسي الثاين 10:55 10:45

 أ. مازن الكبارييت و أ. شازان          اإلجنليزيةالرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر اللغة  11:10 10:55

 أ. حممد علي محزه 2الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر الرايضيات  11:20 11:10

11:20 11:30 
الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات احلاسب 

 اآليل
 عباس أمحدد. 

 د. مالك جديتاوي الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات االتصال 11:40 11:30

 د. عصمت حممود الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات الفيزايء 11:50 11:40

11:50 12:00 
الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مرسم أساسيات 

 التصميم
 اآليبد. حممد 

 اخلتام ظهراً  12:00

مجريات برنامج حلقة النقاش الثالثة للطالب:
وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 9.30 صباحــاً حيــث قــدم الربنامــج أحــد طــالب املجلــس • 

االستشــاري وافتتــح اللقــاء بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت أحــد طــالب املجلــس.

      

عــرض د. إبراهيــم الجمعــان ســعادة وكيــل الشــؤون األكادمييــة لكليــة الهندســة نبــذة عــن كليــة الهندســة وبــن أقســام كليــة • 

الهندســة والتخصصــات املتاحــة يف الكليــة وأضــاف بأنــه ســيتم الســنة القادمــة إتاحــة تخصــص جديــد للطــالب والــذي كان 

محصــورا للطالبــات فقــط وهــو هندســة الطبيــة الحيويــة ورشح بنبــذة مختــرصة عــن كل تخصــص وحاجــة الســوق املحــي 

مــن هــذا التخصــص ووضــح للطــالب أهميــة دور مقــرر الرياضيــات1&2 يف اعتــامد مقــررات كليــة الهندســة عليهــا حيــث 

أن أغلــب مقــررات كليــة الهندســة يدخــل الرياضيــات يف مواضيعهــا بشــكل كبــري وعليــه ســوف يتــم قبــول الطــالب يف كليــة 

 )PHYS-132( و )MATH-112( و )MAT-111(  :ــررات التآليــة الهندســة الســنة القادمــة باالعتــامد عــىل درجــات املق

بحيــث يتوجــب عــىل الطالــب يف املســار الهنــديس لقبولــه يف كليــة الهندســة الحصــول عــىل درجــة )  C( عــىل األقــل يف تلــك 

املقــررات، ورشح بشــكل عــام ورد عــىل استفســارات الطــالب بشــكل مســموع. 
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عــرض د. عــي الصلبــي ســعادة وكيــل الشــؤون األكادمييــة لكليــة العــامرة والتخطيــط نبــذة عــن كليــة العــامرة والتخطيــط • 

وبــن أقســام كليــة العــامرة والتخطيــط والتخصصــات املتاحــة يف الكليــة ورشح بنبــذة مختــرصة عــن كل تخصــص وحاجــة 

الســوق املحــي مــن هــذا التخصــص ووضــح للطــالب أهميــة مقــرري مرســم أساســيات التصميــم1&2 بالنســبة لكليــة العــامرة 

والتخطيــط وعــىل الطالــب أن يتمتــع مبهــارة الرســم الدقيــق فهــي مــن أساســيات التخصصــات يف الكليــة وتحــدث للطــالب 

عــن التخصصــات التــي تضمهــا كليــة العــامرة والتخطيــط بنبــذة مختــرصة عــن كل تخصــص وحاجــة ســوق العمــل لــه ورد 

عــرض أ. ســيد رمضــان مســؤول الجــودة باملســار الهنــديس مجموعــة مــن التقاريــر التــي تــم الحصــول عليهــا مــن إجابــات • عــىل استفســارات الطــالب بشــكل مســموع. 

الطــالب عــىل االســتبانات يف الفصــل الــدرايس األول وبــن للطــالب عــن أهميــة دور الطالــب يف عمليــة التطويــر مــن خــالل 

اجاباتــه عــىل االســتبانات التــي تتــم عملهــا مــن قبــل وحــدة الجــودة عــرض للطــالب بعــض النتائــج مــن التقاريــر وبــن كــم 

عــدد الطــالب الذيــن قامــوا باالســتجابة عــىل االســتبانات وعــرض مقارنــة نتائــج الســنة املاضيــة مــع الســنة الحآليــة ومــدى 

ــن • رضــا الطــالب عــن املقــررات.  ــه ع ــدأ حديث ــث ابت ــيدي حي ــد رش ــه أ. أحم ــاين قدم ــدرايس الث ــل ال ــة يف الفص ــطة الطالبي ــن األنش ــرة ع ــك فق ــىل ذل ت

ــرة وبعــض  ــرة الســلة والطائ ــدم وك ــرة الق ــل )دوري ك ــاين مث ــدرايس الث ــا يف الفصــل ال ــم عرضه ــي ســوف يت ــات الت الدوري

األلعــاب األخــرى( حيــث شــجع الطــالب عــىل التســجيل يف هــذه األلعــاب، واملســاهمة فيهــا وإظهــار الهويــات مــن خــالل 

تلــك الدوريــات، ليتمكنــوا مــن االنضــامم إىل منتخــب الجامعــة، وتحــدث أن التســجيل يف أي نشــاط ريــايض يكــون مــن خــالل 

ثــم الفقــرة الختاميــة باإلجابــة عــن اســئلة الطــالب واستفســاراتهم املكتوبــة واملســموعة بــإرشاف ســعادة املــرف الطــاليب • الدخــول عــىل رابــط التســجيل الــذي يتــم اإلعــالن عنــه. 

أ. مهنــد عيــى الزعبــي وســعادة منســق الشــؤون األكادمييــة أ. محمــد طلعــت وكانــت األســئلة املوجهــة ملنســقي املقــررات 

مقســمة إىل قســمن كتابيــة وشــفهية تــم الــرد عليهــا جميعهــا مــن قبــل منســقي املقــررات حيــث ركــز منســقو املقــررات 

عــىل التفاعــل مــن خــالل مركــز دعــم التعلــم ملــا لهــا أثــر كبــري يف دعــم التعلــم للطــالب والتغلــب عــىل مشــاكل الضعــف 

التــي يوجهونهــا وتــم انتهــاء اللقــاء يف متــام الســاعة 12 ظهــراً بحمــد اللــه. 

-حلقة النقاش الرابعة:
     يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة متمثلــة يف وكالــة العــامدة للمســار الهنــديس وتأكيــداً للــدور 

املنــاط بهــا يف تـــأهيل وصقــل وتنميــة مــدركات طالبهــا ودمجهــم بالبيئــة التعليميــة الجديــدة والتعــرف عــىل احتياجاتهــم، تــم 

إعــداد حلقــات التوعيــة واإلرشــاد لطــالب وطالبــات املســار الهنــديس.

• الرد عى استفسارات وأسئلة الطلبة بكل شفافية وموضوعية.• • التعرف عى احتياجات الطلبة من خال عقد هذه الحلقات التوعوية.• • تعريف الطلبة باألنشطة الطابية يف العامدة.• • التعريف باملصادر والخدمات التي تقدمها الجامعة.• • تنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات وتطويرها.• • تعزيز العاقة بن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.• • توعية الطلبة باللوائح واألنظمة املتعلقة باملسار الهنديس يف السنة التحضريية.• • دمج الطلبة بالبيئة التعليمية الجديدة وتنمية الشعور باالنتامء نحو الجامعة.•  الحلقات التوعوية واإلرشادية:
التحضري لحلقة النقاش بأقسام الطالب:

ــق  ــاء املواف ــوم الثالث ــن ي ــك م ــبوع وذل ــا بأس ــل موعده ــة قب ــاش الرابع ــة النق ــري لحلق ــالت للتحض ــن املقاب ــدد م ــراء ع ــم إج ت
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2019/03/05م وحتــى 2019/03/11م، كــام تــم االجتــامع مــع ســعادة الدكتــور/ محمــد فــاروق اآليب منســق املســار الهنــديس و 

ــى الزعبــي املــرف الطــاليب لإعــداد ومراجعــة  ــة للمســار الهنــديس و أ. مهنــد عي أ. محمــد طلعــت منســق الشــؤون األكادميي

الخطابــات والدعــوات والفقــرات والتنســيق مــع املتحدثــن، ومراجعــة املطبوعــات وتحضريهــا للطباعــة، وكذلــك حجــز قاعــة يف 

مبنــى العــامدات املســاندة )D3( والتأكــد مــن جاهزيتهــا للقــاء وتوفــري وســيلة نقــل الطــالب مــن مبنــى 450 إىل قاعــة املؤمتــرات 

يف الحــرم الجامعــي الجديــد.

كــام تــم إعــداد إعالنــات الحلقــة قبــل موعــد اللقــاء بخمســة أيــام وعلقــت مببنــى الســنة التحضرييــة رقــم 450 بالطابــق األريض 

والطابــق األول إلعــالم الطــالب مبوعــد الحلقــة ومكانهــا، وتــم االجتــامع مــع طــالب املجلــس االستشــاري يــوم االثنــن 2019/03/11م 

وقــد تــم توزيــع العمــل واألدوار التــي ســوف يقــوم بهــا طــالب املجلــس أثنــاء اللقــاء مــن اخــراج الطــالب مــن القاعــات بشــكل 

منتظــم وحتــى جلوســهم يف األماكــن املخصصــة للطــالب حســب الشــعبة ومتابعــة غيابهــم وتوزيــع األســئلة.

برنامج حلقة النقاش الرابعة للطالب:

 وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 9.30 صباحــاً حيــث قــدم الربنامــج أحــد طــالب املجلــس • مجريات برنامج حلقة النقاش األوىل للطالب:

 عــرض د. وليــد بــن أبــو بكــر القطــي رئيــس قســم هندســة التشــييد يف كليــة الهندســة طــالب املســار الهنــديس بشــكل كبــري • االستشــاري وافتتــح اللقــاء بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت أحــد طــالب املجلــس.

 برانمج حلقة النقاش الرابعة للطالب:
 

 القائم على التنفيذ الفقرة إىل من
 أحد طالب اجمللس االستشاري قرآن كرمي ومقدمة احللقة 09:35 09:30

09:35 10:05 
حماضرة عامة بعنوان "مسؤوليات املهندس" لسعادة الدكتور / 

رئيس قسم هندسة التشييد، كلية  القطي،وليد بن أبو بكر 
 اهلندسة، جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 د. وليد بن أبو بكر القطي

10:05 10:35 

 :Urban Landscape“حماضرة عامة بعنوان 

Singaporean Vision”  لسعادة الدكتور / علي بن
وكيل الشؤون األكادميية، كلية العمارة  الصليب،عمر 

 والتخطيط، جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 د. علي الصليب

 د. هاين قطب لقاء مع منسق اجلودة ابملسار اهلندسي 10:45 10:35

10:45 10:55 
فقرة عن االستعداد لالختبارات يقدمها مشرف وحدة 

 اإلرشاد
 د. حممود أيوب

                                                                                                نأ. مازن الكبارييت و أ. شازا اإلجنليزيةالرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر اللغة  11:10 10:55
 أ. حممد علي محزه 2الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر الرايضيات  11:20 11:10
 عباس أمحدد.  الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات احلاسب اآليل 11:30 11:20
 خطريي أمحدد.  الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات االتصال 11:40 11:30
 د. عصمت حممود الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مهارات الفيزايء 11:50 11:40

11:50 12:00 
الرد على أسئلة الطالب اخلاصة مبقرر مرسم أساسيات 

 اآليبد. حممد  التصميم

 اخلتام ظهراً  12:00
 

  للطالب:وىلجمرايت برانمج حلقة النقاش األ
o ًحيث قدم الربانمج أحد طالب اجمللس  صباحاً  9.30املعلن بدأت حلقه النقاش يف متام الساعة  الزمينللجدول  وفقا

االستشاري وافتتح اللقاء خبري كالم آايت من الذكر احلكيم بصوت أحد طالب اجمللس.
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وهــو بعنــوان )مســؤوليات املهندســن( حيــث تطــرق عــن مســؤوليات املهنــدس بعــد التخــرج مــن الجامعــة والتحاقــه بســوق 

العمــل والصفــات التــي يجــب أن يتحــىل بهــا املهنــدس واملهــارات التــي يتمتــع بهــا والوظائــف التــي مــن املمكــن أن يقــوم 

بهــا املهنــدس يف ميــدان العمــل . 

  

ــر •  ــم املناظ ــوان )تصمي ــرة بعن ــط فق ــامرة والتخطي ــة الع ــة لكلي ــؤون األكادميي ــل الش ــعادة وكي ــي س ــي الصلب ــرض د. ع  ع

الطبيعيــة الحرضيــة: رؤيــة ســنغافورة( مــن خــالل مشــاهد لفــن العــامرة يف ســنغافورة تطــرق الدكتــور إىل بصمــة مهنــدس 

العــامرة يف قدرتــه عــىل تنســيق البنــاء مــن الداخــل والخــارج وابداعــه يف أن يكــون البنــاء متكامــالً مــع املحيــط الــذي هــو 

ــه • فيــه.  ــن خــالل اجابات ــر م ــة التطوي ــب يف عملي ــة دور الطال ــديس أهمي ــاين قطــب مســؤول الجــودة باملســار الهن ــرض د. ه  ع

عــىل االســتبانات التــي تتــم عملهــا مــن قبــل وحــدة الجــودة وأكــد عــىل الطــالب الدخــول مــن خــالل حســابه عــىل نظــام 

االســتبانات واإلجابــة عليهــا وبــن للطلبــة بوجــود نوعــن مــن االســتبانات أحدهــام يختــص بالكتــاب واألخــر يختــص بأســاليب 

 تــىل ذلــك فقــرة نصــح وارشــاد إلدارة الوقــت والتغلــب عــىل قلــق االختبــارات قدمهــا د. محمــود أيــوب أســتاذ مســاعد بعلــم • التدريــس. 

النفــس الربــوي حيــث عــرض أهميــة تحديــد هــدف يف حياتــك وتســخري كل اإلمكانيــات للوصــول وتحقيــق الهــدف، وعــدم 

الرضــوخ ملضيعــات الوقــت وكيفيــة التعامــل معهــا وعــدم االستســالم لقلــق االختبــار مــن خــالل الثقــة بالنفــس والجاهزيــة 

ــإرشاف ســعادة منســق العــام • التامــة.  ــة واملســموعة ب ــة عــن اســئلة الطــالب واستفســاراتهم املكتوب ــة باإلجاب ــرة الختامي ــم الفق  ث

للمســار الهنــديس الدكتــور/ محمــد فــاروق اآليب ســعادة املــرف الطــاليب أ. مهنــد عيــى الزعبــي وســعادة منســق الشــؤون 

األكادمييــة أ. محمــد طلعــت وكانــت األســئلة املوجهــة ملنســقي املقــررات مقســمة إىل قســمن كتابيــة وشــفهية تــم الــرد عليهــا 

جميعهــا مــن قبــل منســقي املقــررات حيــث ركــز منســقو املقــررات عــىل التفاعــل مــن خــالل مركــز دعــم التعلــم ملــا لهــا 

أثــر كبــري يف دعــم التعلــم للطــالب والتغلــب عــىل مشــاكل الضعــف التــي يوجهونهــا وتــم انتهــاء اللقــاء يف متــام الســاعة 12 

ظهــراً بحمــد اللــه. 



181
181

حلقات النقاش لطالب المسار الهندسي طالبات:
-حلقة النقاش األولى:

تم السمنار بحضور الطالبات:
عدد الغياب :21 طالبة  عدد الحضور: 143 طالبة   

منسقات املقررات واملتحدثات:
o د. عبري رشيد - مساعدة وكيلة السنة التحضريية.

o د. أسامء الحسن - املنسقة األكادميية للمسار الهنديس.

o د. مروة أحمد فضل - املنسقة األكادميية للمسار الصحي وعضو ملقرر الربية البدنية. 

o د. نجالء محمود فريح - منسقة لجنة الجودة باملسار الهنديس. 

o د. سايل عي مصطفى - منسقة لجنة االنشطة باملسار الهنديس.

o أ.عايشة جلريز - منسقة اللغة اإلنجليزية.  

o أ. ليام لعجوز - عضو ملقرر مهارات البحث. 

o د. نهى حسني - مقرر التصاميم.

o م. مروة تريك - مقرر التصاميم.

o م. نجالء مكاوي - مقرر التصاميم.

o م. هبة النشار - مقرر التصاميم.

o ا. نسيم فواغرة - مقرر الرياضيات.

o أ. نجاة الشافعي - اللغة اإلنجليزية.  

o أ. منرة الطيب - اللغة اإلنجليزية.  

o أ. شيامء مصطفى - اللغة اإلنجليزية.  

o ممثلة مركز اإلرشاد الجامعي باملسار الهنديس د/ لينا ابو صفية. 

o مسؤولة الدعم الفني للمسار أ. إرساء املعجل.

o طالبات من كلية التصاميم )3 طالبات من تخصصات مختلفة( – كلية الهندسة الطبية )2طالبة(.

أهداف حلقة النقاش األوىل: 
o إقامة فاعليات االحتفال باليوم الوطني. 

o تعريف الطالبات باللوائح والقوانن املنظمة للجامعة والتنبيه عىل عدم السامح مبخالفة هذه اللوائح.

o تعريف الطالبات بوحدة الجودة واهميتها وكيفية التعامل مع خدماتها. 

o التأكيد عىل أهمية ملئ االستبيانات الخاصة بأسبوع التهيئة وكيفية ملئ االستبيانات.

o التعريف مبركز اإلرشاد الجامعي والتواصل مع املرشدة النفسية للمسار.  

o التعريف باألنشطة الخاصة باملسار وكيفية التواصل لالشراك بها ومن املسئول عنها. 

o مشاركة طالبات السنة التحضريية باألعوام السابقة تجربتهم مع زميالتهم لهذا العام وتعريفهم بالتايل: 

- مساعدة الطالبات عىل كيفية إدارة وقتهم.

- كيفية مذاكرة املقررات. 

- كيفية تقسيم الدرجات.

- طبيعة الحياة الجامعية. 

- تعريف ب كلية التصاميم قسم التصميم الداخي وتصميم املنتجات وكلية الهندسة الطبية.

-  الرد عىل اسئلة واستفسارات الطالبات.
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تحديــد تاريــخ وتوقيــت الحلقــة مــن قبــل العــامدة واخطارنــا بــه عــن طريــق امييــل مــن املنســق العــام للمســار الهنــديس • آليات األعداد لحلقه النقاش األوىل باملسار:

عمــل ورش عمــل مــع كالً مــن منســقات املقــررات واملرشــدة الطالبيــة ملناقشــة املوضوعــات التــي ســيتم تغطيتهــا يف حلقــه • عمل اجتامع مع د. عبري رشيد مساعدة الوكيلة بالعامدة لتحديد اهداف الحلقة وتنظيم الجدول الزمني لها • مراسلة أ. قطاع مدير مكتب العميد لحجز السمنار مببنى 900 إلقامة حلقه النقاش األوىل به.• وهــو الثالثــاء املوافــق 8 محــرم 1440 ه 18 مــن ســبتمرب 2018 مــن الســاعة 1.00 ظهــراً إىل الســاعة 4.00 عــرصاً.

تحديــد الفقــرات التــي ســيتم عرضهــا بالحلقــة مــع تحديــد وقــت لــكل فقــرة وارســالها للمنســق العــام للمســار واملنســق • إعالم الطالبات مبوعد ومكان عقد حلقة النقاش األوىل والتنبيه عىل مدى أهمية الحضور والتفاعل بالسمنار.• النقــاش لجعلهــا أكــرث فائــدة للطالبــات.

ــة والدراســات املســاندة. ــة الســنة التحضريي مناقشــه الفقــرات مــع املنســق العــام وتعديــل بعضهــا مــن حيــث الوقــت وادراج فقــرة تعريفيــة عــن مركــز دعــم التعلــم • اإلداري باملســار وملســاعدة وكيل

   والبــدء يف مراســلة كالً مــن وحــدة الجــودة وحــدة اإلرشــاد الجامعــي ومركــز دعــم التعلــم وقســم تطويــر الــذات وطالبــات • وضع الجدول الزمني النهايئ للحلقة.• طبقــاً لتوجيهــات ســيادته.

ــة تحــت ارشاف كالً مــن املنســق العــام للمســار  ــه هندســه طبي ــات بكلي ــم وطالب ــة التصامي ــع التخصصــات بكلي مــن جمي

تجهيــز ركــن خــاص باليــوم الوطنــي كــام هــو موضــع بالصــور وكذلــك االتفــاق مــع الطالبــات املشــاركات يف طابــور العــرض • االتفاق مع جميع املتحدثات عىل الوقت املتاح لهن لعرض فقراتهن وتحديد ميعاد الفقرة لهن.• الهنــديس ومســاعدة وكيلــة الســنة التحضرييــة.

التأكد من ترتيب القاعة وتنظيفها وتجهيزها للتوافق مع عدد الطالبات. • لالحتفــال باليــوم الوطنــي داخــل القاعــة.  

وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 1.05 ظهــراً بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم تالهــا • ثالثاً: مجريات اليوم: 

تــىل ذلــك كلمــه افتتاحيــه د. عبــري رشــيد مســاعدة وكيلــة الســنه التحضرييــة هنئــت الطالبــات بالعــام الــدرايس ومتنــت لهــم • عــىل الحضــور الطالبــة »رزان رشــيدي« وقامــت بتقديــم فقــرات فاعليــات اليــوم الوطنــي الطالبــة ريــم الشــبانة.

