
عزيزي الطالب:
يطيــب لعمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة ٔان تهنئــك بالقبــول فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
فيصــل للعــام الجامعــي ١٤٣٩هـــ وترحــب بــك ٔاجمــل ترحيــب وتتمنــى لــك التوفيــق والنجــاح فــي دراســتك وحياتك 

الجامعية.
نصائح وإرشادات للتميز والنجاح في السنة التحضيرية:

عندمــا تقــرأ النصائــح التاليــة ستشــعر أنــك قــد ســمعتها مــن قبــل، إال أن العمــل بهــذه النصائــح وتطبيقهــا يختلــف 
ــذي نعيشــه ونحــن نثــق بأنــك تســعى إلــى  ــأت إال مــن خــال الواقــع ال ــم ت مــن شــخص إلــى آخــر حيــث أنهــا ل
النجــاح والتميــز فــي الســنة التحضيريــة، وحيــث أن ذلــك يتطلــب جهــدًا مضاعفــًا لمــا للســنة التحضيريــة مــن طبيعــة 
تنافســية، ومــن معطيــات خاصــة تختلــف عــن كل مامــر بــك مــن تعليــم ســابق فــإن تطبيــق النصائــح التاليــة ســوف 

يســاعدك فــي ذلــك كثيــرًا.
 إحــرص علــى مــا ينفعــك وال تضيــع علــى نفســك فرصــة التعلــم واكتســاب المهــارات، فبرنامــج اللغــة اإلنجليزية 
ل عليــك امتــاك ناصيــة  علــى ســبيل المثــال، فرصــة كبيــرة لــك الكتســاب المعرفــة اللغويــة الازمــة ممــا يســهِّ
هــذه اللغــة فيمــا تســتقبل مــن أيامــك، فاحــرص كل الحــرص علــى عــدم إضاعــة هــذه الفرصــة واالســتفادة 
منهــا مــا اســتطعت، وكــذا العلــوم والمهــارات األكاديميــة كالتفكيــر الناقــد والتحليلــي وغيــر األكاديميــة مثــل إدارة 

الوقــت وتحمــل المســؤولية وتحديــد األولويــات واالســتثمار األمثــل للفــرص والتواصــل مــع اآلخريــن.
 تختلــف الســنة التحصيريــة عــن المرحلــة الثانويــة، بأنهــا أولــى الخطــوات نحــو االســتقالية وتحمــل مســؤولية 
الــذات دون رقابــة خارجيــة لصيقــة كتلــك التــي يفرضهــا األهــل علــى الطالــب فــي المراحــل العمريــة الســابقة، 
ــغ فــي الدفــع  ــر بال ــاب والخلطــاء مــن أث ــة، ِلمــا لألصح ــة الصحب ــرة فــي هــذه المرحل ــر العوامــل المؤث ومــن أكث
باإلنســان إلــى التقــدم والرقــي وطلــب العلــم واإلعــراض عــن الصــوارف المختلفــة، والتجربــة تــدل علــى أن كثيــرًا 
ممــن فشــلوا فــي التميــز فــي الســنة التحضيريــة أو اجتيازهــا كان بســبب الصحبــة غيــر الحســنة، فاحــرص علــى 

انتخــاب جلســائك.
 هنــاك فــرق شاســع بيــن النجــاح واجتيــاز الســنة التحضيريــة مــن جهــة، والتميــز فيهــا مــن جهــة أخــرى، وهنــاك 
مــن الطــاب مــن يكثــر الحســابات، والمعــادالت، فيهمــل فــي مــادة علــى حســاب أخــرى، وغيرهــا مــن الممارســات 
الخاطئــة التــي تشــيع بيــن طــاب الســنة التحضيريــة ظنــًا منهــم أنهــم يحســنون ُصنعــًا، فــا تكثــر مــن الحســابات، 
وال ترعــي لمــا يقولــون بــااًل واجعــل لــك حســابًا واحــدًا فقــط وهــو )التميــز فــي جميــع المــواد منــذ البدايــة( وذاكــر 

أواًل بــأول، واجعــل هدفــك ُنصــب عينيــك دائمــًا.
 احــرص علــى الحضــور بانتظــام وعــدم اختــاق األعــذار للتغيــب عــن المحاضــرات أو االختبــارات وتذكــر أن درســًا 
تغيــب عنــه ضــاع عليــك وإن حرصــت علــى إســتذكاره فيمــا بعد،فمــا يقدمــه األســتاذ أكثــر بكثيــر ممــا هــو فــي 

ــق بصرامــة فــي الســنة التحضيريــة، وضــع لغيابــك حــدًا. الكتــاب، واعلــم أن نظــام الحرمــان يطبَّ
ــم  ــث الحضــور وتقيي ــح والتعليمــات مــن حي ــم ويجــب أن تتعــرف علــى األنظمــة واللوائ  ال تكــون آخــر مــن يعل

ــذ األمــور مــن مصادرهــا الموثوقــة وال تلتفــت للشــائعات. ــر الســؤال، وخ ــون كثي األداء، وك
 ُكــن إيجابيــًا فــي جميــع أمــورك كلهــا، واســتفد مــن وقــت فراغــك بيــن المحاضــرات بزيارة اســتاذتك واالستفســار 

منهــم خــال الســاعات المكتبيــة المخصصــة لذلــك أو توجــه إلــى مكتبــة الجامعة.
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