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 محمد طلعت جوهري - الدمام

يــة  التحض�ي الســنة  عمــادة  شــاركت 
بالمعــرض  المســاندة  والدراســات 
التعريفــي المقــدم لطــاب المرحلــة 
ي أقامته 

قيــة الــ�ت الثانويــة بالمنطقــة ال�ش
عمــادة شــؤون الطــاب خــال الأســبوع 
ي 

ــا�ن ــدراسي الث ــن الفصــل ال الســادس م
ة 10-1439/06/12هـــ مــن الســاعة  ي الفــ�ت

�ن
8 ص إىل 1 ظهــرا ببهــو مجمــع الكليــات 
الصحيــة بالحــرم الجامعــي لتعريــف 
وط  الطلبــة بنظــام ومــدة الدراســة و�ش
يــة  التحض�ي الســنة  برنامــج  اجتيــاز 
عليهــا  يقبــل  ي 

الــ�ت والمســارات 
الطلبــة والخطــط الأكاديميــة لجميــع 
ــع  ــل م ــات التواص ــارات ومعلوم المس

ونيــة  اللك�ت والخدمــات  العمــادة 
ــة ومصــادر التعلــم.  المقدمــة للطلب
ثاثــة  مــدار  عــى  المعــرض  وكان 
خالهــا  مــن  يتــم  متتاليــة  أيــام 

ــة  ــات المختلف ــة بالكلي ــف الطلب تعري
كل  حســب  العامــة  والتخصصــات 
ي ســوف يتخصــص بهــا 

مســار الــ�ت
للســنة  اجتيازهــم  بعــد  الطلبــة 

ــة  ــداد الطلب ــل أع ــة ووص ي التحض�ي
الزائريــن إىل    مــن 68 مدرســة مــن 
الدمــام والخــ�ب والظهــران والقطيــف 

تنــورة. ورأس  وســيهات 

أقامته عمادة شؤون الطالب خالل األسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني

السنة التحضيرية تشارك في المعرض التعريفي لكليات الجامعة 

الإختبــارات..   

قليلــة  دقائــق 
ــاة  ــك لحي تؤهل

طويلــة

 د. عاصم الأنصاري: 
التقويم العادل 

والشامل ل يتحقق إل 
بإعطاء فرص متكافئة 

للجميع 

  العمادة تعمل
 عى تذليل

ــب  ــه الطال ــا يواج  كل م
والمعلــم مــن صعوبــات
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ية - الدمام  التحض�ي

الســنة  عمــادة  عميــد  أصبــح 
ــة والدراســات المســاندة  ي التحض�ي
مــام عبدالرحمــن بــن  بجامعــة الإ
فهــد  بــن  د.عبدالعزيــز  فيصــل 
ي 

الفهيــد- أول ســعودي- عضــًوا �ن
 » الــدوىلي الستشــاري  »المجلــس 
الوطنيــة لتجربــة  المــوارد  لمركــز 
ــة والطــاب  الســنة الأوىل الجامعي
الــذي  النتقاليــة،  المرحلــة  ي 

�ن
تأســس منــذ أكــ�ش مــن 31 ســنة 
ــا العريقــة  بجامعــة ســاوث كارولين
الأمريكيــة  المتحــدة  بالوليــات 

1801م(. عــام  تأسســت  ي 
)الــ�ت

المظلــة  المجلــس  ويشــكل هــذا 
المركــز  يقدمــه  لمــا  الستشــارية 
ي الأمريــ�ي لتجربــة الســنة 

الوطــ�ن
ودراســات  بحــوث  مــن  الأوىل 
حــات ومــواد منشــورة تهــدف  ومق�ت
ودعــم  الطالــب  نجــاح  لتعزيــز 
تعلمــه وتطويــر تحصيلــه الأكاديمي 
عــى  الجامعيــة  الأوىل  الســنة  ي 

�ن

والمحــىي  الــدوىلي  ن  المســتوي�ي
ــس  ــذا المجل ــون ه ــ�ي ويتك الأمري
مؤسســات  بعــض  رؤســاء  مــن 
الأمريكيــة  العــاىلي  التعليــم 
ن  والمتخصصــ�ي والعالميــة 
ــة الســنة  ي مجــال تجرب

ن �ن ــ�ي والباحث

الأوىل الجامعيــة ومبــادرات دعــم 
الطــاب. نجــاح 

ــع  ي بجمي
ــ�ن ــز الوط ــص المرك ويخت

ودعــم  ن  بتحســ�ي يتعلــق  مــا 
الأوىل  الســنة  ي 

�ن الطــاب  تعلــم 
والتعليــم  والكليــات  بالجامعــات 

ي توفــ�ي 
فــوق الثانــوي والبحــث �ن

تســهيل  ي 
�ن الممارســات  أفضــل 

التعليــم  مــن  الطــاب  انتقــال 
ي 

ــا �ن ــاىلي بم ــم الع ــام إىل التعلي الع
ي تســاعد 

ذلــك إجــراء البحــوث الــ�ت
ــة الدراســة بالســنة  ــر تجرب ي تطوي

�ن

ن  الأوىل الجامعيــة عــى المســتوي�ي
ودعــم  والــدوىلي  قليمــي  الإ
ن  لتحســ�ي التعليميــة  السياســات 
ــة  ــذه المرحل ي ه

ــم �ن ــودة التعلي ج
الحساســة.