ــا أو مــع منســقة املســار يف حــال  ــم بعــض اإلرشــادات الخاصــة للتيســري عليهــم يف التواصــل معه ــر واعطته أن يكــون مثم

ــات • واجهتهــم أي صعوبــات. ــور العــرض لعــدد مــن الطالب ــك طاب ــىل ذل ــي، وي ــدءا بالنشــيد الوطن ــي ب ــوم الوطن ــال بالي ــات االحتف ــك فاعلي ــىل ذل ت

ــن الحضــور  ــي ب ــف القاعــة عــىل الجانب ــا و الدخــول مــن خل ــن بأيدهــن االعــالم ملوحــن به ــات زي موحــد وتحمل مرتدي
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والتوجــه إىل املــرح والوقــف أمــام الجميــع لالحتفــال معــاً بهــذا اليــوم الجميــل، وبعــد ذلــك تــم انــرصاف طابــور العــرض ثــم 

إلقــاء شــعر للطالبــة/ بســمة بامــردوف عــن عظمــة الوطــن. ثــم كلمــة تاريخيــة للطالبــة/ بتــول رشــيد عــن توحيــد اململكــة. 

وتــم عمــل مســابقة ثقافيــة بــن الحضــور وتــم توزيــع الجوائــز عــىل الطالبــات الفائــزات وتــم التنويــه عــن املســابقة الفنيــة 

تــىل ذلــك كلمــة تعريفيــة باللوائــح والنظــم الخاصــة بعــامدة الســنة التحضرييــة وجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل • قامت بتقديم فقرات حلقة النقاش األوىل املتبقية الطالبة/ رزان رشيدي.• للرســم الحــر تعبــريا عــن االحتفآليــة باليــوم الوطنــي واعــالن نتائجهــا يف نهايــة اليــوم وتوزيــع الجوائــز عــىل الفائــزات.

قدمتهــا د. أســامء الحســن املنســقة األكادمييــة للمســار وركــزت عــىل االلتــزام بجميــع اللوائــح الدراســية ولوائــح االختبــارات 

عــرض تعريفــي بالجــودة بالعــامدة مــن قبــل د. نجــالء فريــح منســقة الجــودة باملســار الهنــديس تركــز العــرض عــن تعريــف • واملنــع الكامــل الســتخدام الهواتــف املحمولــة مــن قبــل الطالبــات داخــل القاعــات الدراســية ومنــع التصويــر نهائيــاً.

الطالبــات مبفاهيــم جــوده التعليــم واهميتــه ومــدى تأثــريه يف تطويــر منظومــة التعليــم ومــدى أهميــة مشــاركة الطالبــات 

تــىل ذلــك فقــرة تعريفيــة بوحــدة الخدمــات اإلرشــادية النفســية باملســار الهنــديس بالعــامدة مــن قبــل د. لينــا ابــو صفيــة • بالجــودة وعــرض االســتبيانات وكيفيــة الدخــول عليهــا مــن خــالل البــالك بــورد ومواعيدهــا. 

أســتاذ مســاعد بعلــم النفــس الربــوي وضحــت مــن خاللهــا نشــاط الوحــدة وكيفيــة اســتفادة الطالبــات مــن هــذه الخدمــات 

ثــم فقــرة تعريفيــة باألنشــطة الطالبيــة قامــت بعرضهــا د. ســايل عــىل منســقة لجنــة االنشــطة املســار الهنــديس عرفــت مــن • كيفيــة التواصــل معهــا مواعيدهــا ومــكان تواجدهــا.

ــة  ــذ النشــاط وكيفي ــة وقــت تنفي ــة العمــل باللجن ــة باملســار وآلي ــة األنشــطة الطالبي ــام لجن ــا هــي مه ــات م ــا الطالب خالله

املشــاركة بهــا واألنشــطة املقرحــة وحثــت الطالبــات عــىل املشــاركة باألنشــطة الطالبيــة للمســار وأن هــذا ال يتعــارض مــع 

ــة • تفوقهــم الــدرايس.  ــة الســنة الثاني ــة الهندســة الطبي ــد مــن كلي ــة/ رغــد آل زي ــدأت بالطالب ــات. ب ــي واألســئلة املفتوحــة للطالب فقــرة تجربت

وتناولــت الطالبــة تجربتهــا مــع الســنة التحضرييــة والحيــاة الجامعيــة وكيــف ســاعدتها الســنة التحضرييــة وهيئتهــا للتكيــف 

ــة بالجامعــة. تطرقــت  ــوي إىل اللغــة اإلنجليزي ــة بالثان ــة وباألخــص لتحــول الدراســة مــن اللغــة العربي ــاة الجامعي مــع الحي

الطالبــة إىل كيفيــة حســاب التقديــر وناقشــت مــع الطالبــات الصعوبــات التــي ســيوجهونها وكيفيــة التغلــب عليهــا. وعــن 

ثــم عرضــت الطالبــة/ ليــان العمــرة كليــة التصاميــم الســنة الثانيــة قســم تصميــم منتجــات - معلومــات عــن كيفيــة التعامــل • مــدى اســتفادتها مــن املقــررات الدراســية بالســنة التحضرييــة يف تخصصهــا الحــايل. 

مــع الضغــوط   والتأقلــم مــع الحيــاة الجامعيــة والتخصــص، وعــن مــدى اســتفادتها مــن املرســم، وكيــف أنــه ســهل عليهــا 

الدراســة، واعطتهــم نبــذة عــن املــواد الدراســية بالقســم، وقامــت بعــرض بعــض النــامذج التــي تــم تصميمهــا مــن خاللهــا، أو 

 ثــم كان لقــاء الطالبــة/ أســامء الســعدي مــن قســم تصميــم الجرافيــك والطالبة/هالــة الرتوعــي مــن التصميــم الداخــي مــن • مــن خــالل زميلتهــا. وناقشــت مــع الطالبــات ملــاذا ترغــب الطالبــة بهــذا التخصــص دون غــريه.

كليــة التصاميــم الســنة الثانيــة والتــي اســتفاضت يف تعريــف الطالبــات وتشــوقيهم بالقســم وملــاذا يرغبــون يف دخولــه وهــل 

وكان آخــر لقــاء مــع الطالبــة/ دعــاء أبــو العــدس بالســنة الثانيــة بكليــة الهندســة الطبيــة وبــدأت عرضهــا بالتســاؤل الــذى • البــد أن تجيــدي الرســم للدخــول ام يكفــي شــغفك بــه ومــع اســتمرار التدريــب تتحســن الرســومات.

ــزات  ــة، وتجربتهــا اآلن، ومــا هــي ممي ــا؟ وقامــت بعــرض تجربتهــا بالســنة التحضريي ــن أن ــات التحضــريي عــن أي يشــغل بن

 أخريا شكر الحضور يف متام الساعة 4.00 عرصاً.• وعيــوب القســم، وشــاركت الطالبــات مــع املنســقات الــرد عــىل اســئلة الطالبــات.
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-حلقة النقاش الثانية:
تم السمنار بحضور الطالبات:

عدد الغياب :57 طالبة  عدد الحضور: 107 طالبة   

منسقات املقررات واملتحدثات:
o د. نهى حسني - مقرر التصاميم.

o د. مروة أحمد فضل - املنسقة األكادميية للمسار الصحي وعضو ملقرر الربية البدنية. 

o د. نجالء محمود فريح - منسقة لجنة الجودة باملسار الهنديس. 

o د. سايل عي مصطفى - منسقة لجنة االنشطة باملسار الهنديس. 

o أ. عايشة جلريز - منسقة اللغة اإلنجليزية.  

o أ. ليام عجوز - عضو ملقرر مهارات البحث. 

o م. مروة تريك - مقرر التصاميم.

o م. نجالء مكاوي - مقرر التصاميم.

o م. هبة النشار - مقرر التصاميم.

o أ. نادية مقديش - مقرر الرياضيات.

o أ. نجاة الشافعي - اللغة اإلنجليزية.  

o أ. منرة الطيب - اللغة اإلنجليزية.  

o أ. شيامء مصطفى - اللغة اإلنجليزية.  

o مسؤولة الدعم الفني للمسار أ. إرساء املعجل.

o طالبات من كلية التصاميم )طالبة من تصميم منتجات، طالبة من كلية الهندسة الطبية(.

o أ. فاطمة النعمي - محارض بكلية التصاميم - قسم تصميم منتجات. 

• مشــاركة طالبــات الســنة التحضرييــة باألعــوام الســابقة تجربتهــم مــع زمياتهــم لهــذا العــام وتعريفهــم بكيفيــة االســتفادة املثــى أهداف حلقة النقاش الثانية: 
• الرد عى اسئلة واستفسارات الطالبات• عمل فقرة رياضية ترفيهية إلزالة الضغوط والتوتر خال فرتة االختبارات عن الطالبات.• مشاركة طالبات املجلس الطايب زمياتهم عن كيفية تنظيم الوقت خال فرتة االختبارات.• تعريف وتهيئة الطالبات للمشاركة يف تقييم املقررات وتقييم أعضاء هيئة التدريس.مــن الوقــت خــالل فــرة االختبــارات وتقليــل القلــق. 

ــد اإللكــروين للمنســق العــام للمســار • آليات األعداد لحلقه النقاش الثانية باملسار: ــه عــن طريــق الربي ــا ب ــد تاريــخ وتوقيــت الحلقــة مــن قبــل العــامدة واخطارن تحدي

ـ املوافــق 13 مــن نوفمــرب 2018م مــن الســاعة 10 صباحــاً – 12 ظهــراً. ــع األول 1440هــ ــاء املوافــق 5 ربي عمــل ورش عمــل مــع كالً مــن منســقات املقــررات واملرشــدة الطالبيــة ملناقشــة املوضوعــات التــي ســيتم تغطيتهــا يف حلقــه • عمل اجتامع مع د. عبري رشيد مساعدة الوكيلة بالعامدة لتحديد اهداف الحلقة وتنظيم الجدول الزمني لها. • مراسلة أ. قطاع مدير مكتب العميد لحجز قاعة املؤمترات مببنى 900 إلقامة حلقه النقاش الثانية به.• الهنــديس وهــو الثالث

تحديــد الفقــرات التــي ســيتم عرضهــا بالحلقــة مــع تحديــد وقــت لــكل فقــرة وارســالها للمنســق العــام للمســار واملنســق • إعالم الطالبات مبوعد ومكان عقد حلقة النقاش الثانية والتنبيه عىل مدى أهمية الحضور والتفاعل بالسمنار.• النقــاش لجعلهــا أكــرث فأئــده للطالبــات.

ــة والدراســات املســاندة. ــة الســنة التحضريي مناقشه الفقرات مع املنسق العام وتعديل بعضها من حيث الوقت.• اإلداري باملســار وملســاعدة وكيل
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ــم • وضع الجدول الزمني النهايئ.•  ــة التصامي ــات بكلي ــع التخصص ــن جمي ــات م ــذات وطالب ــر ال ــم تطوي ــودة وقس ــدة الج ــن وح ــلة كالً م ــدء يف مراس والب

التأكد من ترتيب القاعة وتنظيفها وتجهيزها للتوافق مع عدد الطالبات.• االتفاق مع جميع املتحدثات عىل الوقت املتاح لهن لعرض فقراتهن وتحديد ميعاد الفقرة لهن.• والطالبــات بكليــة هندســه طبيــة تحــت إرشاف كالً مــن املنســق العــام للمســار الهنــديس ومســاعدة وكيلــة الســنة التحضرييــة.

وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 10 صباحــاً بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم تالهــا • ثالثاً: مجريات اليوم: 

عــرض فقــرة تجربتــي حيــث بــدأت بالطالبــة/ ميســم الفــداع مــن كليــة الهندســة الطبيــة والطالبــة/ بيــادر العيــى مــن كليــة • عــىل الحضــور الطالبــة »رزان رشــيدي«

التصاميــم قســم »تصميــم املنتجــات« وتناولــت تجربتهــام مــع الســنة التحضرييــة والحيــاة الجامعيــة، وكيفيــة تنظيــم وقتهــام،   

ثــم عرضــت املهندســة/ فاطمــة النعمــي -كليــة التصاميــم تصميــم داخــي وقامــت بتعريــف الطالبــات بتخصــص التصميــم • كــام ناقشــن مــع الطالبــات الصعوبــات التــي ســيوجهونها أثنــاء فــرات االســتذكار وكيفيــة التغلــب عليهــا. 

عــرض تعريفــي بالجــودة بالعــامدة مــن قبــل د. نجــالء فريــح منســقة الجــودة باملســار الهنــديس ارتكــز العــرض عــن تعريــف • الداخــي، ومــدى االســتفادة منهــا يف حياتهــم وأهميــة هــذا التخصــص وكيفيــة االلتحــاق بــه. 

قامــت الطالبــة / غديــر العلــوي والطالبــة/ وعــد العيــى طالبــات املجلــس الطــاليب بتقديــم عــرض لزميالتهــام عــن كيفيــة • الطالبــات بأهميــة مشــاركتها يف التقييــم ومــدى أهميــة مشــاركة الطالبــات بالجــودة وكيفيــة الدخــول عليهــا ومواعيدهــا. 

تــىل ذلــك فقــرة رياضيــة ترفيهيــة إلزالــة التوتــر والضغــوط قامــت بعرضهــا د/ مــروة أحمــد فضــل املنســقة األكادمييــة للمســار • تنظيــم الوقــت خــالل فــره االختبــارات. 

الصحــي وعضــو ملقــرر الربيــة البدنيــة باملســار الهنــديس مــن خــالل عمــل مجموعــة مــن التمرينــات املكتبيــة التــي ميكــن أن 

فقرة استقبال االستفسارات من قبل الطالبات الرد من قبل املنسقات للمقرر.• تؤديهــا الطالبــات، والتــي تزيــل مــن التوتــر والضغوطــات أثنــاء فــرة االســتذكار وأثنــاء فــرة االختبــارات.

-حلقة النقاش الثالثة:
تم السمنار بحضور الطالبات:

عدد الغياب : 18 طالبة عدد الحضور: 150 طالبة   

منسقات املقررات واملتحدثات:
o د. عبري رشيد - مساعدة وكيلة السنة التحضريية.

o د. أسامء الحسن - املنسقة األكادميية للمسار الهنديس.

o د. نجالء محمود فريح - منسقة لجنة الجودة باملسار الهنديس. 
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o ممثي الكليات من عضوات هيئة التدريس:

• قسم تصميم املنتجات: )م/ نورة الحميدي(.• قسم تصميم املطبوعات والوسائط املتعددة )م/ انفال الزراج – م / أسامء الغامدي – م/ مرهان قطب(.• قسم تصميم داخيل )م / أفنان الدليجان (.- كلية التصاميم: 
- كلية الهندسة الطبية للشؤون االكادميية )م / برشى ملحم - م/ ملى املفيذ(.

o د. سايل عي مصطفى - منسقة لجنة االنشطة باملسار الهنديس.

o أ.عايشة جلريز - منسقة اللغة اإلنجليزية.  

o أ. ليام عجوز - عضو ملقرر مهارات البحث.

o د. نهى حسني - مقرر التصاميم.

o م. مروة تريك - مقرر التصاميم.

o م. نجالء مكاوي - مقرر التصاميم.

o م. هبة النشار - مقرر التصاميم.

o أ. نسيم فواغرة - مقرر مادة الرياضيات.

o أ. نجاة الشافعي - اللغة اإلنجليزية.  

o أ. منرة الطيب - اللغة اإلنجليزية.  

o أ. شيامء مصطفى - اللغة اإلنجليزية.  

o ممثلة مركز اإلرشاد الجامعي باملسار الهنديس د/ لينا ابو صفية.  

o مسؤولة الدعم الفني للمسار أ. إرساء املعجل.

ــة يف • أهداف حلقة النقاش األوىل:  ــاركتهم الفعال ــتمرار يف مش ــىل االس ــم ع ــدرايس األول وتحفيزه ــل ال ــودة للفص ــدة الج ــج وح ــات بنتائ ــف الطالب تعري

التقييــم بالفصــل الــدرايس الثــاين. لقــاء الطالبــات مبمثــي كليــات املختلفــة )كليــة الهندســة الطبيــة وكليــة التصاميــم بأقســامها 

الرد عىل اسئلة واستفسارات الطالبات فيام يخص املقررات.• املختلفــة( للتعريــف بالكليــات وللــرد عــىل استفســارات الطالبــات.

ــد اإللكــروين للمنســق العــام للمســار • آليات األعداد لحلقه النقاش األوىل باملسار: ــه عــن طريــق الربي ــا ب ــد تاريــخ وتوقيــت الحلقــة مــن قبــل العــامدة واخطارن تحدي

الهنــديس وهــو الثالثــاء املوافــق 30 جــامدى األول 1440هـــ املوافــق 5 فربايــر 2019م مــن الســاعة 9:30 صباحــاً إىل الســاعة 

ــراً. تحديــد الفقــرات التــي ســيتم عرضهــا بالحلقــة مــع تحديــد وقــت لــكل فقــرة وارســالها للمنســق العــام للمســار واملنســق • إعالم الطالبات مبوعد ومكان عقد حلقة النقاش الثالثة والتنبيه عىل مدى أهمية الحضور والتفاعل بالسمنار.• عمل اجتامع مع د. عبري رشيد - مساعدة الوكيلة بالعامدة لتحديد اهداف الحلقة وتنظيم الجدول الزمني لها. • مراسلة أ. قطاع مدير مكتب العميد لحجز السمنار مببنى 900 إلقامة حلقه النقاش الثالثة به.• 12.00 ظه

ــة والدراســات املســاندة. ــة الســنة التحضريي والبــدء يف مراســلة كالً مــن وحــدة الجــودة وحــدة اإلرشــاد الجامعــي ومركــز دعــم التعلــم وقســم تطويــر الــذات وســعادة • وضع الجدول الزمني النهايئ للحلقة.• مناقشه الفقرات مع املنسق العام وتعديل بعضها من حيث الوقت.• اإلداري باملســار وملســاعدة وكيل

وكالء كليــة الهندســة الطبيــة وكليــة التصاميــم مــن جميــع التخصصــات املنســق العــام للمســار الهنــديس ومســاعدة وكيلــة 
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التأكد من ترتيب القاعة وتنظيفها وتجهيزها للتوافق مع عدد الطالبات.• االتفاق مع جميع املتحدثات عىل الوقت املتاح لهن لعرض فقراتهن وتحديد ميعاد الفقرة لهن.• الســنة التحضرييــة.

 

 وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 9:30 صباحــاً بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم تالهــا • ثالثاً: مجريات اليوم: 

 تــىل ذلــك عــرض تعريفــي بالجــودة بالعــامدة مــن قبــل د. نجــالء فريــح منســقة الجــودة باملســار الهنــديس تركــز العــرض عــن • عــىل الحضــور الطالبــة/ نديــن جهــاد وقامــت بتقديــم فقــرات فعاليــات حلقــات النقــاش الطالبــة/ ريم الشــبانة.

تعريــف الطالبــات بنتائــج تقييــم الطالبــات للمقــررات للفصــل الــدرايس األول والتأكيــد دورهــم الكبــري يف املشــاركة يف ابــداء 

فقــرة »خــارج النــص« قدمتهــا الطالبــة/ دانــا عصــام طالبــة الســنة التحضرييــة التــي أظهــرت مــدى أهميــة اختيــار كليتــك • آرائهــم خــالل الفصــل الــدرايس الثــاين ألنــه مــن ضمــن مســؤوليتهم لتحقيــق الجــودة.

ثــم تــىل ذلــك فقــرات ممثــي الكليــات فبــدأت أول فقــرة للمهندســة / انفــال الدليجــان املهندســة بكليــة التصاميــم - قســم • وتخصصــك بشــكل جيــد.

تصميــم داخــي بالكليــة وقــد بــدأت بتعريــف الطالبــات بالقســم، ومــا معنــى كلمــة تصميــم داخــي وماهــي أقســام الكليــة 

ــزراج ، م / مرهــان قطــب (  تعريــف الطالبــات بقســم التصميــم • ومــا يتــم دراســته خــالل ســنوات الكليــة ومــا هــو ســوق العمــل املتــاح لخريجــي كليــة التصاميــم بعــد التخــرج.  ثــم قدمــت كالً مــن )م / أ ســامء الغامــدي م / انفــال ال

املطبوعــات والوســائط املتعــددة ومــا يتــم دراســته خــالل ســنوات الدراســة بهــذا القســم ومــا يحتاجــه الطالبــات مــن ادوات 

  كــام قامــت أيضــاً )م/ نــورة الحميــدي( قســم تصميــم املنتجــات بالتعريــف بالقســم ومــا يتــم دراســته يف هــذا القســم مــن • اثنــاء ســنوات الدراســة يف هــذا القســم وماهــي الوظائــف املتوفــرة لهــذا القســم بعــد التخــرج.

 كــام أوضحــت أيضــاً كالً مــن )م / ملــى املفيــذ، م / بــرى ملحــم( عضــوات هيئــة التدريــس لكليــة الهندســة الطبيــة وباقــي • مقــررات خــالل ســنوات الدراســة وماهــي الوظائــف املتوفــرة لهــذا القســم بعــد التخــرج.

•  أخريا شكر الحضور يف متام الساعة 12.00 ظهراً  • عضــوات هيئــة التدريــس املمثلــن مــن كليــة التصاميــم بأقســامها املختلفــة بتلقــي أي استفســارات والــرد عليهــا مــن قبلهــم. 
-حلقة النقاش الرابعة:

تم السمنار بحضور الطالبات:
عدد الغياب :36 طالبة  عدد الحضور: 118 طالبة  

منسقات املقررات واملتحدثات:
o د. أسامء الحسن - املنسقة األكادميية للمسار الهنديس.

o د/ فريال الكردي -كلية التصاميم.
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o د / ابتسام الدعيس - كلية الهندسة.

o د. نهى حسني - منسقة مقرر املرسم وأساسيات التصميم )2(.

o د. سايل عي مصطفى - منسقة لجنة االنشطة باملسار الهنديس. 

o   د. منيار مختار - مقرر مهارات الحاسب اآليل. 

o م. مرينا العبد لله - كلية الهندسة. 

o مسؤولة الدعم الفني للمسار أ. إرساء املعجل.

تحفيــز الطالبــات عــىل تحديــد الهــدف او الحلــم والســعي وراء تحقيقــه وذلــك مــن خــالل فقــرة »خــارج النــص 2« للطالبــة/ • أهداف حلقة النقاش الرابعة: 

التعــرف عــىل أحــالم الطالبــات وأهدافهــم والســعي وراء تحقيقهــا ومســاعدتهم للوصــول إىل الهــدف الــذي يحلمــون بــه مــن • دانــه عصــام. 

خــالل التعــرف عــىل مفاتيــح أبــواب تحقيــق الحلــم والســعي وراء تحقيقهــا بشــتى الطــرق وذلــك مــن خــالل محــارضة د/ 

الرد عىل اسئلة واستفسارات الطالبات.• عمل فقرة رياضية ترفيهية للتخلص من األرق والتوتر خالل فرة االختبارات الطالبات. • » Modelling and theoretical studies in Biomedical engineering »• التعرف عىل إحدى التخصصات يف كلية الهندسة من خالل فقرة د / ابتسام الدعيس بعنوان:• فريــال الكــردي مــن كليــة التصاميــم بعنــوان »حلــم قيــد اإلنشــاء« .

تحديــد تاريــخ وتوقيــت الحلقــة مــن قبــل العــامدة واخطارنــا بــه عــن طريــق امييــل مــن املنســق العــام للمســار الهنــديس • آليات األعداد لحلقه النقاش الرابعة باملسار:

تحديــد الفقــرات التــي ســيتم عرضهــا بالحلقــة مــع تحديــد وقــت لــكل فقــرة وارســالها للمنســق العــام للمســار واملنســق • إعالم الطالبات مبوعد ومكان عقد حلقة النقاش الرابعة والتنبيه عىل مدى أهمية الحضور والتفاعل بالسمنار.• عمل اجتامع مع د. عبري رشيد - مساعدة الوكيلة بالعامدة لتحديد اهداف الحلقة وتنظيم الجدول الزمني لها.• مناقشة املنسق العام للمسار الهنديس لتوقيت الحلقة واقرارها.• مراسلة أ. قطاع مدير مكتب العميد لحجز قاعة املؤمترات مببنى 900 إلقامة حلقه النقاش الرابعة به.• وهــو الثالثــاء املوافــق 5رجــب 1440هـــ املوافــق 12 مــن مــارس 2019م مــن الســاعة 10 صباحــاً – 12 ظهــراً.

ــة والدراســات املســاندة. ــة الســنة التحضريي ــم، التواصــل مــع • اإلداري باملســار وملســاعدة وكيل ــة التصامي ــال الكــوردي مــن كلي ــم وترشــيحها د / فري ــة التصامي ــة كلي التواصــل مــع د/ مــي شــكري وكيل

ــة الهندســة للمشــاركة يف الســمنار. ــن كلي ــس م ــورة/ جواهــر الغامــدي وترشــيحها د/ابتســام الدعي التأكد من ترتيب القاعة وتنظيفها وتجهيزها للتوافق مع عدد الطالبات كام هو.• االتفاق مع جميع املتحدثات عىل الوقت املتاح لهن لعرض فقراتهن وتحديد ميعاد الفقرة لهن.• وضع الجدول الزمني النهايئ للحلقة.• الدكت
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 وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن بــدأت حلقــه النقــاش يف متــام الســاعة 10 صباحــاً بخــري كالم آيــات مــن الذكــر الحكيــم تالهــا • ثالثاً: مجريات اليوم: 

 عــرض فقــرة »خــارج النــص 2« قدمتهــا الطالبــة/ دانــا عصــام طالبــة الســنة التحضرييــة التــي أظهــرت مــدى أهميــة الســعي • عــىل الحضــور الطالبــة/ نديــن جهــاد.

ــات • وراء تحقيــق الحلــم. ــف الطالب ــد االنشــاء« قامــت بتعري ــم قي ــوان »حل ــم محــارضة بعن ــة التصامي ــال الكــوردي« كلي ــم عرضــت » د/ فري  ث

ــده. ــا تري ــا للوصــول إىل م ــة الســعي وراء تحقيقه ــم وكيفي ــق الحل ــواب تحقي ــح أب  »Modelling and theoretical studies in Biomedical engineering« قامــت فيهــا بإعطــاء رشح وايف للنمذجة والدراســة • ثم عرضت د/ ابتسام الدعيس فقرة بعنوان: • مبفاتي

وقامــت بعمــل تطبيــق عمــي للطالبــات بعــرض احــدى الصــور عليهــم وطلبــت منهــم التعبــري برســم بســيط لتلــك الصــور • النظريــة يف الهندســة الطبية. 

 أخرياً شكر الحضور يف متام الساعة 12 ظهراً. •  فقرة استقبال االستفسارات من قبل الطالبات الرد من قبل املنسقات للمقرر.• لتوضيــح مفهــوم النمذجــة للطالبــات. 

حلقات النقاش لطالب المسار الصحي طالب:
     نظمــت وكالــة املســار الصحــي حلقــة نقــاش الطالــب األوىل والتــي هدفــت إىل تطويــر عمليــات التعليــم بالعــامدة 

وتنويــع الخــربات التدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس وتنــاول املوضوعــات املختلفــة التــي تهــم الطالــب وأعضــاء هيئــة 

ــة.  ــم خــالل الدراس ــي تقابله ــكآلية الت ــع اإلش ــب حــول بعــض املواضي ــىل استفســارات الطال ــرد ع ــك ال ــس، وكذل التدري

ــب عــىل جعــل  ــز الطال ــد - تحفي ــة - التحضــري الجي ــب األكادميي ــوق الطال ــم اإللكــروين - حق ــاش إىل التعل وتطــرق النق

ــة( ــرد عــىل استفســارات الطلب املحــارضة ممتعــة للطالــب – ال

     بعــد تــالوة عطــرة مــن آيــات الذكــر الحكيــم مــن أحــد طــالب العــامدة قــام ســعادة الدكتــور / نــارص الريــس - عميــد 

ــب  ــة موضحــاً حــرص العــامدة عــىل دعــم الطال ــة والدراســات املســاندة املكلــف بالحديــث مــع الطلب الســنة التحضريي

ــم  ــات والتعــرف عــىل حقوقه ــة الخدم ــري كاف ــة وتوف ــم املطلوب ــل احتياجاته ــري كام ــم توف ــا يضمــن له ــل مب بشــكل كام

وواجباتهم.ثــم قــد ســعادة الدكتــور/ خلــف املســاعيد املــرف العــام عــىل املســار الصحــي بتقديــم كلمــة للطلبــة موضحــاً 

مهــام وواجبــات وكالــة املســار مــن تنفيــذ اللوائــح والقواعــد التنفيذيــة، وكذلــك إعــداد الجــداول الدراســية وعرضهــا عــىل 

الطلبــة بشــكل جيــد ووقــت كاف، والتواصــل مــع مركــز اإلرشــاد فيــام يخــص الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة اجتامعيــة أو 

توجيــه نفــي. وشــمل برنامــج حلقــة النقــاش لقــاء مــع منســقي املقــررات كــام قــدم مســؤول وحــدة األنشــطة الطالبيــة 

رشح حــول أنشــطة عــامدة الســنة التحضرييــة وآليــة املشــاركة بتلــك األنشــطة تــىل ذلــك لقــاء مســؤول وحــدة الجــودة 

قــدم مــن خاللهــا رشح حــول نظــام الجــودة يف العــامدة، وأهميــة مشــاركة الطالــب برأيــه يف عمليــة التقييــم والتطويــر، 

ويف ختــام اللقــاء قــدم مــريف رشح حــول الخدمــات اإلرشافيــة للطلبــة ســواء اكانــت متعلقــة مبكتــب اإلرشاف الطــاليب أو 

الكرونيــة متعلقــة ببوابــة خدمــات الطالــب.
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 للشعب وفقا   وىلنسب حضور طالب املسار الصحي حللقة النقاش األ

 

 

 

نسب حضور طالب المسار الصحي لحلقة النقاش األولى وفقًا للشعب:

الفيزياء:
س: طبيعة االختبار القصري وإمكانية زيادة وقت االختبار؟ 

ج: سيكون االختبار ضمن الخطة املقررة ومن املمكن زيادة وقت الدخول إال أنه ال ميكن زيادة املدة املخصصة لالختبار.

س: طبيعة املادة والوحدة التي ستشملها االختبارات القادمة؟

ج: تم توضيح تلك النقاط من قبل املنسق. 

كام قام املنسق بتوضيح بعض األمور املتعلقة باملقرر.

الكيمياء: 
س: عدد الوحدات الدراسية التي يشملها االختبار.

ج: تم اإلجابة من قبل املنسق بانها وفقاً ملا هو محدد يف الخطة الدراسية.

كام قام املنسق بتوضيح بعض األمور املتعلقة باملقرر.

األحياء:
س: هل عرض الرشائح كايف كمذاكرة للمقرر الدرايس.

ج: عرض الرائح وسيلة مساعدة وال ميكن ان يكون بديال عن الكتاب الدرايس.

س: هل هنالك نسبة للحرمان للغياب عن املعمل.

ج: نعم حيث يعد املعمل جزء من املقرر الدرايس.

وقام املنسق بتوضيح بعض األمور املتعلقة باملقرر.
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    اللغة اإلنجليزية: 
س: تخفيض عدد الساعات الدراسية.

ج: الساعات الدراسية وفقاً ملا هو محدد يف الخطة.

س: مشكالت خاصة بنظام البالك بورد. 

ج: تم توضيح آلية استخدامه وطرق التواصل يف حال تم حدوث أي إشكآلية. 

س: هل اختبار تحديد املستوى يعطي نتائج حقيقية عن مستوى الطالب.

ج: االختبار رسمي ومعتمد من جميع الجهات املتخصصة ويعطي نتائج واقعية. 

س: هل يوجد أخطاء بالتصحيح. 

ج : ال يوجد أخطاء وهنالك لجنة مراجعة.

اإلشراف الطالبي: 

س: آلية تقديم األعذار.

ج: تم توضيح تلك اآللية من قبل املرف.

تم توضيح كل ما يتعلق بحقوق وواجبات طالب السنة التحضريية والركيز عىل االطالع عىل دليل الطالب. 

حلقات النقاش لطالب المسار الصحي طالبات:
حلقة النقاش األولى:

ــاء 1440/1/22هـــ مــن الســاعة10صباحاً حتــى الســاعة 1ظهــراً، وافتتحــت حلقــة النقــاش بكلمــة  عقــدت يــوم الثالث

ســعادة الدكتــورة/ عبــري بنــت عــي رشــيد - مســاعدة وكيلــة عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة تطرقــت 

ــة يف  ــة املتبع ــح واألنظم ــق اللوائ ــة وتطبي ــق يف مســريتهن تعلمي ــام يتعل ــات في ــه الطالب ــا إىل توجي ــن خــالل كلمته م

ــة. الســنة التحضريي

ــدة شــعرية  ــم قصي ــي( ث ــي الســعودي )نشــيد وطن ــة بالســالم املل ــي والبداي ــوم الوطن ــال بالي ــات االحتف ــا فعالي تلته

ــري شــعبان أكــدت مــن خــالل  ــورة/ عب ــا كلمــة منســقة الجــودة ســعادة الدكت ــة/ هــدى املطــريي. تلته ــا الطالب ألقته

كلمتهــا عــىل أهميــة تطبيــق الجــودة يف عــامدة الســنة التحضرييــة، وحــث الطالبــات عــىل أهميــة تعبئــة االســتبيانات، 

وتحــري الدقــة واألمانــة بخصــوص التقييــم مــن خــالل جميــع االســتبيانات املطلوبــة.

تلتهــا كلمــة منســقة الجــداول واالختبــارات وســعادة األســتاذة/ لبنــه عبــد الجــواد بخصــوص لوائــح االختبــارات واألعــذار 

املتبعــة يف املســار الصحــي.

تلتهــا فقــرة املســابقة الثقافيــة التــي مــن خاللهــا تــم طــرح بعــض األســئلة الثقافيــة عــىل الطالبــات وتوزيــع الهدايــا 

عــىل الطالبــات. 

ثم فقرة تجربتي مع طالبات التخصص من كلية الطب، وفقرة مبادرة ساعد.

 ويف الختام فقرة استقبال االسئلة واالستفسارات والرد عليها من خالل العضوات الواردة أسمهن وهن:
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حلقة النقاش الثانية:
عقــدت يــوم الثالثــاء 1440/3/22هـــ مــن الســاعة 9.30 صباحــاً حتــى الســاعة 1ظهــراً، وافتتحــت حلقــة النقــاش بكلمــة 

ســعادة الدكتــورة/ عبــري بنــت عــي رشــيد - مســاعدة وكيلــة عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة تطرقــت 

مــن خــالل كلمتهــا إىل توجيــه الطالبــات فيــام يتعلــق يف تطبــق اللوائــح واألنظمــة املتبعــة يف الســنة التحضرييــة، وشــددت 

يف كلمتهــا عــىل جميــع الطالبــات االســتعداد لالختبــارات والتقيــد بتعليامتهــا، وااللتــزام بالــزي الرســمي املحــدد مــن قبــل 

الجامعــة وســوف تطبــق الالئحــة يف حــال املخالفــة لذلــك.

تلتها فقرة كيف تستعدين لالختبارات من اعداد طالبات املجلس االستشاري.

تالها تكريم أعضاء هيئة التدريس من قبل اإلدارة.

تلتهــا كلمــة منســقة الجــودة ســعادة الدكتــورة عبــري شــعبان أكــدة مــن خــالل كلمتهــا عــىل أهميــة تطبيــق الجــودة يف 

عــامدة الســنة التحضرييــة وحــث الطالبــات عــىل أهميــة تعبئــة االســتبيانات املطلوبــة.

تلتها مسابقة ثقافية من تقديم الطالبات تم فيها توزيع الهدايا عىل الفائزات.

تلتها فقرة تجربتي.

تلتها فقرة األسئلة والرد عىل االستفسارات ألهيئه التدريس. 

تلتها األركان املشاركة يف الحلقة وشملت ركن الكليات وركن القبول التسجيل.

حلقة النقاش الثالثة:
عقــدت يــوم الثالثــاء 1440/5/23هـــ مــن الســاعة10صباحاً حتــى الســاعة 1ظهــراً، وافتتحــت حلقــة النقــاش الثالثــة بتــالوة 

آيــات عطــرة مــن القــرآن الكريــم.

 تلتها كلمة سعادة الدكتورة/ عبري بنت عي رشيد - مساعدة وكيلة عامدة السنة التحضريية والدراسات. 

تلتهــا كلمــة املنســقة األكادمييــة الدكتــورة/ نريــن رفعــت تطرقــت فيهــا عــن التظلــامت املقدمــة مــن الطالبــات وطــرق 

حلهــا.

تلتها كلمة الطالبة/ لجن من كلية الطب عن تجربتها مع اإلرشاد النفي.

تلتهــا كلمــة الدكتــورة/ عبــري شــعبان منســقة الجــودة بعنــوان رأيــك يهمنــا حثــت مــن خاللهــا الطالبــات عــىل تحقيــق 

التميــز عــىل مســتوى الجامعــة.

تلتهــا كلمــة الدكتــورة/ مــروه فضــل منســقة املســار الصحــي تطرقــت مــن خاللهــا طــرق النجــاح والتغلــب عــىل الفشــل 

بعنــوان )الفشــل طريــق النجــاح(.

تلتها فقرة ترفيهية. 

 حلقات النقاش لطالب المسار الصحي طالبات:

 ى:ولحلقة النقاش األ

الساعةاصبالساعةمن هـ يوم الثالاثء عقدت حىت عبري النقاش بكلمة سعادة الدكتورةافتتحت حلقة، و ظهرًاحًا
الطالبات فيماتوجيه إىلمساعدة وكيلة عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة تطرقت من خالل كلمتها بنت علي رشيد 

التحضريية.السنةيتعلق يف مسريهتن تعلمية وتطبيق اللوائح واألنظمة املتبعة يف 
هدى لقتها الطالبةأقصيدة شعرية مث نشيد وطينالسعوديلسالم امللكي والبداية اباالحتفال ابليوم الوطينفعالياتتلتها 

السنة يف عمادةتطبيق اجلودة أمهيةمن خالل كلمتها على ت شعبان أكدعبري الدكتورةاجلودة سعادةتلتها كلمة منسقة املطريي.
خبصوص التقييم من خالل مجيع االستبياانت املطلوبة.انةوحتري الدقة واألم،عبئة االستبياانتتأمهيةوحث الطالبات على ،التحضريية

املتبعة يف املسار األعذارلوائح االختبارات و خبصوصدعبد اجلوالبنه ةستاذاألوسعادةواالختباراتداولتلتها كلمة منسقة اجل
الصحي.

اهلدااي على الطالبات. وتوزيععلى الطالبات الثقافيةاألسئلةمن خالهلا مت طرح بعض الثقافية اليتتلتها فقرة املسابقة 
فقرة مبادرة ساعد، و فقرة جتربيت مع طالبات التخصص من كلية الطبمث 

مسهن وهنأعضوات الواردة الخالل عليها منوالرد واالستفساراتاستقبال االسئلة اخلتام فقرةويف 
 

 .خان اد. أثيب شعبان زكي د. عبري ءاالساسية د. صفاسعادة املتحدثة عن قسم العلوم  1

  ..سارة العسرييأ اإلجنليزيةقسم مقرر اللغة  ناملتحدثة عسعادة  2

  .عن قسم تطوير الذات أ.آمال بين يونس سعادة املتحدثة 3

 .والتوجيه اجلامعي ألقسام الطالبات أ.آمنة اللصاصمة اإلرشادسعادة منسقة مركز  4

 .سعادة منسقة االنشطة الطالبية ابملسار الصحي أ.لبىن عبد اجلواد 5

 .سعادة مشرفة مركز دعم التعلم د. هيا أبوبشيت 6

 

 

 

 

الطاليباإلشراف
األعذارتقدمي آليةس: 
من قبل املشرفليةمت توضيح تلك اآلج: 

طالب السنة التحضريية والرتكيز على االطالع على دليل الطالبمت توضيح كل ما يتعلق حبقوق وواجبات 
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ــارة عــن ورش عمــل يف  ــه يوجــد برنامــج يف العــامدة عب ــات أن ــا عــىل الطالب ــورة/ ســمية نوهــت فيه ــا كلمــة الدكت تلته

ــا. ــات عــىل التســجيل فيه ــت الطالب ــارات حث ــت امله تنمي

تلتها كلمة الدكتورة سجى الريس واملعيدة هيفاء الجنويب من كلية الصحة العامة بعنوان اختيار التخصص.

تلتها كلمة طالبة االمتياز/ بتول ماهر من كلية التمريض تطرقت فيها عن أهمية تخصص التمريض.

تلتهــا فقــرة بعنــوان )أذا مل تفشــل أبــداً مل تفعــل يشء أبــداً( تــم مــن خــالل الفقــرة عــرض نبــذة مختــرصه عــن بعــض 

ــة مــن العلــامء املرموقــن. األمثل

حلقة النقاش الرابعة:
عقــدت يــوم الثالثــاء 1440/6/27هـــ مــن الســاعة11صباحاً حتــى الســاعة 1ظهــراً، وافتتحــت حلقــة النقــاش الرابعــة بحوار 

ــة  ــدأ الحــوار مــع مســاعدة وكيل ــة التدريــس باملســار الصحــي. وب ــات املســار الصحــي وعضــوات هيئ مفتــوح بــن طالب

عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة الدكتــورة/ عبــري بنــت عــي رشــيد قامــت مــن خاللــه بــرد عــىل جميــع 

االستفســارات الــواردة مــن قبــل الطالبــات. تالهــا منســقة املســار الصحــي الدكتــورة/ مــروه فضــل بــرد عــىل عــدد مــن 

االستفســارات املطروحــة لنقــاش. ثــم حــوار مــع عضــوات قســم اللغــة اإلنجليزيــة تــم مــن خاللــه بــرد عــىل بعــض األســئلة 

ــة الصحــة  ــات كلي ــي مــع طالب ــك فقــرة تجربت ــال ذل ــري شــعبان. ت ــورة/ عب ــواردة. تالهــا كلمــة منســقة الجــودة الدكت ال

العامــة.

بعد ذلك كلمة األستاذة/ هيفاء الجنويب من كلية الصحة العامة تحدثت فيها عن أهمية تخصص الصحة العامة.

تــال ذلــك حــوار مــع منســقة القبــول والتســجيل األســتاذة/ مريــم املطــريي تــم مــن خاللــه الــرد عــىل بعــض االستفســارات 

الــواردة مــن الطالبــات.
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حلقات النقاش لطالب المسار العلمي طالب:
حلقة النقاش األولى:

يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة متمثلــة يف وكالــة العــامدة للمســار العلمــي وتأكيــداً 

للــدور املنــاط بهــا يف تـــأهيل وصقــل وتنميــة مــدركات طالبهــا ودمجهــم بالبيئــة التعليميــة الجديــدة والتعــرف عــىل 

احتياجاتهــم، تــم إعــداد حلقــات التوعيــة واإلرشــاد لطــالب املســار العلمــي.

• التعرف عى احتياجات الطلبة من خال عقد هذه الحلقات التوعوية.• تعريف الطلبة باألنشطة الطابية يف العامدة.• التعريف باملصادر والخدمات التي تقدمها الجامعة.• تنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات وتطويرها.• تعزيز العاقة بن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.• توعية الطلبة باللوائح واألنظمة املتعلقة باملسار العلمي يف السنة التحضريية.• دمج الطلبة بالبيئة التعليمية الجديدة وتنمية الشعور باالنتامء نحو الجامعة.أهداف حلقة النقاش الرابعة: 
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الفقرة األوىل:
بــدأت الجلســة النقاشــية الثانيــة لطــالب عــامدة الســنة التحضرييــة للمســار العلمــي وكــام هــو موضــح بالربنامــج بتــالوة 

القــرآن الكريــم ألحــد طــالب املســار العلمــي.