ــا  ــى خطابً ــد تلق ــد ق وكان د. الفهي
ــة  ــز المــوارد الوطني مــن رئيــس مرك
ي 

ــاب �ن ــنة الأوىل والط ــة الس لتجرب
المرحلــة النتقاليــة د.جينفــر كيــوب 
ي المجلــس 

ــاره عضــًوا �ن ــد باختي يفي
ن  ــنت�ي ــدة س ــدوىلي لم ــاري ال الستش

ــد. ن للتجدي ــ�ي قابلت
ــد  ــاره يع ــد أن اختي ــر د. الفهي وذك
ــه  ــس ل ــاىلي ولي ــا الغ ــاًزا لوطنن إنج

شــخصًيا.
الجديــر بالذكــر أن د.عبدالعزيــز 
ن  ــ�ي ــه أم ــة إىل كون ضاف ــد، بالإ الفهي
يــة  لجنــة عمــداء الســنة التحض�ي
فهــو  الســعودية،  بالجامعــات 
ومؤســس  اللجنــة  مؤســس 
لتطبيقــات  العربيــة  المجموعــة 
ي التعليــم العــاىلي وعضــو 

أوراكل �ن
ي العديــد مــن اللجــان والمجالــس 

�ن
والعالميــة. قليميــة  والإ المحليــة 

د. عبدالعزيز الفهيد عضًوا في المجلس االستشاري الدولي لتجربة السنة التحضيرية
أول سعودي يشغل هذا الموقع

د. عبدالعزيز الفهيد مع أعضاء املجلس االستشاري يف صورة تذكارية

د. غازي العتيبي يفتتح املعرض التعريفي لكليات الجامعة املوجه لطالب الثانوي
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 د. صدام دراوشه – الراكة 

ضمــن أنشــطة وحــدة اإلرشاف األكادميــي 

والدراســات  التحضرييــة  الســنة  عــامدة  يف 

املســاندة ، قــدم د. صــدام دراوشــه محــارضة 

األكادميــي  اإلرشاف  أهميــة   « حــول  للطــاب 

بتعريــف  البدايــة  يف  قــام  حيــث   ، للطــاب 

الطــاب بوحــدة اإلرشاف األكادميــي ورؤيتهــا 

وأهدافهــا ودورهــا يف رعايــة الطالــب ورفــع 

ــه،  ــة الطــاب بأهميت ــه العلمــي ، وتوعي تحصيل

وتوضيــح آليــة التواصــل بــن املــرف األكادميــي 

ــم  يف  ــادر التعل ــز مص ــة مرك ــب ، وأهمي والطال

رفــع التحصيــل األكادميــي لــدى الطالــب ، ، 

واختتــم الدراوشــه املحــارضة ببيــان أن املــرف 

ــام  ــب في األكادميــي هــو املرشــد واملوجــه للطال

وزيــادة  ومشــاكل  تحديــات  مــن  يواجهــه 

ــاء  ــدرايس ، واالعتن ــل ال ــاب للتحصي ــة الط رغب

األهــداف  إىل  للوصــول  وتنميتهــا  باملواهــب 

ــة،  ــة والتعلمي ــة التعليمي ــن العملي ــودة م املنش

وقــد أبــدى الطــاب اهتاممهــم باملعلومــات 

التــي تناولهــا املحــارض ملــا لهــا مــن فائــدة كبــرية 

لهــم عــى التواصــل الجيــد مــع أقســام ووحــدات 

العــامدة لخدمــة الطالــب . وقــام الطــاب بتعبئة 

ــص  ــام يخ ــاب في ــتطاع رأي للط ــتبيان واس إس

املقــررات الدراســية والتفاعــل مــع أعضــاء هيئــة 

التدريــس ، معــد مــن قبــل وحــدة اإلرشاف 

األكادميــي.  ويف نهايــة اللقــاء شــكر الطــاب 

ــه  ــم تزويدهــم  ب ــا ت د.صــدام دراوشــه عــى م

ــى  ــب ع ــى التغل ــاعدهم ع ــوات تس ــن معل م

املشــكات التــي تواجههــم.