الفقرة الثانية:
ــة  ــاء هيئ ــالب وأعض ــب بالط ــذي رح ــواد وال ــي ع ــم بن ــد املنع ــي د. عب ــار العلم ــام للمس ــرف الع ــعادة امل ــدث س تح

ــاش. ــة النق ــن لحلق ــس الحارضي التدري

ــح أهميــة حلقــات النقــاش بالنســبة للطــالب، وكذلــك أعضــاء هيئــة التدريــس كــام قــام بتوضيــح الخطــة  وقــام بتوضي

ــامت. ــح والتعلي ــة واللوائ األكادميي

والقواعــد التنفيذيــة لطــالب املســار العلمــي بالعــامدة ومقــررات الفصــل الــدرايس األول والفصــل الــدرايس الثــاين وأنهــى 

ســعادة د. عبــد املنعــم بنــى عــواد كلمتــه بشــكر الجميــع.

الفقرة الثالثة:
بــدأت مناقشــة مفتوحــة بــن طــالب املســار العلمــي ومنســقي املقــررات الدراســية يديرهــا ســعادة املــرف العام للمســار 

العلمــي، حيــث بــدأ بالتعريــف مبنســقي املقــررات الدراســية مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وهم:

ثــم قــام منســقو املقــررات بإعطــاء نبــذة مــوج زة عــن املقــرر الخــاص بهــم وعــن توزيــع الدرجــات واالختبــار النهــايئ لــكل 

مــن (مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة، مقــرر الرياضيــات، مقــرر مهــارات الحاســب اآليل، مقــرر مهــارات التعلــم والبحــث، مقــرر 

الربيــة البدنيــة والصحيــة) ومــن ثــم اســتمعوا إىل تســاؤالت الطــالب واجابــوا عنهــا.

وأكــد ســعادة األســتاذ / فــؤاد عــىل رضورة االلتــزام مبواعيــد املحــارضات، وحــث الطــالب عــىل تفعيــل البــالك بــورد كــام 

أكــد علىتوزيــع درجــات االختبــارات.

ــع  ــن توزي ــى ع ــور/ يحي ــك والدكت ــور/ مال ــس والدكت ــور/ أني ــاس والدكت ــد عب ــور/ أحم ــعادة الدكت ــن س ــدث كل م وتح

ــارات. ــات واالختب ــن الدرج ــررة ع ــالب املتك ــارات الط ــتقبال استفس ــررات واس ــات للمق الدرج

الفقرة الرابعة:
ــور/ أحمــد خطــريي منســق وحــدة الجــودة للمســار العلمــي، تــم رشح دور الطالــب يف  ــت الفقــرة لســعادة الدكت وكان

تحقيــق جــودة العمليــة التعليميــة داخــل العــامدة، كــام حــث الطــالب عــىل رضورة املشــاركة يف تقييــم أســبوع التهيئــة 

وكذلــك تقييــم املقــررات ومهــارات التدريــس وذلــك عــىل موقــع الجامعــة، ثــم قــام بالعــرض التقدميــي لكيفيــة الدخــول 

عــىل صفحــة التقييــم ومنــاذج لتقييــم بعــض املقــررات يف العــام املــايض.

الفقرة الخامسة:
ــة وأهــداف وحــدة  ــرح أهمي ــك ل ــد وذل ــى محم وتحــدث ســعادة مــرف وحــدة ش ؤون الطــالب بالعــامدة د. يحي

شــؤون الطــالب بالعــامدة، كــام اجــاب ســعادته عــىل اســئلة الطــالب الخاصــة باألنشــطة الرياضيــة والرحــالت واملســابقات 

التــي تنظمهــا العــامدة والرحــالت.

  وىلالفقرة األ
بدأت اجللسة النقاشية الثانية لطالب عمادة السنة التحضريية للمسار العلمي وكما هو موضح ابلربانمج بتالوة القرآن الكرمي الحد 

 طالب املسار العلمي. 
 

 الفقرة الثانية:
هيئة التدريس احلاضرين حللقة النقاش  أعضاءحتدث سعادة املشرف العام للمسار العلمي د. عبد املنعم بين عواد والذي رحب ابلطالب و 

هيئة التدريس كما قام بتوضيح اخلطة األكادميية واللوائح والتعليمات  أعضاءوكذلك  ،حلقات النقاش ابلنسبة للطالب أمهيةوقام بتوضيح 
د. عبد املنعم  وأهنى سعادة والفصل الدراسي الثاين ولوالقواعد التنفيذية لطالب املسار العلمي ابلعمادة ومقررات الفصل الدراسي األ

 كلمته بشكر اجلميع بىن عواد  
 

 الفقرة الثالثة: 
حيث بدأ  ،بدأت مناقشة مفتوحة بني طالب املسار العلمي ومنسقي املقررات الدراسية يديرها سعادة املشرف العام للمسار العلمي

وهم: ،هيئة التدريس أعضاءابلتعريف مبنسقي املقررات الدراسية من 
 قسم العلوم األساسية. القرنةنيس أد/  -

 . اسب اآليلقسم احل عباس أمحدد.   -

 .اإلجنليزيةقسم اللغة  أ. فؤاد، أ/ شازان -

 وحدة األنشطة. د. حيىي حممد -
  .قسم مهارات التعلم د/ مالك جديتاوي -

 
عن املقرر اخلاص هبم وعن توزيع الدرجات واالختبار النهائي لكل من )مقرر اللغة  ةموجز  ةمث قام منسقو املقررات إبعطاء نبذ

، مقرر الرايضيات، مقرر مهارات احلاسب اآليل، مقرر مهارات التعلم والبحث، مقرر الرتبية البدنية والصحية( ومن مث استمعوا اإلجنليزية
 تساؤالت الطالب واجابوا عنها. إىل
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الفقرة السادسة:
كانــت للدكتــور/ أحمــد عبــاس حيــث رشح فيهــا كيفيــة الدخــول للخدمــات اإللكرونيــة للجامعــة، وكيفيــة وضــع كلمــة 

الــر ألول مــرة، وكيفيــة الدخــول إىل البــالك بــورد، واســتقبل أي اســئلة واجهــت الطــالب يف عمليــة الولــوج إىل النظــام.

الفقرة السابعة:
كانــت قضايــا تهــم الطــالب وذلــك يف حضــور د. عبــد املنعــم بــن عــواد املنســق العــام للمســار العلمــي ود. أحمــد الكيــالين 

مســاعد املنســق العــام للمســار العلمــي واألســتاذ/ معــاذ الكنــاين املــرف الطــاليب للمســار العلمي.

وقــام األســتاذ/ معــاذ الكنــاين بعــرض أهميــة االلتــزام باملحــارضات ونســب الغيــاب لــكل مقــرر وأهميــة حضــور مركــز 

ــة خدمــات الطالــب. مصــادر التعلــم ألخــذ االســتفادة واســتخدام بواب

وتــم التأكيــد مــن قبــل املســار عــىل رضورة االلتــزام باملحــارضات، أ وهميــة احــرام لوائــح وانظمــة الجامعــة، والتشــديد 

عــىل رضورة منــع التدخــن داخــل الحــرم الجامعــي، كــام تــم رشح آليــة قبــول األعــذار الطبيــة والحــاالت التــي تقبــل فيهــا 

األعــذار، وضوابــط قبــول األعــذار الطالبيــة عــن املحــارضات واالختبــارات الفصليــة والنهائيــة، وكيفيــة احتســاب املعــدل 

الفصــي والراكمــي، ورشوط القبــول يف برامــج الكليــات. وتــم اإلجابــة عــىل تســاؤالت الطــالب.

توصيات حلقات النقاش األولى
ــة . 1 ــج Blackboard يف العملي ــتخدام برنام ــة يف اس ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض ــة اس ــىل أهمي ــد ع  التأكي

ــك. ــة ذل ــة ومتابع ــة التعليمي التعلمي

التأكيــد عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة يف دخولهــم إىل موقــع جامعــة أكســفورد مــن قبــل منســقي التعليــم . 2

اإللكــروين يف قســم اللغــة إلنجليزيــة ومتابعــة ذلــك.

حــث الطــالب عــىل االشــراك يف األنشــطة مــن خــالل وحــدة األنشــطة الطالبيــة بالعــامدة واتخــاذ االجــراءات التــي . 3

مــن شــأنها رفــع مســتوى املشــاركة يف األنشــطة.

عقــد ورش عمــل مــن قبــل املعنيــن يف العــامدة ملناقشــة األمــور املنبثقــة عــن حلقــات النقــاش التوعويــة واإلرشــادية . 4

مثــل: الصعوبــات التــي تواجــه الطــالب يف اللغــة اإلنجليزيــة.

5 .. Blackboard التدريب عىل استخدام برنامج

يف العملية التعلمية التعليمية ومتابعة هيئة التدريس والطلبة يف استخدام برانمجأعضاءاستخدام أمهيةالتأكيد على 
ذلك.

يف قسم اللغة اإللكرتوينموقع جامعة أكسفورد من قبل منسقي التعليم إىلهيئة التدريس والطلبة يف دخوهلم أعضاءالتأكيد على 
تابعة ذلك. وماإلجنليزية

حث الطالب على االشرتاك يف األنشطة من خالل وحدة األنشطة الطالبية ابلعمادة واختاذ االجراءات اليت من شأهنا رفع مستوى 
املشاركة يف األنشطة. 

ية مثل: اإلرشادعقد ورش عمل من قبل املعنيني يف العمادة ملناقشة األمور املنبثقة عن حلقات النقاش التوعوية و 
اإلجنليزية.الصعوابت اليت تواجه الطالب يف اللغة -

التدريب على استخدام برانمج 

نسبة حضور الطالب حلقة النقاش 

حلقات النقاش األولىتوصيات
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حلقة النقاش الثانية:
ــداً  ــة العــامدة للمســار العلمــي وتأكي ــة يف وكال ــة والدراســات املســاندة متمثل يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضريي

ــىل  ــرف ع ــدة والتع ــة الجدي ــة التعليمي ــم بالبيئ ــا دمجه ــدركات طالبه ــة م ــل وتنمي ــل وصق ــا يف تأهي ــاط به ــدور املن لل

ــي. ــاد لطــالب املســار العلم ــة واإلرش ــات التوعي ــداد حلق ــم إع ــم، ت احتياجاته

• التعرف عى احتياجات الطلبة من خال عقد هذه الحلقات التوعوية.• تعريف الطلبة باألنشطة الطابية يف العامدة.• التعريف باملصادر والخدمات التي تقدمها الجامعة.• تنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات وتطويرها.• تعزيز العاقة بن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.• توعية الطلبة باللوائح واألنظمة املتعلقة باملسار العلمي يف السنة التحضريية.• دمج الطلبة بالبيئة التعليمية الجديدة وتنمية الشعور باالنتامء نحو الجامعة.أهداف حلقة النقاش: 
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الفقرة األوىل:
بــدأت الجلســة النقاشــية الثانيــة لطــالب عــامدة الســنة التحضرييــة للمســار العلمــي وكــام هــو موضــح بالربنامــج بتــالوة 

القــرآن الكريــم الحــد طــالب املســار العلمــي.

الفقرة الثانية:
ــة  ــاء هيئ ــالب وأعض ــب بالط ــذي رح ــواد وال ــي ع ــم بن ــد املنع ــي د. عب ــار العلم ــام للمس ــرف الع ــعادة امل ــدث س تح

التدريــس الحارضيــن لحلقــة النقــاش, وقــام بتوضيــح أهميــة حلقــات النقــاش بالنســبة للطــالب وكذلــك أعضــاء هيئــة 

ــي  ــار العلم ــالب املس ــة لط ــد التنفيذي ــامت والقواع ــح والتعلي ــة واللوائ ــة األكادميي ــح الخط ــام بتوضي ــام ق ــس، ك التدري

بالعــامدة ومقــررات الفصــل الــدرايس األول والفصــل الــدرايس الثــاين، وأنهــى ســعادة د. عبــد املنعــم بنــي عــواد كلمتــه 

ــع. بشــكر الجمي

الفقرة الثالثة:
ــام  ــرف الع ــعادة امل ــا س ــية، يديره ــررات الدراس ــقي املق ــي ومنس ــار العلم ــالب املس ــن ط ــة ب ــة مفتوح ــدأت مناقش ب

ــم: ــس، وه ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــية م ــررات الدراس ــقي املق ــف مبنس ــدأ بالتعري ــث ب ــي، حي ــار العلم للمس

ثــم قــام منســقو املقــررات بإعطــاء نبــذة موجــزة عــن املقــرر الخــاص بهــم وعــن توزيــع الدرجــات واالختبــار النهــايئ لــكل 

مــن (مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة، مقــرر الرياضيــات، مقــرر مهــارات الحاســب اآليل، مقــرر مهــارات التعلــم والبحــث، مقــرر 

الربيــة البدنيــة والصحيــة) ومــن ثــم اســتمعوا إىل تســاؤالت الطــالب واجابــوا عنهــا.

وتحــدث كل مــن ســعادة الدكتــور/ أحمــد عبــاس والدكتــور/ أنيــس والدكتــور/ مالــك والدكتــور/ يحيــى واألســتاذ/ فــؤاد عن 

االختبــارات النهائيــة وتوزيــع الدرجــات للمقــررات واســتقبال استفســارات الطــالب املتكررة عــن الدرجــات واالختبارات.

الفقرة الرابعة:
وكانــت فقــرة ســمعنا صوتــك لســعادة الدكتــور/ أحمــد خطــريي منســق وحــدة الجــودة للمســار العلمــي تــم فيهــا رشح 

دور الطالــب يف تحقيــق جــودة

العمليــة التعليميــة داخــل العــامدة، كــام حــث الطــالب عــىل رضورة املشــاركة يف تقييــم أســبوع التهيئــة، وكذلــك تقييــم 

املقــررات ومهــارات التدريــس

وذلــك عــىل موقــع الجامعــة، ثــم قــام بالعــرض التقدميــي لكيفيــة الدخــول عــىل صفحــة التقييــم ومنــاذج لتقييــم بعــض 

املقــررات يف العــام املــايض.

الفقرة الخامسة:
ــة وأهــداف وحــدة  ــرح أهمي ــك ل ــد وذل ــى محم وتحــدث ســعادة مــرف وحــدة ش ؤون الطــالب بالعــامدة د. يحي

شــؤون الطــالب بالعــامدة، كــام أجــاب ســعادته عــىل اســئلة الطــالب الخاصــة باألنشــطة الرياضيــة والرحــالت واملســابقات 

التــي تنظمهــا العــامدة.

الفقرة السادسة:
كانــت للدكتــور/ محمــود ايــوب حيــث قــام بإعطــاء محــارضة تثقيفيــة للطــالب عــام يقلــق الطــالب يف االختبــارات، وكيفيــة 

  وىلالفقرة األ
بدأت اجللسة النقاشية الثانية لطالب عمادة السنة التحضريية للمسار العلمي وكما هو موضح ابلربانمج بتالوة القرآن الكرمي الحد 

 طالب املسار العلمي. 
 الفقرة الثانية:

احلاضرين حللقة النقاش هيئة التدريس  أعضاءحتدث سعادة املشرف العام للمسار العلمي د. عبد املنعم بين عواد والذي رحب ابلطالب و 
كما قام بتوضيح اخلطة األكادميية واللوائح والتعليمات   ،هيئة التدريس أعضاءحلقات النقاش ابلنسبة للطالب وكذلك  أمهيةوقام بتوضيح 

د. عبد املنعم  وأهنى سعادة ،والفصل الدراسي الثاين ولوالقواعد التنفيذية لطالب املسار العلمي ابلعمادة ومقررات الفصل الدراسي األ
 .كلمته بشكر اجلميععواد   بين
 

 الفقرة الثالثة: 
حيث بدأ  ،يديرها سعادة املشرف العام للمسار العلمي ،بدأت مناقشة مفتوحة بني طالب املسار العلمي ومنسقي املقررات الدراسية

 وهم: ،هيئة التدريس أعضاءابلتعريف مبنسقي املقررات الدراسية من 

 قسم العلوم األساسية. القرنةأنيس  .د -

 . اسب اآليلقسم احل عباس أمحدد.   -

 .اإلجنليزيةقسم اللغة  شازان .أ. فؤاد، أ -

 وحدة األنشطة. د. حيىي حممد -
 .قسم مهارات التعلم مالك جديتاوي .د -

 
عن املقرر اخلاص هبم وعن توزيع الدرجات واالختبار النهائي لكل من )مقرر اللغة  موجزة نبذةمث قام منسقو املقررات إبعطاء 

، مقرر الرايضيات، مقرر مهارات احلاسب اآليل، مقرر مهارات التعلم والبحث، مقرر الرتبية البدنية والصحية( ومن مث استمعوا اإلجنليزية
 الب واجابوا عنها.تساؤالت الط إىل

فؤاد عن االختبارات  ستاذحيىي واأل مالك والدكتور والدكتورأنيس  عباس والدكتور أمحد وحتدث كل من سعادة الدكتور
 الدرجات للمقررات واستقبال استفسارات الطالب املتكررة عن الدرجات واالختبارات. وتوزيعالنهائية 
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تجــاوز القلــق، والحضــور لالختبــار باطمئنــان وراحة.

الفقرة السابعة:
كانــت قضايــا تهــم الطــالب وذلــك يف حضــور د. عبــد املنعــم بــن عــواد املنســق العــام للمســار العلمــي ود. أحمــد الكيــالين 

مســاعد املنســق العــام للمســار العلمــي واألســتاذ/ معــاذ الكنــاين املــرف الطــاليب للمســار العلمي.

ــكل مقــرر، وعــرض  ــاب ل ــزام باملحــارضات ونســب الغي ــة االلت ــاين بعــرض تقدميــي عــن أهمي ــام األســتاذ/ معــاذ الكن وق

جــدول االختبــارات النهائيــة وتحــدث عــن أهميــة حضــور مركــز دعــم التعلــم ألخــذ االســتفادة واســتخدام بوابــة خدمــات 

الطالــب.

ــح وانظمــة الجامعــة والتشــديد  ــة احــرام لوائ ــزام باملحــارضات وأهمي ــل املســار عــىل رضورة االلت ــد مــن قب ــم التأكي وت

عــىل رضورة منــع التدخــن داخــل الحــرم الجامعــي، كــام تــم رشح آليــة قبــول األعــذار الطبيــة والحــاالت التــي تقبــل فيهــا 

األعــذار، وضوابــط قبــول األعــذار الطالبيــة عــن املحــارضات واالختبــارات الفصليــة والنهائيــة، وكيفيــة احتســاب املعــدل 

الفصــي والراكمــي، ورشوط القبــول يف برامــج الكليــات. وتــم اإلجابــة عــىل تســاؤالت الطــالب.

توصيات حلقات النقاش الثانية
ــة . 1 ــج Blackboard يف العملي ــتخدام برنام ــة يف اس ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض ــة اس ــىل أهمي ــد ع التأكي

ــك. ــة ذل ــة ومتابع ــة التعليمي التعلمي

التأكيــد عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة يف دخولهــم إىل موقــع جامعــة أكســفورد مــن قبــل منســقي التعليــم . 2

اإللكــروين يف قســم اللغــة اإلنجليزيــة ومتابعــة ذلــك.

حــث الطــالب عــىل االش تــراك يف األنشــطة مــن خــالل وحــدة األنشــطة الطالبيــة بالعــامدة واتخــاذ االجــراءات التــي . 3

مــن شــأنها رفــع مســتوى املشــاركة يف األنشــطة.

عقــد ورش عمــل مــن قبــل املعنيــن يف العــامدة ملناقشــة األمــور املنبثقــة عــن حلقــات النقــاش التوعويــة واإلرشــادية . 4

مثــل: الصعوبــات التــي تواجــه الطــالب يف اللغــة اإلنجليزيــة.

حــث الطــالب عــىل االلتــزام بقوانــن االختبــارات مــن الحضــور مبكــر اً وعــدم التغيــب إال بعــذر قاهــر واالســتعداد . 5

جيــًد لالختبــارات.

حلقة النقاش الثالثة:

ــداً  ــة العــامدة للمســار العلمــي وتأكي ــة يف وكال ــة والدراســات املســاندة متمثل يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضريي

ــىل  ــرف ع ــدة والتع ــة الجدي ــة التعليمي ــم بالبيئ ــا دمجه ــدركات طالبه ــة م ــل وتنمي ــل وصق ــا يف تأهي ــاط به ــدور املن لل

ــي. ــاد لطــالب املســار العلم ــة واإلرش ــات التوعي ــداد حلق ــم اع ــم، ت احتياجاته

أهداف حلقات النقاش

يف العملية التعلمية هيئة التدريس والطلبة يف استخدام برانمجأعضاءاستخدام أمهيةالتأكيد على 
التعليمية ومتابعة ذلك.

يف قسم اإللكرتوينموقع جامعة أكسفورد من قبل منسقي التعليم إىلهيئة التدريس والطلبة يف دخوهلم أعضاءالتأكيد على 
ومتابعة ذلك. اإلجنليزيةاللغة 

اك يف األنشطة من خالل وحدة األنشطة الطالبية ابلعمادة واختاذ االجراءات اليت من شأهنا رفع حث الطالب على االشرت 
مستوى املشاركة يف األنشطة. 

الصعوابت ية مثل:اإلرشادعقد ورش عمل من قبل املعنيني يف العمادة ملناقشة األمور املنبثقة عن حلقات النقاش التوعوية و 
اإلجنليزيةاليت تواجه الطالب يف اللغة 

مبكرًا احلضور من االختبارات بقوانني االلتزام على الطالب جيًدإعدم التغيب  و حث واالستعداد قاهر بعذر لالختباراتال

نسبة حضور الطالب حلقة النقاش 

 

 

 

 

الثانيةتوصيات حلقات النقاش 

نسبة حضور الطالب حلقة النقاش الثانية
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الفقرة األوىل:
بــدأت الجلســة النقاشــية الثالثــة لطــالب عــامدة الســنة التحضرييــة للمســار العلمــي وكــام هــو موضــح بالربنامــج بتــالوة 

القــرآن الكريــم الحــد طــالب املســار العلمــي.

الفقرة الثانية:
ــة  ــاء هيئ ــالب وأعض ــب بالط ــذي رح ــواد وال ــي ع ــم بن ــد املنع ــي د. عب ــار العلم ــام للمس ــرف الع ــعادة امل ــدث س تح

التدريــس الحارضيــن لحلقــة النقــاش وقــام بتوضيــح أهميــة حلقــات النقــاش بالنســبة للطــالب، وكذلــك أعضــاء هيئــة 

ــي  ــار العلم ــالب املس ــة لط ــد التنفيذي ــامت والقواع ــح والتعلي ــة واللوائ ــة األكادميي ــح الخط ــام بتوضي ــام ق ــس، ك التدري

بالعــامدة ومقــررات الفصــل الــدرايس األول والفصــل الــدرايس الثــاين، وأنهــى ســعادة د. عبــد املنعــم بنــى عــواد كلمتــه 

ــع. بشــكر الجمي
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الفقرة الثالثة:
ــة  ــن الكلي ــف ع ــاء وص ــه بإعط ــدأ في ــي. ابت ــار العلم ــالب املس ــع ط ــوار م ــامل ح ــة إدارة االع ــد كلي ــعادة عمي ــح س فت

ــد  ــة يف الســنوات الســابقة، وشــارك بعــض الطــالب بطــرح اســئلة لعمي ــا والدرجــات املقبول ــرة فيه والتخصصــات املتوف

الكليــة مثــل: مــا هــو ســوق العمــل املتوفــر لــكل تخصــص والتخصصــات املطلوبــة يف الوقــت الحــايل والتخصصــات الراكدة.

الفقرة الرابعة:
فتــح ســعادة عميــد كليــة الحاســب حــوار مــع طــالب املســار العلمــي. ابتــدأ فيــه بإعطــاء وصــف عــن الكليــة والتخصصات 

ــل:  ــة مث ــد الكلي ــة يف الســنوات الســابقة، وشــارك بعــض الطــالب بطــرح اســئلة لعمي ــا والدرجــات املقبول ــرة فيه املتوف

ــا  ــدة، وم ــات الراك ــايل والتخصص ــت الح ــة يف الوق ــات املطلوب ــص والتخصص ــكل تخص ــر ل ــل املتوف ــوق العم ــو س ــا ه م

ــة. التخصصــات الجديــدة املطروحــة بالكلي

الفقرة الخامسة:
بــدأت مناقشــة مفتوحــة بــن طــالب املســار العلمــي ومنســقي املقــررات الدراســية يديرهــا ســعادة املــرف العام للمســار 

العلمــي، حيــث بــدأ بالتعريــف مبنســقي املقــررات الدراســية مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وهم:

ــار النهــايئ  ــع الدرجــات واالختب ــذة موجــزة عــن املقــرر الخــاص بهــم وعــن توزي ــام منســقو املقــررات بإعطــاء نب ــم ق ث

لــكل مــن (مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة، مقــرر الرياضيــات، مقــرر تطبيقــات الحاســب اآليل، مقــرر مهــارات التواصــل، مقــرر 

االحصــاء) ومــن ثــم اســتمعوا إىل تســاؤالت الطــالب وBجابــوا عنهــا.

وتحــدث كل مــن ســعادة الدكتــور/ ســهيل خــان والدكتــور/ أنيــس والدكتــور/ مالــك والدكتــور/ يحيــى واألســتاذ/ فــؤاد عــن 

االختبــارات النهائيــة وتوزيــع الدرجــات للمقــررات واســتقبال استفســارات الطــالب املتكــررة عــن الدرجــات واالختبــارات.

الفقرة السادسة:
وكانــت فقــرة لســعادة الدكتــور / أحمــد خطــريي منســق وحــدة الجــودة للمســار العلمــي تــم رشح دور الطالــب يف تحقيق 

جــودة العمليــة التعليميــة داخــل العــامدة ،كــام حــث الطــالب عــىل رضورة املشــاركة يف تقييــم أســبوع التهيئــة، وكذلــك 

ــة الدخــول عــىل  ــام بالعــرض التقدميــي لكيفي ــم ق ــع الجامعــة ث ــك عــىل موق ــارات التدريــس وذل ــم املقــررات ومه تقيي

صفحــة التقييــم ومنــاذج لتقييــم بعــض املقــررات يف العــام املــايض.

الفقرة السابعة:
وتحــدث ســعادة مــرف وحــدة شــؤون الطــالب بالعــامدة د. يحيــى محمــد وذلــك لــرح أهميــة وأهــداف وحــدة شــؤون 

الطــالب بالعــامدة، كــام أجــاب ســعادته عــىل اســئلة الطــالب الخاصــة باألنشــطة الرياضيــة والرحــالت واملســابقات التــي 

تنظمهــا العــامدة.

الفقرة الثامنة:
كانــت قضايــا تهــم الطــالب وذلــك يف حضــور د. عبــد املنعــم بــن عــواد املنســق العــام للمســار العلمــي ود. أحمــد الكيــالين 

مســاعد املنســق العــام للمســار العلمــي واألســتاذ/ معــاذ الكنــاين املــرف الطــاليب للمســار العلمي.

ــرر وعــرض  ــكل مق ــاب ل ــزام باملحــارضات ونســب الغي ــة االلت ــاين بعــرض تقدميــي عــن أهمي ــاذ الكن ــتاذ/ مع ــام األس وق

 الفقرة اخلامسة:
حيث بدأ  ،املسار العلمي ومنسقي املقررات الدراسية يديرها سعادة املشرف العام للمسار العلميبدأت مناقشة مفتوحة بني طالب 

 وهم: ،هيئة التدريس أعضاءابلتعريف مبنسقي املقررات الدراسية من 

 قسم العلوم األساسية. القرنةأنيس  .د -

 . اسب اآليلقسم احل د. سهيل خان  -

 .اإلجنليزيةقسم اللغة  شازان.أ. فؤاد، أ -

 .قسم مهارات التعلم مالك جديتاوي .د -

 اإلحصاء.منسق مقرر  حممد فهمي.د -
 

عن املقرر اخلاص هبم وعن توزيع الدرجات واالختبار النهائي لكل من )مقرر اللغة  موجزة نبذةمث قام منسقو املقررات إبعطاء 
تساؤالت  إىل، مقرر الرايضيات، مقرر تطبيقات احلاسب اآليل، مقرر مهارات التواصل، مقرر االحصاء( ومن مث استمعوا اإلجنليزية

 الطالب واجابوا عنها.
فؤاد عن االختبارات  ستاذحيىي واأل مالك والدكتور والدكتورأنيس  ورسهيل خان والدكت وحتدث كل من سعادة الدكتور

 النهائية وتوزيع الدرجات للمقررات واستقبال استفسارات الطالب املتكررة عن الدرجات واالختبارات.
 

 الفقرة السادسة: 
منسق وحدة اجلودة للمسار العلمي مت شرح دور الطالب يف حتقيق جودة العملية التعليمية  خطريي أمحدوكانت فقرة لسعادة الدكتور / 

وكذلك تقييم املقررات ومهارات التدريس وذلك على  ،التهيئة أسبوعكما حث الطالب على ضرورة املشاركة يف تقييم ،لعمادة داخل ا
 موقع اجلامعة مث قام ابلعرض التقدميي لكيفية الدخول على صفحة التقييم ومناذج لتقييم بعض املقررات يف العام املاضي.

 
 الفقرة السابعة:

كما   ،وأهداف وحدة شؤون الطالب ابلعمادة أمهيةوحتدث سعادة مشرف وحدة شؤون الطالب ابلعمادة د. حيىي حممد وذلك لشرح 
 واملسابقات اليت تنظمها العمادة. والرحالتجاب سعادته على اسئلة الطالب اخلاصة ابألنشطة الرايضية أ
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ــة  ــتخدام بواب ــتفادة واس ــذ االس ــم ألخ ــادر التعل ــز مص ــور مرك ــة حض ــن أهمي ــدث ع ــة وتح ــارات النهائي ــدول االختب ج

ــب. ــات الطال خدم

ــزام باملحــارضات، أ  ــالين عــىل رضورة االلت ــور/ أحمــد الكي ــد املنعــم والدكت ــور/ عب ــل املســار الدكت ــن قب ــد م ــم التأكي وت

وهميــة احــرام لوائــح وانظمــة الجامعــة والتشــديد عــىل رضورة منــع التدخــن داخــل الحــرم الجامعــي، كــام تــم رشح 

ــارضات  ــن املح ــة ع ــذار الطالبي ــول األع ــط قب ــذار وضواب ــا األع ــل فيه ــي تقب ــاالت الت ــة والح ــذار الطبي ــول األع ــة قب آلي

واالختبــارات الفصليــة والنهائيــة، وكيفيــة احتســاب املعــدل الفصــي والراكمــي ورشوط القبــول يف برامــج الكليــات. وتــم 

ــة عــىل تســاؤالت الطــالب. اإلجاب

حلقة النقاش الرابعة:
ــداً  ــة العــامدة للمســار العلمــي وتأكي ــة يف وكال ــة والدراســات املســاندة متمثل يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضريي

ــىل  ــرف ع ــدة والتع ــة الجدي ــة التعليمي ــم بالبيئ ــا دمجه ــدركات طالبه ــة م ــل وتنمي ــأهيل وصق ــا يف تـ ــاط به ــدور املن لل

ــي. ــاد لطــالب املســار العلم ــة واإلرش ــات التوعي ــداد حلق ــم إع ــم، ت احتياجاته

• استقبال اسئلة واستفسارات الطاب.• التعرف عى احتياجات الطلبة من خال عقد هذه الحلقات التوعوية.• تعريف الطلبة باألنشطة الطابية يف العامدة.• التعريف باملصادر والخدمات التي تقدمها الجامعة.• تنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات وتطويرها.• تعزيز العاقة بن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.• توعية الطلبة باللوائح واألنظمة املتعلقة باملسار العلمي يف السنة التحضريية.• دمج الطلبة بالبيئة التعليمية الجديدة وتنمية الشعور باالنتامء نحو الجامعة.أهداف حلقات النقاش

 

حيث ،بورد يف اجلامعةعن طريق موقع البالكإلكرتونيًابدأت اجللسة النقاشية الرابعة لطالب عمادة السنة التحضريية للمسار العلمي 
كتابيًا سواء واملناقشة واالستماع ابحللقة املشاركة املسار طالب جلميع صوتيًاأميكن و

وىلالفقرة األ
هيئة التدريس احلاضرين حللقة النقاش أعضاءللمسار العلمي د. عبد املنعم بين عواد والذي رحب ابلطالب و حتدث سعادة املشرف العام 

كما قام بتوضيح اخلطة األكادميية واللوائح والتعليمات ،هيئة التدريسأعضاءوكذلك ،حلقات النقاش ابلنسبة للطالبأمهيةوقام بتوضيح 
د. عبد املنعم والفصل الدراسي الثاين وأهنى سعادة ولعلمي ابلعمادة ومقررات الفصل الدراسي األوالقواعد التنفيذية لطالب املسار ال

كلمته بشكر اجلميععواد  بين
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بــدأت الجلســة النقاشــية الرابعــة لطــالب عــامدة الســنة التحضرييــة للمســار العلمــي إلكرونيــاً عــن طريــق موقــع البــالك 

بــورد يف الجامعــة، حيــث ميكــن لجميــع طــالب املســار املشــاركة بالحلقــة واالســتامع واملناقشــة ســواء كتابيــاً أو صوتيــاً.

الفقرة األوىل:
ــة  ــاء هيئ ــالب وأعض ــب بالط ــذي رح ــواد وال ــي ع ــم بن ــد املنع ــي د. عب ــار العلم ــام للمس ــرف الع ــعادة امل ــدث س تح

التدريــس الحارضيــن لحلقــة النقــاش وقــام بتوضيــح أهميــة حلقــات النقــاش بالنســبة للطــالب، وكذلــك أعضــاء هيئــة 

ــي  ــار العلم ــالب املس ــة لط ــد التنفيذي ــامت والقواع ــح والتعلي ــة واللوائ ــة األكادميي ــح الخط ــام بتوضي ــام ق ــس، ك التدري

بالعــامدة ومقــررات الفصــل الــدرايس األول والفصــل الــدرايس الثــاين وأنهــى ســعادة د. عبــد املنعــم بنــي عــواد كلمتــه 

ــع. بشــكر الجمي

الفقرة الثانية:
بــدأت مناقشــة مفتوحــة بــن طــالب املســار العلمــي ومنســقي املقــررات الدراســية يديرهــا ســعادة املــرف العام للمســار 

العلمــي، حيــث بــدأ بالتعريــف مبنســقي املقــررات الدراســية مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وهم:

ــار النهــايئ  ــع الدرجــات واالختب ــذة موجــزة عــن املقــرر الخــاص بهــم وعــن توزي ــام منســقو املقــررات بإعطــاء نب ــم ق ث

لــكل مــن )مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة، مقــرر الرياضيــات، مقــرر تطبيقــات الحاســب اآليل، مقــرر مهــارات التواصــل، مقــرر 

االحصــاء( ومــن ثــم اســتمعوا إىل تســاؤالت الطــالب واجابــوا عنهــا.

وتحــدث كل مــن ســعادة الدكتــور/ ســهيل خــان والدكتــور/ أنيــس والدكتــور/ مالــك والدكتــور/ يحيــى واألســتاذ/ فــؤاد عــن 

االختبــارات النهائيــة وتوزيــع الدرجــات للمقــررات واســتقبال استفســارات الطــالب املتكــررة عــن الدرجــات واالختبــارات.

 الفقرة الثالثة:

ــب يف  ــم رشح دور الطال ــور / أحمــد خطــريي منســق وحــدة الجــودة للمســار العلمــي، ت ــرة لســعادة الدكت ــت فق وكان

تحقيــق جــودة العمليــة التعليميــة داخــل العــامدة، كــام حــث الطــالب عــىل رضورة املشــاركة يف تقييــم أســبوع التهيئــة، 

وكذلــك تقييــم املقــررات ومهــارات التدريــس وذلــك عــىل موقــع الجامعــة، ثــم قــام بالعــرض التقدميــي لكيفيــة الدخــول 

عــىل صفحــة التقييــم ومنــاذج لتقييــم بعــض املقــررات يف العــام املــايض.

الفقرة الرابعة:

كانــت قضايــا تهــم الطــالب وذلــك يف حضــور د. عبــد املنعــم بــن عــواد املنســق العــام للمســار العلمــي ود. أحمــد الكيــالين 

مســاعد املنســق العــام للمســار العلمــي واألســتاذ/ معــاذ الكنــاين املــرف الطــاليب للمســار العلمي.

وقــام األســتاذ/ معــاذ الكنــاين بالتحــدث عــن أهميــة االلتــزام باملحــارضات ونســب الغيــاب لــكل مقــرر وعــرض جــدول 

االختبــارات النهائيــة وتحــدث عــن أهميــة حضــور مركــز دعــم التعلــم ألخــذ االســتفادة واســتخدام بوابــة خدمــات الطالب.

ــارضات،  ــزام باملح ــىل رضورة االلت ــالين ع ــد الكي ــور/ أحم ــم والدكت ــد املنع ــور/ عب ــار الدكت ــل املس ــن قب ــد م ــم التأكي وت

وأهميــة احــرام لوائــح وانظمــة الجامعــة، والتشــديد عــىل رضورة منــع التدخــن داخــل الحــرم الجامعــي، كــام تــم رشح 

ــارضات  ــن املح ــة ع ــذار الطالبي ــول األع ــط قب ــذار وضواب ــا األع ــل فيه ــي تقب ــاالت الت ــة والح ــذار الطبي ــول األع ــة قب آلي

 الفقرة الثانية:
حيث بدأ  ،بدأت مناقشة مفتوحة بني طالب املسار العلمي ومنسقي املقررات الدراسية يديرها سعادة املشرف العام للمسار العلمي

 وهم: ،هيئة التدريس أعضاءابلتعريف مبنسقي املقررات الدراسية من 

- Dr. Mehmet .قسم العلوم األساسية 

 . اسب اآليلقسم احل د. سهيل خان  -

 .اإلجنليزيةقسم اللغة  شازان .أ. فؤاد، أ -

 .قسم مهارات التعلم خطريي أمحد .د -

 اإلحصاء.منسق مقرر  حممد فهمي. د -
 

عن املقرر اخلاص هبم وعن توزيع الدرجات واالختبار النهائي لكل من )مقرر اللغة  موجزة نبذةمث قام منسقو املقررات إبعطاء 
تساؤالت  إىل، مقرر الرايضيات، مقرر تطبيقات احلاسب اآليل، مقرر مهارات التواصل، مقرر االحصاء( ومن مث استمعوا اإلجنليزية

 الطالب واجابوا عنها.
فؤاد عن االختبارات  ستاذحيىي واأل مالك والدكتور والدكتورأنيس  سهيل خان والدكتور وحتدث كل من سعادة الدكتور

 درجات للمقررات واستقبال استفسارات الطالب املتكررة عن الدرجات واالختبارات.النهائية وتوزيع ال
 الفقرة الثالثة: 

مت شرح دور الطالب يف حتقيق جودة العملية التعليمية  ،منسق وحدة اجلودة للمسار العلمي خطريي أمحدوكانت فقرة لسعادة الدكتور / 
وكذلك تقييم املقررات ومهارات التدريس وذلك على  ،التهيئة أسبوعكما حث الطالب على ضرورة املشاركة يف تقييم   ،داخل العمادة
 قررات يف العام املاضي.مث قام ابلعرض التقدميي لكيفية الدخول على صفحة التقييم ومناذج لتقييم بعض امل ،موقع اجلامعة

 
 الفقرة الرابعة:

مساعد املنسق العام  الكيالين أمحد كانت قضااي هتم الطالب وذلك يف حضور د. عبد املنعم بن عواد املنسق العام للمسار العلمي ود.
 معاذ الكناين املشرف الطاليب للمسار العلمي. ستاذواأل للمسار العلمي

االلتزام ابحملاضرات ونسب الغياب لكل مقرر وعرض جدول االختبارات النهائية وحتدث  أمهيةمعاذ الكناين ابلتحدث عن  ستاذوقام األ
 التعلم ألخذ االستفادة واستخدام بوابة خدمات الطالب. دعمحضور مركز  أمهيةعن 

احرتام لوائح وانظمة  أمهيةو  ،على ضرورة االلتزام ابحملاضرات الكيالين أمحد والدكتور معبد املنع ل املسار الدكتورمن قب ومت التأكيد
 األعذارقبل فيها ت اليتالطبية واحلاالت  األعذارقبول  آليةشرح مت  كما  ،اجلامعيمنع التدخني داخل احلرم  على ضرورة والتشديد ،اجلامعة
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واالختبــارات الفصليــة والنهائيــة، وكيفيــة احتســاب املعــدل الفصــي والراكمــي ورشوط القبــول يف برامــج الكليــات. وتــم 

اإلجابــة عــىل تســاؤالت الطــالب.

توصيات حلقات النقاش الرابعة
ــة . 1 ــج Blackboard يف العملي ــتخدام برنام ــة يف اس ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض ــة اس ــىل أهمي ــد ع التأكي

ــك. ــة ذل ــة ومتابع ــة التعليمي التعلمي

وميكن تكرار حلقات نقاش إلكرونية بشكل أكرب.. 2

حــث الطــالب عــىل االلتــزام بقوانــن االختبــارات مــن الحضــور مبكــراً، وعــدم التغيــب إال بعــذر قاهــر واالســتعداد . 3

جيــداً لالختبــارات.
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حلقات النقاش لطالب المسار العلمي طالبات:
حلقة النقاش األولى: 

لجنة الدعاية واإلعالن:

  رفع االعالن عىل البالك بورد لجميع الشعب والتوير.•   وضع االعالنات يف أماكن متميزة بالعامدة وعرضها عىل الشاشة الخاصة باإلعالنات •   تصميم لوحات ارشادية داخل القاعة بأرقام الشعب تحمل شعار حلقة النقاش.•   تصميم دعوة تحمل شعار حلقة النقاش وارسال امييالت لجميع أعضاء هيئة التدريس.• تم تشكيل لجنة الدعاية واإلعالن وقامت بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي:

لجنة االستقبال والتسجيل:

قامت اللجنة بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي:    

ــم حــرص بعــدد الحضــور  ــات( كل منهــن مســؤولة عــن 1٠ شــعب، وتقدي ــع الحضــور )ثــالث طالب ــات لتوقي ــم بشــعب الطالب إعــداد قوائ
ــة األنشــطة. ــة لعضــوات لجن ــات باإلضاف وقامئــة بأســامء املتغيب

لجنة ااتنظيم والتقديم:

قامت اللجنة بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي:     

قامــت الطالبــات املتطوعــات والعضــوات بنــادي علــو لإلقــاء والخطابــة بتقديــم فقــرات حلقــات النقــاش، والتواصــل مــع جميــع عضــوات 
هيئــة التدريــس املعنيــن بتقديــم الفقــرات لوضــع العــروض التقدمييــة الخاصــة بفقراتهــن ضمــن العــرض العــام.
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األركان التعريفية املصاحبة لحلقات النقاش

ــات  ــل طالب ــن قب ــس م ــام وادوار املجل ــاليب و مه ــس الط ــات املجل ــو(  انتخاب ــادي عل ــة )ن ــطة الطالبي ــة لألنش ــم أركان تعريفي ــم تنظي ت
ــي . ــار العلم ــن املس ــات م متطوع

وادوار و مهامالطالبيانتخابات املجلس علو(ي)نادالطالبيةلألنشطةتم تنظيم أركان تعريفية 

العلمياملجلس من قبل طالبات متطوعات من املسار 

 

األركان التعريفية املصاحبة حللقات النقاش 

وادوار و مهامالطالبيانتخابات املجلس علو(ي)نادالطالبيةلألنشطةتم تنظيم أركان تعريفية 

العلمياملجلس من قبل طالبات متطوعات من املسار 

 

األركان التعريفية املصاحبة حللقات النقاش 
وادوار و مهامالطالبيانتخابات املجلس علو(ي)نادالطالبيةلألنشطةتم تنظيم أركان تعريفية 

العلمياملجلس من قبل طالبات متطوعات من املسار 

األركان التعريفية املصاحبة حللقات النقاش 

وادوار و مهامالطالبيانتخابات املجلس علو(ي)نادالطالبيةلألنشطةتم تنظيم أركان تعريفية 

العلمياملجلس من قبل طالبات متطوعات من املسار 

 

 

 

 

األركان التعريفية املصاحبة حللقات النقاش 

حصر حضور الطالبات لحقلة النقاش االولى )فصل أول(

 عدد الحضور  798

 عدد الغياب 197

 العدد اإلجمالي  995

لحق الطالبات اولاالولى النقاش لةحصرحضور فصل

عدد الحضور عدد الغياب العدد اإلجمالي 

األعداد

 

 

 

الحضور 798  عدد

 عدد الغياب 197

 العدد اإلجمالي  995

لحق الطالبات اولاالولى النقاش لةحصرحضور فصل

عدد الحضور عدد الغياب العدد اإلجمالي 

األعداد
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برنامج حلقة النقاش األولى لطالبات السنة التحضيرية للمسار العلمي )فرع الريان( 
)النجاح قرار( 1440/1439ه

 
 من إلى الفقرات

 10:00 10:15 استقبال وتسجيل الطالبات

 10:15 10:20 قرآن كريم

 طالبات العلمي للمسار  العمادة وكيله مساعد كلمة

 املقيطيب دد. تغري
10:25 10:20 

 النجاح قرار 

 السيد( ر طالبات املسار العلمي ومنسقة شؤون الطالبات )د. كوث
10:35 10:25 

 اإلرشاد األكاديمي
 تفوق بال تعثر 

 عبد الحميد( ىمنسقة الشؤون االكاديمية )د. هد

10:45 10:35 

 اللغة اإلنجليزية  مقرر  فقرة عن

 معا على طريق التفوق .......!!!!!!