د. الدراوشه يقدم »محاضرة حول 
أهمية االشراف االكاديمي للطالب 

 – الجواد  عبد  د.رانيا    

الراكة 

عضــوات  نظمــت 

هيئــة تدريــس مقــرر اللغــة 

املجتمــع  بكليــة  اإلنجليزيــة 

للغــة  نشــاطاً  بالدمــام 

طالبــات  لحــث  اإلنجليزيــة 

املســار العلمــى عــى املشــاركة 

ــة  ــة يف األنشــطة املنهجي الفعال

عــى  الطالبــات  وتدريــب 

اإلنجليزيــة  باللغــة  التحــدث 

التعــاوين  العمــل  وتدعيــم 

بــن  اإلجتامعــى  والتفاعــل 

الطالبــات مــع الحــرص عــى 

بصــورة  املعلومــة  تقديــم 

صحيحــة وواضحــة مبــا يحقــق 

»إثبــات  العــامدة  هــدف 

اإلنجليزيــة يف  اللغــة  إجــادة 

ــراءة  ــدث والق ــتامع والتح االس

والكتابــة«، وذلــك عــن طريــق 

ــكل  ــد موضــوع رئيــى ل تحدي

شــعبه وتقســيم هــذا املوضــوع 

إىل موضوعــات   فرعيــه، ثــم 

تقســيم الطالبــات داخــل كل 

كل  مجموعــات  إىل  شــعبة 

مجموعــه تختــار موضــوع مــن 

تحــت  الفرعيــة  املوضوعــات 

ــس  ــة التدري إرشاف عضــو هيئ

. الشــعبة  عــن  املســؤوله 

النشــاط  بتنفيــذ  قــام 

شــعبة   كل  داخــل  الطالبــات 

طالبــه   )489( وعددهــن 

تحــت إرشاف عضــوات هيئــة 

اللغــة  مبقــرر  التدريــس 

اإلنجليزيــة أ / ســارة نرجــس ، أ 

/ مليــاء بــدر ، أ / ديفيــا كيومــار 

نــورا   / ،أ  دبــايب  أحــام   / ،أ 

العرفــج، أ / مهــا االحمــد ، أ / 

إيلــن ديــن ، أ / نهــى لبنــي ، أ / 

شــبانا تبســم ، أ / تنزيــا خــان .     

تــم تنفيــذ النشــاط  يومى 

ــاء والخميــس املوافــق 13  الثاث

، 15 فربايــر 2018م.

األنشطة الطالبية ودعم العملية التعليمية

ية -الدمام  التحض�ي

اآليب  فــاورق  محمــد  الدكتــور  قــام 

ــم  ــيات التصمي ــم أساس ــرر مرس ــق مق منس

املروعــات  مجســامت  معــرض  بافتتــاح 

ــادة  ــديس يف م ــار الهن ــاب املس ــة لط النهائي

يف    »1  – التصميــم  أساســيات  »مرســم 

البهــو املغطــى بجــوار مبنــى عــامدة الســنة 

مــن  االنتهــاء  عقــب  وذلــك  التحضرييــة، 

أول اختبــار مــن إختبــارات مــواد الفصــل 

الــدرايس األول. ويهــدف املعــرض إىل بــث 

عــى  وتحفيزهــم  الطــاب  يف  الثقــة  روح 

اإليجابيــة. املنافســة 

وعــرب ســيادته عــن اعتــزازه بأعــامل 

الطــاب وتقديــره لجهودهــم طــوال الفصــل 

الــدرايس األول، كــام حــرص ســيادته وكذلــك 

أعضــاء هيئــة التدريــس باملرســم عــى أخــذ 

صــورة تذكاريــه مــع أبنائهــم طــاب املســار 

ــديس. الهن

معرض لمجسمات المشروعات النهائية لطالب المسار الهندسي

 التحضريية - د. عيل الورداين

بنــاء عــى توجيهــات ســعادة الدكتــور 

عبدالعزيــز بــن فهــد الفهيــد عميــد الســنة 

ــت  ــاندة، قام ــات املس ــة والدراس التحضريي

وحــدة التطويــر األكادميــي بتنفيــذ مجموعة 

والــدورات  العمــل  ورش  مــن  مخصصــة 

التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، وذلــك 

بهــدف دعــم العمليــة التعليميــة بالعــامدة.