 Ms. Jasia Refeeqمنسقة اللغة اإلنجليزية 

11:15 10:45 

  التعلم دعم مركز 

 )م/خوله املطوع( مسؤولة مركز التعلم 
11:25 11:15 

 شراكة 

 )د. رضا هاشم( منسقة وحدة الجودة بالريان

11:35 11:25 

 11:35 11:45 املسابقة  

املقرراتلال منسقات مع املفتوح قاء

 النقاش األولى لطالبات السنة التحضيرية للمسار العلمي )فرع الريان( حلقةبرنامج 

ه/قرار()النجاح  

تــم الــرد عــىل االستفســارات مــن قبــل ســعادة مســاعد وكيــل املســار العلمــي، وكذلــك منســقات املقــررات وســعادة منســقة 
شــؤون الطالبــات والشــؤون األكادمييــة ويف ضــوء تلــك املناقشــات مــن أهــم مــا نــوىص بــه:

-التأكيــد عــىل رضورة اطــالع الطالبــات عــىل كتيــب دليــل الطالبــة بعــامدة الســنة التحضرييــة للتعــرف عــىل الالئحــة والتــي تنــص 

آليــة حســاب الغيــاب وقبــول األعــذار واللوائــح املنظمــة لذلــك بالنســخة اإللكرونيــة املوجــودة مبوقــع الجامعــة.

- التأكيــد عــىل دخــول الطالبــات عــىل بوابــة الجامعــة اإللكرونيــة بعــد التعــرف عــىل كيفيــة الدخــول والخدمــات املقدمــة مــن 

خاللهــا.

توصيات حلقات النقاش

-التأكيد عىل رضورة االطالع عىل حقوق وواجبات الطالب من موقع الجامعة.

-التأكيــد عــىل الطالبــات بــرضورة طــرح جميــع املقرحــات واملالحظــات واملشــكالت مــن خــالل اجتامعــات اإلرشــاد األكادميــي 

واملجلــس االستشــارة ومكاتــب اإلدارة املفتوحــة لهــن عــىل مــدار اليــوم.

حلقة النقاش الثانية: 

لجنة الدعاية واإلعالن

تصميم دعوة تحمل شعار حلقة النقاش وارسال إمييالت لجميع أعضاء هيئة التدريس.• تم تشكيل لجنة الدعاية واإلعالن وقامت بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي: تصميم لوحات ارشادية داخل القاعة بأرقام الشعب تحمل شعار حلقة النقاش.•    وضع االعالنات يف أماكن متميزة بالعامدة وعرضها عىل الشاشة الخاصة باإلعالنات. •      

رفع االعالن على البالك بورد لجميع الشعب والتوير.•    
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  حلقة النقاش الثانية:

 واإلعالنالدعايةلجنة 

وهي:،ليهاإتم تشكيل لجنة الدعاية واإلعالن وقامت بإنجاز املهام املوكلة   

النقاشوارسالت حلقة شعار تحمل دعوة  لتدريساهيئة عضاءأميالت لجميع يإصميم

القاعت داخل ارشادية لوحات  حلقة النقاشقام الشعب تحمل شعاررأبةصميم

  وعرضها على الشاشة الخاصة باإلعالناتمتميزة بالعمادةماكنأيضع االعالنات فو 

والتويتر الشعب لجميع بورد البالك على االعالن رفع

لجنة االستقبال والتسجيل: 

قامت اللجنة بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي:    

إعداد قوائم بشعب الطالبات لتوقيع الحضور )ثالث طالبات( كل منهن مسؤولة عن 1٠ شعب، وتقديم حرص بعدد الحضور وقامئة بأسامء 
املتغيبات باإلضافة لعضوات لجنة األنشطة.

لجنة ااتنظيم والتقديم:

قامت اللجنة بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي:     

قامــت الطالبــات املتطوعــات والعضــوات بنــادي علــو لإلقــاء والخطابــة بتقديــم فقــرات حلقــات النقــاش، والتواصــل مــع جميــع عضــوات 
هيئــة التدريــس املعنيــن بتقديــم الفقــرات لوضــع العــروض التقدمييــة الخاصــة بفقراتهــن ضمــن العــرض العــام.
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حصر حضور الطالبات لحقلة النقاش الثانية للفصل الدراسي األول 
 

 عدد الحضور 201
 عدد الغياب 777
 العدد اإلجمالي  978

 

عدد الحضور
عدد الغياب

العدد اإلجمالي 

األعداد

لحق الطالبات الثانيةالنقاش لةحصرحضور

األولفصللل الدراس ي

 عدد الحضور 201
 عدد الغياب 777
 العدد اإلجمالي  978

 

عدد الحضور
عدد الغياب

العدد اإلجمالي 

األعداد

لحق الطالبات الثانيةالنقاش لةحصرحضور

األولفصللل الدراس ي

برنامج حلقات النقاش الثانية لطالبات السنة التحضيرية – المسار العلمي
)فرع الريان( الفصل األول 1440/1439ه

 

 من                                إلى الفقرات

 10:00 10:15 استقبال وتسجيل الطالبات

 10:15 10:20 قرآن كريم

طالبات يكلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلم  
المقيطيب  دد. تغري  

1025 10:20 

 امل اينع ا!!!!!!!!!ا
  يالمسار العلم طالبات المجلس

 أشراف د. كوثر السيد
 منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25 

االختبار؟ يكيف تتفوق ف  
مبروك  نيريشد.     

11:15 10:45 

 الشؤون االكاديمية 
 د. هدى عبد الحميد

 منسقة الشؤون االكاديمية

11:20 11:15 

 الجودة
 د. رضا هاشم 

 منسقة وحدة الجودة بالريان

11:25 11:20 

 11:25 11:30 اعالن المسابقة 

المقرراتاللقاء المفتوح مع منسقات   12:00 11:30 

ر العلميمسااللطالبات السنة التحضيرية الثانية برنامج حلقات النقاش 

هـألول )فرع الريان( الفصل ا
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فقرات برنامج أمل أينع

 أمل أينعفقرات برنامج 

توصيات حلقات النقاش
ــك منســقات املقــررات وســعادة منســقة شــؤون  ــل املســار العلمــي، وكذل ــل ســعادة مســاعد وكي ــرد عــىل االستفســارات مــن قب ــم ال ت

ــه: ــك املناقشــات مــن أهــم مــا نــوىص ب ــة ويف ضــوء تل ــات والشــؤون األكادميي الطالب

- التأكيد عىل دخول الطالبات عىل بوابة الجامعة اإللكرونية بعد التعرف عىل كيفية الدخول والخدمات املقدمة من خاللها.

-التأكيد عىل خطوات رفع أعذار الغياب إلكرونياً.

-التأكيد عىل رضورة االطالع عىل الئحة ضبط الزي واملشاركة يف حملة املسار العلمي بالريان )أعلني مسؤوليتك(.

-التأكيــد عــىل الطالبــات بــرضورة طــرح جميــع املقرحــات واملالحظــات واملشــكالت مــن خــالل اجتامعــات اإلرشــاد األكادميــي واملجلــس 
االستشــارة ومكاتــب اإلدارة املفتوحــة لهــن عــىل مــدار اليــوم.

-أوىص برضورة عقد حلقة النقاش الثانية من كل فصل درايس إلكرونياً.
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- حلقة النقاش الثالثة:

لجنة الدعاية واإلعالن

رفع االعالن عىل البالك بورد لجميع الشعب والتوير.• وضع االعالنات يف أماكن متميزة بالعامدة وعرضها عىل الشاشة الخاصة باإلعالنات• تصميم لوحات ارشادية داخل القاعة بأ رقام الشعب تحمل شعار حلقة النقاش.• تصميم دعوة تحمل شعار حلقة النقاش وارسال امييالت لجميع أعضاء هيئة التدريس.• تم تشكيل لجنة الدعاية واإلعالن وقامت بإنجاز املهام املوكلة إليها وهي:

لجنة االستقبال والتسجيل:

قامت اللجنة بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي:    

إعداد قوائم بشعب الطالبات لتوقيع الحضور )ثالث طالبات( كل منهن مسؤولة عن 1٠ شعب، وتقديم حرص بعدد الحضور وقامئة بأسامء 
املتغيبات باإلضافة لعضوات لجنة األنشطة.

لجنة ااتنظيم والتقديم:

قامت اللجنة بإنجاز املهام املوكلة إليها، وهي:     

قامــت الطالبــات املتطوعــات والعضــوات بنــادي علــو لإلقــاء والخطابــة بتقديــم فقــرات حلقــات النقــاش، والتواصــل مــع جميــع عضــوات 
هيئــة التدريــس املعنيــن بتقديــم الفقــرات لوضــع العــروض التقدمييــة الخاصــة بفقراتهــن ضمــن العــرض العــام.

 :    يوه ،ليهاإجنة بإنجاز املهام املوكلة لقامت ال

ثالث إ وتقديم حصر بعدد الحضور  ،شعب مسؤولة عن  منهن طالبات( كلعداد قوائم بشعب الطالبات لتوقيع الحضور 

باإلضافة لعضوات لجنة األنشطة املتغيبات بأسماءوقائمة 

 :    يوه ،ليهاإجنة بإنجاز املهام املوكلة لقامت ال

والتواصل مع جميع  ،فقرات حلقات النقاش تقديمبقاء والخطابة لعلو لإل ينادبعضوات والتطوعات املطالبات قامت ال

العام.الخاصة بفقراتهن ضمن العرض  ةين بتقديم الفقرات لوضع العروض التقديمييعضوات هيئة التدريس املعن

والتقدميجلنة التنظيم 

 :    يوه ،ليهاإجنة بإنجاز املهام املوكلة لقامت ال

ثالث إ وتقديم حصر بعدد الحضور  ،شعب مسؤولة عن  منهن طالبات( كلعداد قوائم بشعب الطالبات لتوقيع الحضور 

باإلضافة لعضوات لجنة األنشطة املتغيبات بأسماءوقائمة 

 :    يوه ،ليهاإجنة بإنجاز املهام املوكلة لقامت ال

والتواصل مع جميع  ،فقرات حلقات النقاش تقديمبقاء والخطابة لعلو لإل ينادبعضوات والتطوعات املطالبات قامت ال

العام.الخاصة بفقراتهن ضمن العرض  ةين بتقديم الفقرات لوضع العروض التقديمييعضوات هيئة التدريس املعن

والتقدميجلنة التنظيم 

 :    يوه ،ليهاإجنة بإنجاز املهام املوكلة لقامت ال

ثالث إ وتقديم حصر بعدد الحضور  ،شعب مسؤولة عن  منهن طالبات( كلعداد قوائم بشعب الطالبات لتوقيع الحضور 

باإلضافة لعضوات لجنة األنشطة املتغيبات بأسماءوقائمة 

 :    يوه ،ليهاإجنة بإنجاز املهام املوكلة لقامت ال

والتواصل مع جميع  ،فقرات حلقات النقاش تقديمبقاء والخطابة لعلو لإل ينادبعضوات والتطوعات املطالبات قامت ال

العام.الخاصة بفقراتهن ضمن العرض  ةين بتقديم الفقرات لوضع العروض التقديمييعضوات هيئة التدريس املعن

والتقدميجلنة التنظيم 

 

 

مسار علمي الريان ( طريقي )حضور حلقات النقاش 

غياب  حضور 

الحضور 301  عدد

 عدد الغياب 676

 العدد اإلجمالي  977
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مسار علمي الريان ( طريقي )حضور حلقات النقاش 

غياب  حضور 

 عدد الحضور  301

 عدد الغياب 676

 العدد اإلجمالي  977

برنامج حلقات النقاش االولى )َطِريِقّي( لطالبات السنة التحضيرية - المسار العلمي
 )فرع الريان( الفصل الدراسي الثاني 1440هـ

 

 من                                إلى الفقرات

الطالبات وتسجيلاستقبال   10:05 10:00 

:5010 10:10 قرآن كريم  

طالباتي كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلم  
  بد.تغريد املقيطي

  

 َطِريِقي  

على اختيار تخصصك الجامعيخطوات تساعدك    

 طالبات املسار العلمي

السيد) منسقة شؤون الطالبات( ر د. كوثشراف إ  

010:2  010:1  

010:2 10:45 كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات   

االعمال إدارةكلية   

   

 

11:5 10:45 

مالعلو  كلية    11:25 11:5 

 علمني زميلي 

 طالبات املسار العلمي 

511:3  11:25 

:12 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات 15 11:35 

علميالمسار الالسنة التحضيرية لطالباتَطِريِقي االولىبرنامج حلقات النقاش 

هـالثاني الدراسي)فرع الريان( الفصل

فقرات برنامج حلقات النقاش 
)َطِريِقّي(

 َطِريِقي حلقات النقاش فقرات برنامج 

 َطِريِقي حلقات النقاش فقرات برنامج 

 َطِريِقي حلقات النقاش فقرات برنامج  َطِريِقي حلقات النقاش فقرات برنامج 

 َطِريِقي حلقات النقاش فقرات برنامج 
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توصيات حلقات النقاش
ــرارات وســعادة منســقة شــؤون  ــك منســقات الق ــي وكذل ــل املســار العلم ــل ســعادة مســاعد وكي ــن قب ــىل االستفســارات م ــرد ع ــم ال ت

ــد عــىل: ــه التأكي ــوىص ب ــا ن ــن أهــم م ــك املناقشــات م ــة وىف ضــوء تل ــات والشــؤون األكادميي الطالب

- رضورة اطــالع الطالبــات عــىل كتيــب دليــل الطالبــة بعــامدة الســنة التحضرييــة لتعــرف عــىل الالئحــة والتــي تنــص آليــة حســاب الغيــاب 
وقبــول األعــذار واللوائــح املنظمــة لذلــك بالنســخة اإللكرونيــة املوجــودة مبوقــع الجامعــة.

- دخول الطالبات عىل بوابة الجامعة اإللكرونية بعد التعرف عىل كيفية الدخول والخدمات املقدمة من خاللها.

-رفع العروض التقدميية لكليات التخصص عىل البالك بورد.

- مراجعه دليل خطوات رفع أعذار الغياب إلكرونياً.

- أوىص برضورة عقد حلقة النقاش الثانية من كل فصل درايس إلكرونياً.

- حلقة النقاش الرابعة: 
لجنة الدعاية واإلعالن

 رفع االعالن عىل البالك بورد لجميع الشعب والتوير.•  تصميم دعوة تحمل شعار حلقة النقاش وارسال إمييالت لجميع أعضاء هيئة التدريس.• تم تشكيل لجنة الدعاية واإلعالن وقامت بإنجاز املهام املوكلة إليها وهي:

 

الطالبات الفصل الثانيالثانية النقاش لحلقة حصرحضور

يثانالفصل ال-حلقات النقاش الثانية 
الريان بيعلمالمسارال

 

الطالبات الفصل الثانيالثانية النقاش لحلقة حصرحضور

يثانالفصل ال-حلقات النقاش الثانية 
الريان بيعلمالمسارال

حصر حضور الطالبات لحلقة النقاش الثانية – الفصل الثاني
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برنامج حلقات النقاش الثانية )بداية المَنال( لطالبات السنة التحضيرية - المسار العلمي
 )فرع الريان( الفصل الثاني 1440هـ

 

 من                                إلى الفقرات

الطالبات وتسجيلاستقبال   6:05 006:  

طالبات يالعلم للمسار  العمادة وكيله مساعد كلمة  

املقيطيب تغريد.د  
:106  50:6  

ختبار تعليمات اال     

 د.كوثر السيد) منسقة شؤون الطالبات(

6:20 6:10 

األكاديمي اإلرشادتعليمات   
د. هدي عبد الحميد )منسقة شؤون الطالبات( 

306:  6:20 

تعليمات وحدة الجودة    

 د. رضا هاشم )منسقة الجودة باملسار العلمي (

406:  306:  

منسقات املقررات     

مهارات االتصال (–حاسب آلي  -أحصاء -رياضيات –نجليزية إ)لغة   

 

7:00 406:  

:457    املقررات منسقات مع املفتوح اللقاء  7:00 

كلمة ختام اللقاء    

 د. تغريد املقيطيب 

8:00 457:  

علميالمسار الالسنة التحضيرية لطالباتالمنَالبداية )ثانيةالبرنامج حلقات النقاش 

هـالثاني )فرع الريان( الفصل 

فقرات برنامج حلقة النقاش )بداية المنال(

وسعادةاملقرراتوكذلك منسقات العلميقبل سعادة مساعد وكيل املسار االستفساراتمنى الرد علتم 

و الطالبات شؤون نوص ىمنسقة ما اهم املناقشاتمن تلك ضوء وفى االكاديمية التأكيد على:بهالشؤون

باالختبارات الخاصة بالتعليمات وااللتزام النهائي االختبارات بدء مواعيد على التأكيد

تنص والتي الئحة ا لتعرفعلى التحضيرية السنة بعمادة الطالبة دليل كتيب الطالباتعلى اطالع ضرورة

وقبولآلية الغياب بالنسخةاألعذارحساب لذلك املنظمة واللوائح النهائية باالختبارات ة اإللكترونيالخاصة

 املوجودة بموقع الجامعة.

الجامعة بوابة على الطالبات ة لتقديم طلبات إعادة االختبار واللوائح املنظمة لقبولها.اإللكترونيدخول

بالهدو االحتفاظ مع االستذكار في واستثماره الوقت تنظيم على االختباراتءالتأكيد فترة أثناء النفس ي  

 

 المنال(بدايةحلقة النقاش فقرات برنامج 

 توصيات حلقة النقاش

 

وسعادةاملقرراتوكذلك منسقات العلميقبل سعادة مساعد وكيل املسار االستفساراتمنى الرد علتم 

و الطالبات شؤون نوص ىمنسقة ما اهم املناقشاتمن تلك ضوء وفى االكاديمية التأكيد على:بهالشؤون

باالختبارات الخاصة بالتعليمات وااللتزام النهائي االختبارات بدء مواعيد على التأكيد

تنص والتي الئحة ا لتعرفعلى التحضيرية السنة بعمادة الطالبة دليل كتيب الطالباتعلى اطالع ضرورة

وقبولآلية الغياب بالنسخةاألعذارحساب لذلك املنظمة واللوائح النهائية باالختبارات ة اإللكترونيالخاصة

 املوجودة بموقع الجامعة.

الجامعة بوابة على الطالبات ة لتقديم طلبات إعادة االختبار واللوائح املنظمة لقبولها.اإللكترونيدخول

بالهدو االحتفاظ مع االستذكار في واستثماره الوقت تنظيم على االختباراتءالتأكيد فترة أثناء النفس ي  

 

 المنال(بدايةحلقة النقاش فقرات برنامج 

 توصيات حلقة النقاش

توصيات حلقة النقاش
ــررات وســعادة منســقة شــؤون  ــك منســقات املق ــي وكذل ــل املســار العلم ــل ســعادة مســاعد وكي ــن قب ــرد عــىل االستفســارات م ــم ال ت

ــد عــىل: ــه التأكي ــوىص ب ــا ن ــن اهــم م ــك املناقشــات م ــة وىف ضــوء تل ــات والشــؤون االكادميي الطالب

- التأكيد عىل مواعيد بدء االختبارات النهايئ وااللتزام بالتعليامت الخاصة باالختبارات. 

- رضورة اطــالع الطالبــات عــىل كتيــب دليــل الطالبــة بعــامدة الســنة التحضرييــة لتعــرف عــىل ا الئحــة والتــي تنــص آليــة حســاب 

الغيــاب وقبــول األعــذار الخاصــة باالختبــارات النهائيــة واللوائــح املنظمــة لذلــك بالنســخة اإللكرونيــة املوجــودة مبوقــع الجامعــة.

- دخول الطالبات عىل بوابة الجامعة اإللكرونية لتقديم طلبات إعادة االختبار واللوائح املنظمة لقبولها.