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس مبرســم 

ــوان  ــم بورشــة عمــل بعن أساســيات التصمي

ــورداين  ــي ال ــام د.ع ــاوين(، وق ــم التع )التعل

إىل  فيهــا  التطــرق  تــم  حيــث  بإدارتهــا، 

ــرق  ــواع الط ــاوين، وأن ــم التع ــوم التعل مفه

التعريــف  تــم  كــام  فيــه،  املســتخدمة 

 )Jigsaw( الخــرباء  مجموعــات  بطريقــة 

و  عملهــا  لطريقــة  ورشح  وأهدافهــا 

مميزاتهــا.

مرسم أساسيات التصميم ينظم ورشة عمل بعنوان التعلم التعاوني
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ســعادة  رعايــة  تحــت 

ــن  ــز بــ ــور عبــدالعزيـ الدكتــ

الســنة  الفهيــد عميــد  فهــد 

والدراســــــــات  التحضرييـــة 

وكالــة  نظمــت  املســاندة 

ــان ورش  املســار العلمــي بالري

الجامعيــة،  الحيــاة  مهــارات 

أعضــاء  مــن  نخبــة  قدمهــا 

باملســـــار  التدريــس  هيئــة 

الــورش  وتهــدف  العلمــي. 

التعــرف عــى متطلبــات  إىل 

ــز  ــة والتميي ــة الجامعي املرحلــ

بــن املرحلــــتن الجامعيـــــة 

والثانويــة ومعرفــة طــرق إدارة 

وطــرق  وتنظيمــه  الوقــت، 

لتحقيــق  الفعالــة  املذاكــرة 

النجــاح.

وبينــت الــورش أهميــة 

وخطــط  أهــداف  وضــع 

وتدويــن  بالدراســة  للنجــاح 

املاحظــات خــال املحــارضات 

باإلضافــة إيل أهميــة املشــاركة 

ــة  ــارضات وكيفي ــة باملح الفعال

وأســاليب  النفــس،  تحفيــز 

الدراســية. الكتــب  قــراءة 

الـــــــورش  وتناولـــــت 

ــب،  ــا للطال ــة وأهميته الدراس

وملــاذا يكــره بعــض الطــاب 

الدراســة؟ ومــا نتيجــة تــرك 

بعضهــم للدراســــة؟ ومــــــا 

ســـــتقبل  التــي  الوظيفــــة 

الطالــب إن تــرك دراســته...؟ 

ويف املقابــل مــا هــي نتيجــة 

الجــد واالجتهــاد والتحصيــل 

ــذي  ــع ال ــا الداف ــدرايس؟ وم ال

حــب  إىل  بالطالــب  يدفــع 

الدراســــة ...؟ ومــــا هـــــي 

ستســتقبله  التــي  الوظائــف 

؟ التخــرج  بعــد 

إىل  الـــــورش  وتهــــدف 

ــاء  ــاح وبن ــرق النج ــاح ط إيض

ــة  ــة وتنمي ــخصية املتكامل الش

الطالــــب  لــدى  القــــدرات 

أهـــــداف  وضــع  وضـــرورة 

وخطــط يســري الطــاب وفقهــا 

بخطــوات مدروســة ليصلــوا إىل 

أهدافهــم، ويحققــوا التفــوق 

املنشــود.

ــي أقيمــت  ــورش الت ــدد الـــ ع

ســتة ورش للفصــل الــدرايس 

طالبــاً  تكــون  )كيــف  األول 

خطــوات  متميــزاُ؟،  جامعيــاً 

حفــز   ، الــدرايس  للتفــوق 

ــن  ــم، إعل ــدأ بااله ــك! أب نفس

ــوق يف  ــف تتف ــؤوليتك، كي مس

ــذ  ــتمر تنفي ــارات؟( واس اإلختب

الــورش للفصــل الــدرايس الثــاين 

ــد  ــك، اكتشــف القائ ) القــرار ل

تجتــاز  كيــف  داخلــك،  يف 

بامتيــاز؟(. اإلختبــار 

ــال واســع  ــورش باقب حظــت ال

ــات املســار العلمــي  ــن طالب م

إعــام  وتــم  الريــان  لفــرع 

ــاك  ــال الب ــن خ ــات م الطالب

وشاشـــات  وتويــــر  بوــــرد 

ــك  العــرض داخــل املســار ولين

ــة  ــروين، ورغب ــجيل اإللك التس

ــر  ــل للتطوي ــق العم ــن فري م

والتحســن لارتقــاء مبســتوي 

طالباتنــا تــم وضــع اســتبانة 

تقييــم الكرونيــة يتــم تعبئتهــا 

ــد كل  ــات بع ــل الطالب ــن قب م

ورشــة .

اُعــدت هــذه الــورش مــن قبــل 

ــاة  منســقة ورش مهــارات الحي

ــربوك،  ــة  د. شــريين م الجامعي

قبــل  مــن  مراجعتهــا  وتــم 

فريــق مــن الخــرباء بالعــامدة، 

تحــت إرشاف مســاعد وكيــل 

تغريــد  د.  العلمــي  املســار 

املقيطيــب.