- التأكيد عىل تنظيم الوقت واستثامره يف االستذكار مع االحتفاظ بالهدوء النفي أثناء فرة االختبارات.
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حلقات النقاش لطالب المسار اإلنساني طالبات:
حلقة النقاش األولى:

        اســتكامالً آلليــة عمــل املســار اإلنســاين بالعــام املــايض، ومــن منطلــق اســتمرارية تقديــم كل مــا يهــم الطالبــة، ويعمــل عــىل 

تحســن فــرص تطورهــا وإكســابها كل مــا يعمــل عــىل بنــاء شــخصيتها مــن خــالل اللقــاءات الحواريــة الربويــة، التــي تســعى إىل 

ــاً  ــاء الحــواري الثالــث(أي تخصــص يناســبني )لقــاءاً توعوي ــة والدراســات املســاندة، نظــم اللق تحقيقهــا عــامدة الســنة التحضريي

ــة أكادمييــة صحيحــة  ــن رأي مبــديئ مبنــي عــىل ناحي ــة تكوي ــة، حتــى تســتطيع الطالب ــة واقعي ــاً وإرشــادياً بخــربات حياتي أكادميي

وتجــارب واقعيــة عــن كيفيــة اختيــار تخصصهــا املناســب ولتحديــد الخطــوط العريضــة ألوىل خطــوات االختيــار املصــريي لحياتهــم 

ــق املصلحــة الشــخصية لهــن وللمنفعــة العامــة عــىل املســتوى  ــار لتحقي ــي نرجــو أن تكــون خــري اختي ــة املســتقبلية والت العملي

القومــي مــن أجــل رفعــة شــأن الوطــن الحبيــب.

من هنا انطلقت فعاليات حلقة النقاش لطالبات املسار اإلنساين.

)أي تخصص يناسبني(

• الزمان: الساعة الثانية عر ظهراً _ 
يوم 1٣٣9/5/٢4هـ   املوافق   4 /٢/ ٢٠19 م    

• املكان: قاعة األمرية جواهر – كلية العلوم
• عدد الحضور: ٢8٠ طالبة

أهداف حلقات النقاش: 

• أن تكون الطالبة قادرة عى أن تختار تخصصها املستقبيل.
• أن يتم إعام الطالبة بكل التخصصات املتاح لها االلتحاق بها.

• أن يتم إعام الطالبات بنسب نتائج تقييامتهن.
• التعرف عى أهم استفسارات الطالبات واإلجابة عليهن.  

ماملوافقهـيومظهرًاعشرالثانيةالساعةالزمان:❖
العلومكليةجواهراألمريةقاعةاملكان:❖
طالبةاحلضور:عدد❖

 

النقاش:حلقاتأهداف❖
املستقبلي.ختصصهاختتارأنعلىقادرةالطالبةتكونأن▪
هبا.االلتحاقهلااملتاحالتخصصاتبكلالطالبةإعالميتمأن▪
بنسب نتائج تقييماهتن.الباتأن يتم إعالم الط▪
عليهن.واإلجابةالطالباتاستفساراتأهمعلىالتعرف▪

العدد الكلي الحضور النسبة المئوية
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اإلجراءات التنفيذية للقاء:

أوالً: مرحلة اإلعداد للقاء:

- تــم التواصــل مــع وكالء كليتــي اآلداب والربيــة لتوجيــه دعــوة الحضــور وإلقــاء كلامتهــم التوعويــة عــن التخصصــات املوجــودة 

بكلياتهــم. 

- تم إرسال إعالن اللقاء وبرنامج اللقاء لحرضات الضيوف.

- تــم تحفيــز الطالبــات عــىل أهميــة حضورهــن لهــذا اللقــاء عــرب رســائل إرشــادية عــىل مجموعــات الشــعب الخاصــة باألنشــطة 

الطالبيــة.

- تــم التنســيق مــع طالبــات املجلــس الطــاليب وإعطائهــن مهــام قياديــة لتنظيــم اليــوم وتنفيــذ العــرض التقدميــي الخــاص بالســمنار، 

مــع تقديــم فقــرات العــرض مــن خــالل عقــد اجتامعــات معهــم عــىل هامــش اســتعدادات مــا قبــل اللقــاء.

التنســيق مــع الطالبــة/ عزيــزة الشــهري لعــرض فقــرة تحفيزيــة بعنــوان )عــىل جنــاح الحلــم( لتشــجيع الطالبــات يف اتخــاذ خطــوة 

نحــو تحقيــق ذاتهــا والقــدرة عــىل االختيــار.

ثانياً: مرحلة التنفيذ:

- التنسيق مع بعض الطالبات كمساعدات يف تنظيم دخول الطالبات واملحافظة عىل الهدوء داخل القاعة.

- التنســيق مــع عضــوات لجنــة األنشــطة الطالبيــة للمســار اإلنســاين يف ترتيــب دخــول وخــروج الطالبــات، وتســجيل الغيــاب يف 

كشــوف التوقيعــات الخاصــة بحضــور الســمنار الثالــث. 

- التنســيق مــع طالبــات املجلــس الطــاليب وبعــض طالبــات املســار املتميــزات واملشــاركات يف تقديــم فقــرات اللقــاء للحضــور مبكــراً 

لعمــل بروفــات العــرض، واالطمئنــان عــىل حالــة األجهــزة املســتخدمة.

- بــدأ اللقــاء يف موعــده وفقــاً للجــدول الزمنــي لربنامــج اللقــاء، وعرضــه بواســطة الطالبــة )أثــري الزهــراين( رئيســة املجلــس الطــاليب 

باملسار.

أهم اإليجابيات:

- تعبري معظم الطالبات عن مدى استفادتهن من فقرات اللقاء.

- طرح الطالبات للعديد من التخصصات التي يرغن يف االلتحاق بها.

- تهيئة طالبات املجلس الطاليب عىل تحمل مسئولية تنظيم وإعداد الفقرات. 

- عــىل هامــش اللقــاء تــم اختيــار عــدد 5٠ طالبــة للفــوز برحلــة الشــاطئ مــن واقــع الســحب الــذي تــم بحضــور طالبــات املجلــس 

الطــاليب مــن كشــوف التوقيعــات.
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النقاط السلبية: 

- عدم التزام جميع طالبات املسار بالحضور بالرغم من وصول كل التعميامت الخاصة بأهمية الحضور لهن .

            

)أهم الصور التي توضح إجراءات اللقاء(

حلقة النقاش الثانية:

ولقــرب موعــد االختبــارات النهائيــة وحلــول نهايــة العــام الــدرايس لطالبــات املســار اإلنســاين جــاء اللقــاء الرابــع لحلقــات النقــاش 

ملحاولــة التأكيــد عــىل كل مــا يهــم عمليــة االســتعداد لالختبــارات حتــى نضمــن اجتيــاز تلــك املرحلــة عــىل نحــو مثــايل مبشــيئة اللــه 

تعــاىل، كــام تــم تقديــم فقــرة الجــودة للتأكيــد عــىل تعبئــة االســتبيانات الخاصــة بالطالبــات للوقــوف عــىل معرفــة كل آراءهــم 

ومقرحاتهــم لتحســن العمليــة التعليميــة، كــام تــم تقديــم فقــرة إعالميــة مصــورة لــكل حصــاد أنشــطة وفعاليــات لجــان املســار 

مــن أجــل تجســيد وعــرض كل اإلنجــازات خــالل عــام درايس طويــل حافــل بفعالياتــه املدعمــة لعمليــة التعلــم وتطويــر مهــارات 

الطالبــات يف ضــوء كل مــا يهمهــن ويعمــل عــىل تحســن فــرص تطورهــن وإكســابهن كل مــا يعمــل عــىل بنــاء شــخصيتها.
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)تعلمنا ......... لنصل(

• املكان: قاعة األمرية جواهر – كلية العلو• الزمان: الساعة الثانية عر ظهراً _ يوم ٢٠19/٣/٢٧م    
• عدد الحضور: 1٠8 طالبة

 

النقاش:حلقاتأهداف❖
ابالختبارات.اخلاصةالتعليماتعرض▪
النهائية.لالختباراتاالستعدادكيفية▪
االختبار.قلقعلىالتغلبكيفية▪
اجلودة.ثقافةنشر▪
اإللكرتوين.التقييموانتهاءبدءمواعيدمعرفة▪
اليود كويستسيتم إاتحتها من خالل اليتاالستباانتالتعرف على ▪
عليهن.واإلجابةالطالباتاستفساراتأهمعلىالتعرف▪

للقاء:التنفيذيةاإلجراءات

للقاءاإلعدادمرحلةأواًل

ضيوف.للاللقاءوبرانمجاللقاءإعالنإرسالمت
الطالبية.ابألنشطةةاخلاصالشعبجمموعاتعلىإرشاديةرسائلعرباللقاءهلذاحضورهنأمهيةعلىالطالباتحتفيزمت
تقدميمعابلسمناراخلاصالتقدمييالعرضوتنفيذاليوملتنظيمقياديةمهامنوإعطائهالطاليباجمللسطالباتمعالتنسيقمت

اللقاء.قبلمااستعداداتهامشعلىنمعهتاجتماعاعقدخاللمنالعرضفقرات

العدد الكلى  الحضور  النسبة

أهداف حلقات النقاش: 

• عرض التعليامت الخاصة باالختبارات.
• كيفية االستعداد لاختبارات النهائية.

• كيفية التغلب عى قلق االختبار.
• نر ثقافة الجودة.

• معرفة مواعيد بدء وانتهاء التقييم اإللكرتوين.
• التعرف عى االستبانات التي سيتم إتاحتها من خال اليود كويست.

• التعرف عى أهم استفسارات الطالبات واإلجابة عليهن.  
اإلجراءات التنفيذية للقاء:

أوالً: مرحلة اإلعداد للقاء:

- تم إرسال إعالن اللقاء وبرنامج اللقاء للضيوف.

- تــم تحفيــز الطالبــات عــىل أهميــة حضورهــن لهــذا اللقــاء عــرب رســائل إرشــادية عــىل مجموعــات الشــعب الخاصــة باألنشــطة 

الطالبيــة.

- تــم التنســيق مــع طالبــات املجلــس الطــاليب وإعطائهــن مهــام قياديــة لتنظيــم اليــوم وتنفيــذ العــرض التقدميــي الخــاص بالســمنار 

مــع تقديــم فقــرات العــرض مــن خــالل عقــد اجتامعــات معهــن عــىل هامــش اســتعدادات مــا قبــل اللقــاء.
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ثانيا: مرحلة التنفيذ:

- التنسيق مع بعض الطالبات كمساعدات يف تنظيم دخول الطالبات واملحافظة عىل الهدوء داخل القاعة.

- التنســيق مــع عضــوات لجنــة األنشــطة الطالبيــة للمســار اإلنســاين يف ترتيــب دخــول وخــروج الطالبــات وتســجيل الغيــاب يف 

كشــوف التوقيعــات الخاصــة بحضــور الســمنار الثالــث.

ــاء للحضــور  ــم فقــرات اللق ــزات واملشــاركات يف تقدي ــات املســار املتمي ــس الطــاليب وبعــض طالب ــات املجل - التنســيق مــع طالب

ــة األجهــزة املســتخدمة. ــان عــىل حال ــات العــرض واالطمئن مبكــراً لعمــل بروف

- بــدأ اللقــاء يف موعــده وفقــاً للجــدول الزمنــي لربنامــج اللقــاء، وعرضــه بواســطة الطالبــة )أثــري الزهــراين( رئيســة املجلــس الطــاليب 

باملسار.

أهم اإليجابيات:

- طرح عدد من أسئلة الطالبات ومناقشتها بشكل فعال.

- قيام طالبات املجلس الطاليب بتحمل مسئولية تنظيم وإعداد الفقرات وتقدميها.

- النقاط السلبية: 

- عدم التزام جميع طالبات املسار بالحضور بالرغم من وصول كل التعميامت الخاصة بأهمية الحضور لهن.

) الصور التي توضح إجراءات اللقاء(
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التقرير الختامي لتنفيذ حقيبة الحوار المجتمعي
" نسيـج "

تمهيد: 

ــن فيصــل ومؤسســات  ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــن جامع ــة ب ــار الراك ــن، ويف إط ــن املاضي ــا خــالل العام   اســتكامالً لجهوده

املجتمــع املحــي، تــم عقــد رشاكــة مــع مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي لتدريــب وتأهيــل مدربــن مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس يف الجامعــة لتنفيــذ مبــادرة »نســيج«، وهــو مــروع وطنــي حظــي بدعــم أمــري املنطقــة الرقيــة صاحــب الســمو 

امللــي األمــري ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز حفظــه اللــه تعــاىل، حيــث يهــدف الربنامــج إىل تعزيــز القيــم املشــركة الســيام 

لــدى الشــباب، وبنــاء الوعــي املجتمعــي حــول رضورة تعزيــز روح االنســجام وتقويــة حصانــة املجتمــع ضــد كل مــا يهــدد وحدتــه 

ومتاســكه، حيــث نظمــت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ممثلــة يف قســم تطويــر الــذات برنامــج نســيج ضمــن 

مبــادرة نبــض وطــن، وذلــك مــن خــالل األنشــطة املنهجيــة الالصفيــة ملقــرر مهــارات االتصــال مبســارات العــامدة األربعــة، حيــث 

ــز للحــوار  ــاً ومدربــة معتمــداً مــن مركــز امللــك عبــد العزي ــاً وطالبــة، ومبشــاركة ٣٦ مدرب تــم اســتهداف أكــرث مــن 5٠٠٠ طالب

الوطنــي. حيــث تضمــن الربنامــج التدريبــي مجموعــة مــن املفاهيــم املرتبطــة بقيــم التعايــش الســلمي واملجتمعــي بــن أبنــاء 

املجتمــع الواحــد، والبعــد عــن الرصاعــات الفكريــة والتــي تشــعل النزاعــات والكراهيــة بــن فئــات وطبقــات املجتمــع، باإلضافــة 

إىل مجموعــة مــن القيــم املجتمعيــة املتمثلــة يف قيــم التعــاون واالحــرام والراحــم، والتــي متثــل أساســاً لبنــاء الحــوار املجتمعــي 

والتعايــش املجتمعــي، ونبــذ العنــف، وتحقيــق األمــن الفكــري ألبنــاء الوطــن. 

ــم  ــة بقي ــة املرتبط ــامل التطوعي ــن األع ــة م ــذ مجموع ــىل تنفي ــات ع ــالب والطالب ــث الط ــم ح ــي، ت ــج التدريب ــاً للربنام وتطبيق

ــة إىل  ــي، باإلضاف ــم الجامع ــات داخــل مجتمعه ــة للطــالب والطالب ــار املســؤولية املجتمعي ــأيت يف إط ــي ت ــة، والت ــة الثالث الحقيب

محيــط األقــارب واألصدقــاء والجــريان، حيــث تــم تقديــم مــا يقــارب ٦٠٠ عمــالً تطوعيــاً قُدمــت مــن خــالل طــالب وطالبــات 

الســنة التحضرييــة، حيــث تنوعــت بــن األنشــطة االجتامعيــة والرياضيــة والثقافيــة والخرييــة داخــل املجتمــع الجامعــي وخارجــه. 

ولغايــات تدريــب الطلبــة فقــد قــام املركــز بإعــداد حقيبــة تدريبيــة احرافيــة خاصــة تعتمــد يف تنفيذهــا عــىل تعزيــز القيــم 

الوطنيــة املشــركة كاالعتــدال والوســطية، والتعايــش، والوعــي، والتعــاون، واالحــرام، والراحــم، وتعتمــد يف تنفيذهــا عــىل التعلــم 

النشــط، والــدور الفعــال للطلبــة يف النقــاش والعــرض والحــوار، حيــث تزخــر الحقيبــة بالتدريبــات واألنشــطة الفرديــة والجامعيــة، 

وعــروض الفيديــو املشــوقة والهادفــة. 

 وبحمــد اللــه وتوفيقــه اســتفاد مــن املبــادرة يف أعوامهــا الثــالث أكــرث مــن 1٣٠٠٠ طالبــاً وطالبــة، بإجــاميل عــدد ســاعات تدريــب 

)9٣٦( ســاعة، وشــارك يف تدريــب الحقيبــة )٦4( مدربــاً ومدربــة مــن منســويب جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.

حفل تكريم المدربين المعتمدين من منسوبي الجامعة:

يف أجــواء احتفاليــة رائعــة ، وبتريــف ورعايــة معــايل األســتاذ الدكتــور / عبــد اللــه الربيــش مديــر الجامعــة ، وســعادة الدكتــور / 

عبــد اللــه بــن محمــد الفــوزان األمــن العــام ملركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي ، نظــم مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار 

ــذ  ــس املشــاركن يف تنفي ــة التدري ــم الســادة أعضــاء هيئ ــالً لتكري ــق ٢٠19/1/٢٣ حف ــاء 144٠/5/1٧ املواف ــوم األربع ــي ي الوطن

برنامــج نســيج ضمــن مبــادرة نبــض وطــن لطــالب وطالبــات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة خــالل العامــن 

األكادمييــن املاضيــن وكذلــك املدربــن الذيــن حــرضوا دورة إعــداد املدربــن، باإلضافــة إىل تدشــن املرحلــة الثالثــة لتنفيــذ الربنامــج 

خــالل العــام األكادميــي الحــايل 144٠/14٣9ه، وذلــك مــن خــالل مقــرر مهــارات االتصــال. 
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وقــد قــدم كالً مــن ســعادة الدكتــور/ خالــد البديــوي مديــر فــرع املركــز باملنطقــة الرقيــة وســعادة الدكتــور/ نــارص الريــس 

عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة املكلــف، مجموعــة مــن مــؤرشات نجــاح التنفيــذ خــالل العامــن املاضيــن 

وحقائــق وأرقــام تعــرب عــن حجــم الجهــد والعمــل، ومــا تــم اســتهدافه مــن طــالب وطالبــات الســنة التحضرييــة بإجــاميل 8٠٠٠ 

طالبــاً وطالبــة، بإجــاميل ٦94 ســاعة تدريبيــة، قدمــوا مــن خاللهــا طــالب وطالبــات الســنة التحضرييــة قرابــة 1٠8٠ مروعــاً 

تطوعيــاً ملجتمعهــم ، وذلــك مبشــاركة ٣4 مدربــاً ومدربــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة. 

وقــد أعــرب كالً مــن ســعادة مديــر الجامعــة، وســعادة األمــن العــام للمركــز عــن ســعادتهم وتقديرهــم للجهــود املبذولــة مــن 

جميــع املشــاركن، وتأكيدهــم عــىل أهميــة الحقيبــة التدريبيــة يف تعزيــز قيــم التعايــش والحــوار بــن أبنــاء الوطــن، والتأكيــد 

ــة الحفــل تــم تســليم شــهادات حضــور  ــا الحنيــف. ويف نهاي ــا الغــايل ودينن ــة النابعــة مــن قيــم وطنن عــىل القيــم املجتمعي

ــز للحــوار الوطنــي  ــد العزي ــة إلعــداد املدربــن، مــع تســليم رخصــة املــدرب املعتمــد مــن مركــز امللــك عب الــدورة التدريبي

للســادة أعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركن يف تنفيــذ الربنامــج. 

خطة التدريب   

• فرتة التنفيذ:
- املسار اإلنساين )طالبات(: 

خــالل األســبوع الثــاين مــن الفصــل الــدرايس الثــاين 144٠/14٣9هـــ، يف الفــرة مــن يــوم األحــد ٢٠19/٠1/1٣م وحتــى الخميــس 

1٧ /٢٠19/٠1م.

- املسار ات الصحي - الهنديس - العلمي )طالب - طالبات(: 

مــن األســبوع الســابع حتــى نهايــة األســبوع الثامــن، حســب تقويــم الجامعــة للفصــل الــدرايس الثــاين 144٠/14٣9هـــ يف الفرة 

مــن يــوم األحــد ٢٠19/٠٢/1٧م وحتــى الخميــس ٢٠19/٠٢/٢8م.

• أماكن التدريب:

• تم تنفيذ التدريب يف مباين عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة يف األماكن التالية:
مباين الطالب: 

-مبنى 4٠٠، ومبنى 45٠ يف املباين الجامعية بالراكة.
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- ومبنى الكليات الصحية يف املدينة الجامعية.

مباين الطالبات: 

- مبنى ٣٠٠، ومبنى ٧٠٠، يف الراكة.

- مبنى كلية اآلداب ٦5 يف الريان/الدمام.

-  مبنى كلية العلوم يف الريان/الدمام/ الجبيل.

- مبنى كلية املجتمع بالقطيف. 

- مبنى كلية املجتمع بالدمام. 

• الفئة المستهدفة: 

ــغ  ــديس، والعلمــي، واإلنســاين والبال ــة: الصحــي، والهن ــة يف املســارات األربع ــات عــامدة الســنة التحضريي ــع طــاب وطالب • جمي
ــة. ــاً وطالب عددهــم 4٦٣4 طالب

• اللجنة اإلشرافية على تنفيذ حقيبة الحوار:

ــة  ــن التالي ــة م ــت اللجن ــد تكون ــروع، وق ــع الف ــب يف جمي ــارش وإدارة شــؤون التدري ــط واإلرشاف املب ــة للتخطي ــم تشــكيل لجن ت

ــامؤهم: أس

•  مهام اللجنة اإلشرافية:

• إعداد خطط التدريب يف الفروع واعتامدها من املرف العام عى التدريب.
• التنسيق لسد االحتياج من املدربن يف الفروع املختلفة.

• التأكد من تواجد املدربن يف القاعات وتأمن مدربن احتياط يف حاالت التأخر أو االعتذار.
• التأكــد مــن جاهزيــة القاعــات )اإلضــاءة- التهويــة - املقاعــد – الحواســيب –أجهــزة العــرض- صاحيــة برامــج الصــوت ومشــغات 

الفيديــو. .....(.

• التواصــل مــع مركــز امللــك عبــد العزيــز، مــن أجــل تأمــن وصــول الحقيبــة التدريبيــة لجميــع الفــروع التــي تــم فيهــا التدريــب 
قبــل موعــد التدريــب.  