إقبال واسع من طالبات المسار العلمي على ورش مهارات الحياة الجامعية

حملة )خليك إلكتروني بالمسار اإلنساني(
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التعليــم  فريــق  نظــم 

اإللكــروين باملســار اإلنســاين يــوم 

ــق 2017/12/12 م  ــاء املواف الثاث

حملــة  بعنــوان )خليــك إلكروين(  

وتشــجيع  الوعــي  لنــر 

اســتخدام  عــى  الطالبــات 

اإللكرونيــة  الحديثــة  التقنيــة 

ــم  ــم والتعل ــق بالتعلي ــام يتعل في

الــذايت، وقــد شــاركت طالبــات 

ــق  ــدة أركان  تتعل ــعبة 13 بع ش

االلكــروين،  التعليــم  مبنصــات 

باألجهــزة  الــذكاء  تنميــة 

االلكرونيــة، التســوق االلكــروين، 

أمــن املعلومــات، تعلــم مهــارات 

الطبــخ والرياضــة عــن طريــق 

ــم اللغــات  ــت، تعل ــع اإلنرن مواق

األجنبيــة، وأخــرياً ركــن خــاص 

ومواقــع  االلكــروين  بالتعلــم 

وقــد  االجتامعيــة.،  التواصــل 

بتنــوع طــرق  الحملــة  متيــزت 

ــن،  ــكل رك ــات  ب ــرض املعلوم ع

الطالبــات  شــجع  الــذي  األمــر 

مــع  والتفاعــل  األقبــال  عــي 

الحملــة. 
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بنــاء عــى توجيهــات 

الدكتـــــــور/  ســــــعادة 

بــن فهــــــد  عبدالعزيــز 

الســـــنة  عميــد  الفهيــد 

والدراســات  التحضرييــة 

وكالــة  قامــت  املســاندة 

ــؤولية  ــك املس ــن بن ــة ع ــة تعريفي ــل ورش ــامدة بعم ــاين بالع ــار اإلنس املس

  .2017/11/2 الخميــس  يــوم  يف   وذلــك  منافــذه  وتفعيــل  املجتمعيــة 

اســتهدفت الورشــة عضــوات هيئــة التدريــس واإلداريــات  بعــامدة الســنة 

التحضرييــة والدراســات املســاندة )املســار اإلنســاين(.وحرضها 2٦ مــن 

 . واالداريــات  التدريــس  هيئــة  عضــوات 

 وتهــدف الورشــة إىل أن تتعــرف املتدربــات عــى األهــداف املحــددة لبنــك 

املســؤولية املجتمعيــة، واملنافــذ الجامعيــة للمســؤولية املجتمعيــة املفعلــة 

يف البنــك، وتصنيــف النــامذج االلكرونيــة املســتخدمة يف البنــك وفقــاً 

ملرحلــة التنفيــذ وطريقــة الدخــول عــى النظــام وتعبئــة النــامذج املختلفــة.

وتَُعــد املســؤولية املجتمعيــة  إحــدى املهــام  الثاثــة لعضــو هيئــة التدريس، 

ــب  ــب مــن مطال ــل مــادي مدفــوع مســبقاً وهــي مطل ــه، مبقاب وملزمــة ل

االعتــامد األكادميــي، وأشــبه بــزكاة علــم الجامعــة للمجتمــع .

أقيمــت الورشــة بقاعــة مصــادر التعلــم   غرفــة رقــم )3-1( مبنــى ٦5 كليــة 

ــة  ــوات هيئ ــع عض ــا م ــص بتقدميه ــمة مل ــورة بس ــت الدكت األداب، وقام

ــات ــس واالداري التدري

المسؤولية االجتماعية مطلب 
من مطالب االعتماد األكاديمي
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ي هــذا العــدد الدكتــور عــ�ي بــن طــارد الــدورسي 
ــة( �ف ي تســتضيف صفحــة )ضيــف التحض�ي

ي تقدمهــا العمــادة للطالــب  
عميــد عمــادة شــؤون الطــاب، انتعــرف منــه عــ� الخدمــات الــ�ت

ي تقدمهــا 
امــج والأنشــطة الــ�ت هــا مــن  ال�ب ســكان والرعايــة الصحيــة والتغذيــة .. وغ�ي مثــل الإ

مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل. العمــادة لطــاب جامعــة الإ

نسعى إلى استثمار رأس المال البشري من خالل 
اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية طاقاتهم اإلبداعية

عميد عمادة شؤون الطالب.. د. علي بن طارد الدوسري

-دكتــوراه يف املناهــج وطــرق 
 )Durham( ــة ــن جامع ــس م التدري
باململكــة املتحــدة، عــام )2013( م.

الربيــة  يف  -املاجســتري 
ــة  ــوم الرعي ــج العل ــص مناه )تخص
وطــرق تدريســها( مــن جامعــة امللــك 

م.  )2008( عــام  ســعود 
-بكالوريــوس كليــة املعلمــن، 
الريــاض  امللــك ســعود يف  جامعــة 
ــى  ــب األول ع ــام )2001( م، برتي ع

الدفعــة.
الخربات العملية

أســتاذ مســاعد يف كليــة الربيــة 
بالدمام.

عــامدة  يف  لألنشــطة  وكيــل 
عامــن. ملــدة  الطــاب  شــؤون 

شــؤون  عــامدة  عميــد 
ــام  ــة اإلم ــف يف جامع ــاب املكل الط
عــام  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن 

. 14هـــ 36
عميــد عــامدة شــؤون الطــاب 
ــن  ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم يف جامع

فيصــل منــذ 1437هـــ حتــى اآلن.

عمادة  عن  حدثنا  ع�ي  دكتور   
شؤون الطاب.

هــي  الطــاب  شــؤون  عــامدة   -

إحــدى العــامدات املســاندة يف جامعــة 

اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصل، التــي تقدم 

مجموعــة واســعة مــن الربامــج والخدمــات 

الطلبــة  بخدمــة  وتُعنــى  واألنشــطة، 

وجســدياً،  ونفســياً  فكريــاً  ورعايتهــم؛ 

ــا  ــا وبرامجه ــال خدماته ــن خ ــدف م وته

وأنشــطتها إىل اإلســهام يف بنــاء شــخصية 

الطلبــة املتكاملــة واملتوازنــة، وتهيئــة بيئــة 

جامعيــة جاذبــة، وبرامــج محفــزة، وتطويــر 

األنديــة واملبــادرات الطابيــة، كــام تســعى 

مــن  البــري  املــال  رأس  اســتثامر  إىل 

ــة  ــة وتنمي خــال اكتشــاف مواهــب الطلب

ــة ســبل  ــم كاف ــة، وتقدي ــم اإلبداعي طاقاته

ــم. ــم له ــة والدع الرعاي
 تقدم العمادة خدمات عدة، ومنها 
سكان الطاب، نرجو من سعادتكم  الإ

أن تحدثنا عن هذه الخدمة.

الطــايب  اإلســكان  تعــد خدمــة   -

إحــدى العوامــل الرئيســية املؤثــرة ايجابيــاً 

ــن  ــبباً م ــي، وس ــب الجامع ــاة الطال يف حي

وتحقيــق  النفــي،  اســتقراره  أســباب 

أهدافــه بالتحصيــل العلمــي، والجامعــة يف 

ــب  ــاخ املناس ــة املن ــدؤوب لتهيئ ــعيها ال س

الجامعــي  اإلســكان  وفــرت  للطالــب، 

مدينــة  خــارج  مــن  القادمــن  للطلبــة 

الدمــام أو مــن خــارج اململكــة كطــاب 

ــح. املن

التقديــم لإلســكان الطــايب يكــون مــرة 

ــرب  ــل درايس، وع ــة كل فص ــدة يف بداي واح

حســاب البيبل ســوفت للطــاب والطالبات 

ــتجدين  ــاب املس ــك للط ــن، وكذل املنتظم

ــع الجامعــة،. ــط خــاص عــى موق عــرب راب
للرعاية  وحدة  بإنشاء  قمتم  لقد   
وما  منها  الهدف  ما  الطابية، 