3

الفئة املستهدفة: ❖
مجيع طالب وطالبات عمادة السببببببنة التحضببببببريية يف املسببببببارات األربعة: الصببببببحي، واهلندسببببببي، والعلمي، واإلنسبببببباين والبال  عددهم ▪

وطالبة  طالباا
 

احلوار:اللجنة اإلشرافية على تنفيذ حقيبة ❖

تكونت اللجنة من التالية أمساؤهم:الفروع، وقداملباشر وإدارة شؤون التدريب يف مجيع مت تشكيل جلنة للتخطيط واإلشراف 

 الصفة السم م
 مشرفاا عاماا على تنفيذ احلقيبة  - عميد عمادة السنة التحضريية املكلف د. انصر بن سعود الرّيس 1
 منسقاا عاماا للتدريب أمحد رمضان خطريي د.  2

 قسم الطالب

 منسق التدريب للمسار الصحي   د. حممد رضا بوغريرا 3
 منسق التدريب للمسارين اهلندسي والعلمي    خطرييرمضان د.أمحد  4

 قسم الطالبات

 منسقة التدريب للمسارين الصحي واهلندسي رشيد  عليد. عبري  5
 منسقة التدريب للمسار اإلنساين/ الراين د. كوثر عبد اجمليد السيد   6

 منسقة التدريب للمسار العلمي/ الراين د. رميا حممود العقلة 7
 

ية:اإلشرافمهام اللجنة ❖
 التدريب.إعداد خطط التدريب يف الفروع واعتمادها من املشرف العام على ▪
 املختلفة.التنسيق لسد الحتياج من املدربني يف الفروع ▪
العتذار.و يف حالت التأخر أالتأكد من تواجد املدربني يف القاعات وأتمني مدربني احتياط▪
صالحية برامج الصوت ومشغالت أجهزة العرضاحلواسيب عد املقاالتهوية التأكد من جاهزية القاعات )اإلضاءة▪

 الفيديو. .....(.
التواصبببببببببببببل مع مركز امللك عبد العزيز، من أجل أتمني وصبببببببببببببول احلقيبة التدريبية جلميع الفروع اليت مت فيها التدريب قبل موعد ▪

 التدريب.  
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•  اإلرشاف عى توزيع الحقيبة التدريبية عى الطلبة قبل وقت التدريب.
• التدخل الرسيع حال وجود مشكات فنية أو تقنية.

• اإلشرتاك يف اإلرشاف عى تقييم نتائج التدريب وجمع التغذية الراجعة من الطلبة. 
• إعداد تقرير ختامي يتضمن توصيات ومقرتحات لإلرتقاء باألداء مستقباً.                                 

• أي مهام أخرى يكلف بها أعضاء اللجنة من قبل رئيس اللجنة أو املرف العام.
• نتائج التدريب:

• إجاميل عدد الشعب التي تم تدريبها )111 شعبة( + )1٠ شعبة كنشاط منهجي(.
• أعدد الطلبة الذين استفادوا من التدريب )٣885( طالباً وطالبة. 

• أعدد الطلبة الذين استفادوا من قيم الحقيبة كنشاط منهجي التدريب )٧49( طالباً وطالبة. 
• عدد ساعات التدريب التي تم تنفيذها )٢٢٢( ساعة.

• عدد ساعات األنشطة املنهجية املصاحبة لتنفيذ الحقيبة )٢٠( ساعة.
• عدد املدربن الذين اشرتكوا يف تنفيذ التدريب ٣٠ مدرباً ومدربة.

• عدد األعامل التطوعية التي تم تنفيذها من الطاب والطالبات: ٦45 مروعاً تطوعياً. 
ويتضمن الجدول التايل أبرز البيانات املتعلقة بالتدريبات التي قدمها املدربني املعتمدين من مركز امللك عبد العزيز:

أبرز نقاط القوة واملقرتحات التطويرية بناًء عىل التغذية الراجعة الواردة من املدربني والطلبة

نقاط القوة:

أوالً: التخطيط والتنظيم من قبل عامدة السنة التحضريية:

• التخطيط والتنظيم لتنفيذ الرنامج بشكل مميز.• 
• املتابعــة الحثيثــة مــن قبــل عميــد الســنة التحضرييــة ورئيــس قســم تطويــر الــذات لجميــع مراحــل تخطيــط وتنفيــذ • 

الحقيبــة. 

• إدراج خطة التدريب ضمن خطة مقرر مهارات االتصال بشكل رسمي.• 
• إلتــزام أعضــاء هيئــة التدريــس ملقــرر مهــارات اإلتصــال - مــن غــري الــكادر التدريبــي- رجــااًل ونســاًء، بالحضــور مــع • 

4

ريب.اإلشراف على توزيع احلقيبة التدريبية على الطلبة قبل وقت التد▪
التدخل السريع حال وجود مشكالت فنية أو تقنية.▪
الطلبة.شرتاك يف اإلشراف على تقييم نتائج التدريب ومجع التغذية الراجعة من اإل▪
مستقبالاختامي يتضمن توصيات ومقرتحات لإلإعداد تقرير▪ بألداء  رتقاء
 العام.للجنة من قبل رئيس اللجنة أو املشرف خرى يكلف هبا أعضاء اأي مهام أ▪

 نتائج التدريب:❖
 شعبة كنشاط منهجي(شعبة(إمجايل عدد الشعب اليت مت تدريبها▪
وطالبةالتدريب )أعدد الطلبة الذين استفادوا من ▪  طالباا
وطالبةالتدريب )أعدد الطلبة الذين استفادوا من قيم احلقيبة كنشاط منهجي ▪  طالباا
 ساعة.عدد ساعات التدريب اليت مت تنفيذها )▪
 ساعة.عدد ساعات األنشطة املنهجية املصاحبة لتنفيذ احلقيبة )▪
ومدربةعدد املدربني الذين اشرتكوا يف تنفيذ التدريب ▪  مدربا
 تطوعياامشروعااوالطالبات:عدد األعمال التطوعية اليت مت تنفيذها من الطالب ▪

العزيز:ات اليت قدمها املدربني املعتمدين من مركز امللك عبد ويتضمن اجلدول التايل أبرز البياانت املتعلقة بلتدريب

 

 الرقم املسار / النوع أعداد الطلبة أعداد الفصول ساعات التدريب أعداد املدربني جمموع األعمال التطوعية

 1 الصحي / طالب 376 17 34 4 82

 2 الصحي / طالبات 382 14 28 4 88

 3 اهلندسي / طالب 342 12 24 4 74

 4 اهلندسي / طالبات 138 4 8 1 25

 5 العلمي / طالب 328 11 22 4 76

 6 العلمي / طالبات 1455 33 66 6 180

 8 اإلنساين / طالبات 864 20 40 7 120

 المجمــــوع         3885 111 222 30 645
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فصولهــم، بغــرض تقديــم الدعــم للمدربــن واملدربــات، واملســاهمة يف إدارة عمليــات التدريــب.

لقيــم •  الطلبــة  اإلتصــال مــام عمــق فهــم  التطوعــي ملقــرر مهــارات  العمــل  الحقيبــة مبشــاريع  قيــم  ربــط   •
لحقيبــة. ا

ــة •  ــي املرتبط ــل التطوع ــاريع العم ــال مش ــن خ ــة م ــم الحقيب ــب قي ــة لتدري ــارض املصاحب ــات واملع ــة الفعالي إقام  •
ــاً. ــة أيض ــم الحقيب بقي

ــى الجــذاب •  ــت باملعن ــة واعجب ــه الحقيب ــا تحتوي ــة م ــات للموضــوع وحــب الفضــول ملعرف ــامم الطالب ماحظــة اهت  •
ــه. ــذي يحتوي ــق ال ــى العمي ــس املعن ــات بنف ــل املدرب ــن قب ــه م ــم رشح ــد ت ــى ولق ــق املعن والعمي

ثانياً: فريق التدريب والفئة املستفيدة من الطلبة:

التفاعل اإليجايب من قبل املدربن نحو تدريب الحقيبة. •   •
حامس الطلبة نحو تعلم الحقيبة.•   •
النقاش الرثي من قبل الطلبة والذي كشف عن عقليتهم الناضجة.•   •
تقبل الطلبة لألفكار اإليجابية والقيم التي تضمنتها الحقيبة.•   •
تعزيز الحقيبة مهارات التواصل اإليجايب بن الطلبة.•   •
اتجاهات الطلبة االيجابية نحو قيم االعتدال والوسطية يف مجاالت الحياة العامة.•   •
مامرسة الطلبة التفكري الناقد املوضوعي للمامرسات االيجابية أو السلبية يف الحياة.•   •
اإلنطباعات اإليجابية واملبرة للتدرب يف نفوس وسلوك الطلبة.•   •

ثالثاً: املادة التدريبة للحقيبة واملواد املصاحبة:

الحقيبة معدة بشكل ممتاز، كام أن ترتيب وتسلسل املوضوعات منطقي.•   •
العروض واملواد املصاحبة معدة بشكل احرتايف وتخدم أهداف الحقيبة.•   •
اعتامد الحقيبة عى التعلم النشط مام زاد من تفاعل الطلبة. •   •
موضوعات وأمثلة الحقيبة مرتبطة بالواقع.•   •
توفر الجانب اإلثرايئ يف الحقيبة.•   •
مناسبة الحقيبة من حيث اللغة واملضمون ملستوى الطلبة.•   •
توفري مقاطع فيديو مشوقة وذات صلة بأهداف الحقيبة.•   •
توفري »نسخة الطالب« من حقيبة متضمنة األنشطة املرتبطة بالعرض التقدميي.•   •
ــر •  ــوت كان مؤث ــاً والص ــة أيض ــذب ومخيف ــامت تج ــار كل ــع، واختي ــي( رائ ــل الخف ــو األول )القات ــرض الفيدي كان ع  •

جــداً. 

االنتقال بن الرائح كانت مرتابطة مع الفيديو وتحقق الهدف.•   •
تسلسل العرض كان ممتاز.•   •
موضوعات الحقيبة كانت جيدة جداً.•   •
•  القيم واألمثلة الدينية جيدة جداً وموضوعات الحقيبة كانت مرتبطة بالواقع.• 
الحقيبة شجعت التعاون بن بعض الفئات. •   •
أعطت مشاعر قوية لتعزيز التعاون والتاحم بن فئات املجتمع.•   •
التغذية الراجعة من الطالبات كانت إيجابية جداً مام يدل عى مدى استفادتهم من الورشة.•   •
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المقترحات التطويرية: 

التعايــش الســلمي بــن الرائــح املختلفــة وأثــره يف نهضــة وتقــدم الشــعوب، •  الحقيبــة بفيديــو عــن  بــدء   •
وفيديــو آخــر عــن عــدم التعايــش الســلمي، ليقــارن الطلبــة بــن املتناقضــن ويســتنتجوا مفهــوم وأهميــة التعايــش بــدالً 

ــلبية. ــة الس ــن البداي ــري م ــل يف التأث ــة أفض ــة اإليجابي ــي، فالبداي ــل الخف ــن القات ــو ع ــدء بفيدي ــن الب م

يفضــل عــرض املوضوعــات املتعلقــة بتجــارب الــدول يف البدايــة بــدالً مــن تأخــريه، ألنــه رمبــا يؤجــج مشــاعر •   •
الطــالب ويثــري انتباههــم ألهميــة املوضــوع وخطورتــه، كــام هــو يف الرتيــب الحــايل للحقيبــة.

إضافة بعض القيم الهامة للحقيبة: كاالنتامء - العطاء - التوافق...•   •
إضافة فيديو يجسد الرتاحم بن البر أوالً، قبل الحديث عن الرتاحم بن البر والحيوانات.•   •
تكييف موضوعات الحقيبة وأنشطتها مبا يتوافق وظروف املؤسسات التي تنفذها. •   •
أن يكون ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني دور أكر يف املتابعة وتقديم العون أثناء التنفيذ.•   •
أخــذ تغذيــة راجعــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة حــول فاعليــة التدريــب مــن قبــل مركــز امللــك عبــد العزيــز، •   •

لالســتفادة منهــا يف تطويــر األداء خاصــة وأن عــدد املســتفيدين كبــري وميثــل رشيحــة مهمــة مــن طلبــة الجامعــات.

الحاجة إىل دليل مدرب ليحقق أهداف الحقيبة بشكل صحيح.•   •
هنــاك فــرق بــن القاتــل والســفاح ولذلــك كانــت هــذه النقطــة تحتــاج رشيحــة إضافيــة كنمــط ألشــخاص •   •

دمــروا شــعبهم لرفضهــم فكــرة التعايــش ومنــط ألشــخاص دمــروا أنفســهم ومــن حولهــم لرفــض فكــرة التعايــش.

نقل رشيحة أرسطو بعد السفاحن.•   •
فيديوهات الفهم الخاطئ غري واضحة ورسيعة جداً. •   •
فيديو الرتاحم لو ارتبط بالرتاحم بن الناس سوف يجعل اإلنسان رحيامً بالحيوانات.•   •
بعض املوسيقي يف الفيديوهات مزعجة.•   •
إضافة بعض القيم الهامة للمجتمع )كاالنتامء - العطاء -التوافق(.•   •

انطباعات الطالب والطالبات:

لتعميــق •  الــورش  هــذه  ملثــل  بحاجــة  الطالبــات  ألن  ومبحتواهــا  بالحقيبــة  كثــرياً  اعجبــت  الطالبــات  بعــض   •
باملجتمــع. للرقــي  التعايــش وتقبــل اآلراء واحــرام اآلخريــن والتعــاون معــاً  إيجــاد  الوطنيــة وشــجعت عــىل  أفكارهــن 

عــدد قليــل مــن الطالبــات يعتقــدن أنهــن يعرفــن التعايــش والحــوار املجتمعــي بشــكل صحيــح وكانــت آراء •   •
بعــض الطالبــات أن املوضــوع معــروف لديهــن مــن قبــل وأن الورشــة تضييــع وقــت.

املركــز وعــن •  كبــرية عــن  الوطنــي، ووجــدت تســاؤالت  للحــوار  العزيــز  امللــك عبــد  الشــكر ملركــز  تقديــم   •
يقدمهــا. التــي  الخدمــات 
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المدربون وبرنامج التدريب للفروع:

املسار الهنديس والعلمي طالب )مبنى 400 & مبنى 450(

10

 املدربون وبرانمج التدريب للفروع:

 
  (054& مبىن  004 )مبىنطالب  اهلندسي والعلمياملسار 

 القائم بلتدريب اجملموعة الوقت اليوم

 األحد 
17 /2/2019  

8-10  GM 05 د. أمحد خطريي 
8-10  GM 01  د. انصر الريس 
8-10  GM 11  .حممود أيوبد  

10-12  GM 07 د. أمحد خطريي 
10-12  GM 09  د. حممد طلعت 
10-12  SM07  د. رامي عطية 
10-12  SM 11   د. سامي املبرييك 

13 – 15  SM 05 الورداين  يد. عل  

 الثنني
18 /2/2019  

13 – 15  GM 08 د. حممود أيوب 
13 – 15  SM 01 & 02   د. يسرى عثمان 
13 – 15  SM 03  د. رامي عطية 

15 – 17  
GM 04 & 

SM04 الورداين  يد. عل  

 الثالاثء
19  /2/2019  

8-10  GM 10   د. يسرى عثمان 

 الربعاء  
20/2/2019  

8-10  GM 12 د. حممود أيوب 
10-12  SM08   د. انصر الريس 
10-12  SM 09    د. سامي املبرييك 
15 – 17  SM 06   د. يسرى عثمان 

11

 القائم بلتدريباجملموعة الوقت اليوم

اخلميس 
21/2/2019 

10-12  GM 02 د. أمحد خطريي 
10-12  GM 06 د. حممود أيوب 
10-12  SM 10   د. رامي عطية 
15-17  GM 03 د. أمحد خطريي 

 

 املسار الصحي طالب ) جممع الكليات الصحية ( 
 القائم بلتدريباجملموعة الوقت اليوم

 األحد 
  

10-12HM 10 الورداين  يد. عل
15-17HM 08  د. وائل صاحل 
15-17HM 09  د. رامي عطية 

الثنني
  

10-12HM 07   د. يسرى عثمان 
10-12HM 11  .حممود أيوبد
13-15HM 12  د. أمحد خطريي 
13-15HM 13  د. وائل صاحل 
13-15HM 14  د. وائل صاحل 

الربعاء  
 

10-12HM 04  د. رامي عطية 
10-12HM 15   د. انئف القرشي 
10-12HM 16  د. وائل صاحل 
10-12HM 17 د. حممود أيوب
15-17HM 05  د. وائل صاحل 
15-17HM 06  د. وائل صاحل 

اخلميس 
 

10-12HM 01 د. حممود أيوب
10-12HM 02  د. رامي عطية 
10-12HM 03  د. وائل صاحل 
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املسار الصحي طالب ) مجمع الكليات الصحية (

املسار الصحي طالبات )مبنى 300( 
11

 القائم بلتدريباجملموعة الوقت اليوم

اخلميس 
 

GM 02 د. أمحد خطريي 
GM 06 د. حممود أيوب 
SM 10   د. رامي عطية 

 GM 03 د. أمحد خطريي 

 املسار الصحي طالب ) جممع الكليات الصحية ( 
 القائم بلتدريب اجملموعة الوقت اليوم

 األحد 
24 /2/2019  

10-12 HM 10 الورداين  يد. عل  

15-17 HM 08  د. وائل صاحل 
15-17 HM 09  د. رامي عطية 

 الثنني
25 /2/2019  

10-12 HM 07   د. يسرى عثمان 
10-12 HM 11  .حممود أيوبد  

13-15 HM 12  د. أمحد خطريي 
13-15 HM 13  د. وائل صاحل 
13-15 HM 14  د. وائل صاحل 

 الربعاء  
26/2/2019  

10-12 HM 04  د. رامي عطية 
10-12 HM 15   د. انئف القرشي 
10-12 HM 16  د. وائل صاحل 
10-12 HM 17 د. حممود أيوب 
15-17 HM 05  د. وائل صاحل 
15-17 HM 06  د. وائل صاحل 

اخلميس 
27/2/2019  

10-12 HM 01 د. حممود أيوب 
10-12 HM 02  د. رامي عطية 
10-12 HM 03  د. وائل صاحل 

12

 
 

(300 )مبىناملسار الصحي طالبات   
 

 القائم بلتدريب اجملموعة اليوم

 األحد 
24 /2/2019  

HF 09   د. أماين الغامدي  
HF 10 د. أمل الدوسري 
HF 16   د. أماين الغامدي  
HF 11 طيبيد. تغريد املق 

HF 12 طيبيد. تغريد املق 

الثنني
 

HF 04 د. أمل الدوسري 
HF 05 أ. آمال بين يونس
HF 06 د. أمل الدوسري 
HF 07 د. هدى التيسان

HF 08  التيساند. هدى  

الربعاء
 

HF 13 أ. سلطانه الشمري

HF 14   د. عبري رشيد 

HF 15   د. عبري رشيد 

اخلميس
 

HF 01   د. هنى املال 

HF 02 أ. آمال بين يونس 

HF 03   د. هنى املال 
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12

 
 

(300 )مبىناملسار الصحي طالبات   
 

 القائم بلتدريباجملموعة اليوم

 األحد 
 

HF 09  د. أماين الغامدي  
HF 10 د. أمل الدوسري 
HF 16  د. أماين الغامدي  
HF 11 طيبيد. تغريد املق
HF 12 طيبيد. تغريد املق 

 الثنني
 26/2/2019  

HF 04 د. أمل الدوسري 
HF 05 أ. آمال بين يونس 
HF 06 د. أمل الدوسري 
HF 07 د. هدى التيسان 

HF 08  التيساند. هدى  

 الربعاء
26/2/2019  

HF 13 أ. سلطانه الشمري 

HF 14   د. عبري رشيد 

HF 15   د. عبري رشيد 

 اخلميس
  27/2/2019  

HF 01   د. هنى املال 

HF 02 أ. آمال بين يونس 

HF 03   د. هنى املال 

13

  (900 )مبىناملسار اهلندسي طالبات 
 

بلتدريبالقائم  اجملموعة اليوم  

الثنني 
26/2/2019  

GF 01 د. أمل الدوسري 
GF 02 أ. آمال بين يونس 
GF 03   د. عبري رشيد 
GF 04   د. هنى املال 

 

كلية اجملتمع ابلقطيف(   –كلية اجملتمع ابلدمام   –الراين  )جممعاملسار العلمي طالبات   

القسم / الكلية املدرب  
عدد الفصول 

 اليت درهبا
جمموع ساعات 

 التدريب
 8 4 لدمامابتمع كلية اجملالراين و جممع  يبطد. تغريد املقي

 14 7 جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام د. رميا العقلة

 6 3 الراين وكلية اجملتمع ابلدمامجممع  مىن سليمان د.

 20 10 والقطيف –جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام  د. شريين مربوك

 20 10 جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام أ.والء صاحل

 18 9 جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام أ. مساح رمزي

13

  (900 )مبىناملسار اهلندسي طالبات 

بلتدريبالقائم اجملموعة اليوم  

الثنني 
 

GF 01 د. أمل الدوسري 
GF 02 أ. آمال بين يونس 
GF 03   د. عبري رشيد 
GF 04   د. هنى املال 

 

كلية اجملتمع ابلقطيف(   –كلية اجملتمع ابلدمام   –الراين  )جممعاملسار العلمي طالبات   

القسم / الكلية املدرب  
عدد الفصول 

 اليت درهبا
جمموع ساعات 

 التدريب
 8 4 لدمامابتمع كلية اجملالراين و جممع  يبطد. تغريد املقي

 14 7 جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام د. رميا العقلة

 6 3 الراين وكلية اجملتمع ابلدمامجممع  مىن سليمان د.

 20 10 والقطيف –جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام  د. شريين مربوك

 20 10 جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام أ.والء صاحل

 18 9 جممع الراين وكلية اجملتمع ابلدمام أ. مساح رمزي

املسار الهنديس طالبات )مبنى 900( 

املسار العلمي طالبات )مجمع الريان – كلية املجتمع بالدمام – كلية املجتمع بالقطيف( 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
 في أرقام
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