ي تقدمها؟
الخدمات ال�ت

- أنشــأت وحــدة الرعايــة الطابيــة 

ــة  لتتــوىل صقــل مواهــب الطــاب، وتنمي

قدراتهــم، وهــي وحــدة تعنــى بالتخطيــط 

ــع  ــذ جمي ــى تنفي ــيق واإلرشاف ع والتنس

األنشــطة والــدورات والــورش التــي تقــدم 

للطــاب يف العــامدة، وتهــدف إىل توجيــه 

ــج  ــل النتائ ــى أفض ــول ع ــاب للحص الط

ــام  ــة واغتن ــة الجامعي والتكيــف مــع البيئ

الفــرص املتاحــة لهــم، وذلــك عــن طريــق 

يومــي  منتظمــة  عمــل  وورش  دورات 

ــاء مــن كل أســبوع. ــاء واألربع الثاث
 وماذا عن صندوق الطاب؟

أحــد  الطــاب  صنــدوق  يعــد   -

املبــارش  التصالــه  املهمــة،  اإلدارات 

ــس  ــد تأس ــة، وق ــب املالي ــات الطال بحاج

الصنــدوق مبوجــب الئحــة خاصــة منظمــة 

لصناديــق الطــاب واملؤسســات التعليمية، 

ــع  ــة تتمت ــة طابي ــة اجتامعي وهــو جمعي

إرشاف  تحــت  وإداري  مــايل  باســتقال 

مبديــر  مبــارشة  يرتبــط  إدارة  مجلــس 

الجامعــة، ويخضــع ملراقبــة ديــوان املراقبة 

ــام. الع

يقدمهــا  التــي  الربامــج  أهــم  ومــن 

وبرنامــج  الســلف،  برنامــج  الصنــدوق، 

املحتاجــن،  الجامعــة  لطلبــة  اإلعانــات 

الطــايب.  التشــغيل  وبرنامــج 
الطاب  شؤون  عمادة  تحتضن   
المنح(  )طاب  للدراسة  الوافدين 

ماهي الخدمات المقدمة لهم؟

تحــرص عــامدة شــؤون الطــاب 

ــل  ــن أج ــح، وم ــاب املن ــة ط ــى رعاي ع

ذلــك أنشــئت إدارة متخصصــة لطــاب 

ولــإلرشاف  بالجامعــة  لرعايتهــم  املنــح 

ــات  ــن الخدم ــم دراســتهم، وم عــى تنظي

املنــح،  طــاب  عليهــا  يحصــل  التــي 

أرستــه،  وألفــراد  لــه  الصحيــة  الرعايــة 

تجهيــز  بــدل  شــهرين  مكافــأة  ورصف 

ــة  ــات غذائي ــن وجب ــه، وتأم ــد قدوم عن

مكافــأة  ورصف  لــه،  الســعر  مخفضــة 

ثاثــة أشــهر بــدل تخــرج لشــحن الكتــب، 

ويتــم تأمــن ســكن مجهــز طيلــة دراســته 

ــري  ــن غ ــة يف اإلســكان الطــايب م بالجامع

مقابــل، باإلضافــة للرعايــة االجتامعيــة 

والثقافيــة.
ضمن  من  التغذية  إدارة  تعد   
إدارات العمادة المهمة، ماهي أهم 
دارة؟ ي تقدمها هذه الإ

الخدمات ال�ت

إحــدى  هــي  التغذيــة  إدارة   -

التــي  الطــاب  شــؤون  عــامدة  إدارات 

ــات  ــى خدم ــل ع ــاإلرشاف الكام ــى ب تعن

مــن  الرئيســة  الطابيــة  التغذيــة 

)الفطــور، والغــداء، والعشــاء(، ومــا يُقــدم 

بالكافترييــات ومكائــن البيــع الرسيــع، 

وتقــوم بــاإلرشاف عــى جميــع الخدمــات 

مناســبات  يف  تقــدم  التــي  الغذائيــة 

ــرص  ــة، وتح ــطة الطابي ــة واألنش الجامع

اإلدارة عــى أن تكــون جميــع خدمــات 

ــي  ــتوى صح ــى مس ــة ع ــة املقدم التغذي

تشــارك  كــام  عاليــة،  وغــذايئ وجــودة 

إدارة التغذيــة يف توفــري الخدمــة الغذائيــة 

الطابيــة. دعــامً إلنجــاح األنشــطة 
من  العديد  العمادة  تقدم   
والجتماعية،  الثقافية  الأنشطة 
وأهميتها  الأنشطة  هذه  عن  حدثنا 

لطابنا الأعزاء.

- تهــدف برامــج وفعاليــات إدارة 

ــزون  ــادة املخ ــة  اىل زي ــطة الطابي األنش

ــده  ــك تزوي ــب، وكذل ــدى الطال ــايف ل الثق

االجتامعيــة  املهــارات  مــن  بعــدد 

الثقافيــة  األنشــطة  املختلفــة، وتشــمل 

ــارضات  ــا املح ــة؛ منه ــج مختلف ــى برام ع

العامــة، واللقــاءات املفتوحــة، والنــدوات 

واملســابقات، واملهرجانــات، واالحتفــاالت، 

يف  فتركــز  االجتامعيــة  األنشــطة  أمــا 

برامــج أخــرى مثــل: الرحــات، والزيــارات، 

واملعــارض التوعويــة، والحمــات، وتســعى 

هــذه األنشــطة لتحقيــق العديــد مــن 

مواهــب  اكتشــاف  منهــا:  األهــداف، 

الطــاب، وتنميــة الثقــة يف النفــس لديهم، 

املســؤولية،  تحمــل  عــى  ومســاعدتهم 

كــام تعمــل عــى ترســيخ املبــادئ والقيــم 

اإلســامية يف نفــوس الطــاب، وتكويــن 

شــخصيتهم الجامعيــة املتكاملــة املتوازنــة.
عمادة  عصب  الطابية  الأندية   
النابض لها،  شؤون الطاب والقلب 

ماهي الخدمات المقدمة لهم؟

األنديــة  عمــل  تطويــر  تــم   -

لجنــة  تشــكيل  خــال  مــن  الطابيــة 

األنديــة الطابيــة والتــي تعــد الجهــة 

ــة  ــى األندي ــام ع ــاإلرشاف الع ــة ب املختص

الطابيــة ومتابعــة ســري عملهــا، كــام تــم 

تعيــن مرفــن ذوي الخــربة لــإلرشاف 

عــى األنديــة الطابيــة، ووصــل عــدد 

األنديــة الطابيــة إىل 22 ناديــاً طابيــاً، 

ومــازال البــاب مفتوحــاً إلنشــاء أنديــة 

أخــرى وفــق ضوابــط وأســس تــم وضعهــا 

مــن قبــل لجنــة األنديــة الطابيــة.

هــذا  جديــدة  تجربــة  خــوض  وتــم 

العــام وفــق توجيهــات ســعادة وكيــل 

الجامعــة للشــؤون األكادمييــة الدكتــور 

ــة  ــة األندي ــي تجرب ــي، وه ــازي العتيب غ

ــتفادة  ــم اس ــات، ليت ــة يف الكلي التخصصي

الطــاب مــن األنشــطة املنهجيــة والتمكــن 

ــم  ــم الدع ــامدة بتقدي ــت الع ــا، وقام فيه

ــا.  ــازم له ال
بن  ع�ي  للدكتور  ختامية  كلمة    

طارد الدورسي

بالدرجــة  تكمــن  الســعادة  إن   -

األوىل يف تقديــم الدعــم والتعــاون ملــا 

وطالباتنــا  طابنــا   - مصلحتكــم  فيــه 

جامعــة  متيــز  فيــه  وملــا  األعــزاء- 

اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل محليــاً 

ــة  ــة الجامع ــق رؤي ــاً وف ــاً وعاملي وإقليمي

ورســالتها، ومــا حصــول الجامعــة عــى 

الكامــل  املؤســي  األكادميــي  االعتــامد 

ثــم  اللــه  بتوفيــق  إال  املــروط  وغــري 

مســاهمتكم - طابنــا وطالباتنــا - لــذا؛ 

أدعوكــم لانخــراط واملشــاركة الفاعلــة 

ــل  ــد العوام ــي أح ــطة فه ــذه األنش يف ه

األكادمييــة  املعرفــة  بنــاء  يف  املهمــة 

والثقافيــة والذاتيــة واالجتامعيــة، وأبــواب 

ــم  العــامدة مفتوحــة الســتقبال مقرحاتك

ونقدكــم البنــاء، يف ســبيل تحقيــق الــرؤى 

ــا الرشــيدة  والطموحــات يف ظــل حكومتن

بقيــادة خــادم الحرمــن الرفــن وويل 

عهــده األمــن عــراب رؤيــة 2030.

أبواب العمادة مفتوحة الستقبال مقترحاتكم ونقدكم البناء، في سبيل تحقيق الرؤى والطموحات

د. علي بن طارد الدوسري
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رؤية المملكة
 تعتمد  في األساس 

على سواعد وعقول أبنائها

كيف يرى طــالب وطالبات عمادة السنةالتحضيرية 
مستقبلهم في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠

تبــدأ اساســيات املســتقبل و قصــص النجــاح برؤيــة ، وأنجــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى عــى مكامــن 

القــوة و الطمــوح العــايل  والشــعب الســعودي ميلــك الكثــري مــن املبــادئ و القيــم العظيمــة وإرادتــه و عزميتــه 

الجبــارة وراء وصــول اململكــة العربيــة الســعودية آلفــاق جديــدة و أذا توجهنــا توجهــاً صحيحــاً ســنخلق بلــداً 

آخــراً لذلــك هــي واجــب عــى كل فــرد منــا بالعمــل عــى تحقيقهــا وتطويرهــا.

مجلــة عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة اســتطلعت رأي الطــالب والطالبــات بالعــادة عــن 

ــة يف تنفيذهــا. بدايــة مــن  ــة اململكــة ٢٠٣٠ وصــور وطــرق دعمهــم لهــا واملشــاركة الفعال مــدى فهمهــم لرؤي

تفوقهــم الــدرايس واجتهادهــم يف الفهــم والتحصيــل الــذي ســيصل بهــم حتــا للتفــوق يف حياتهــم العمليــة.

يقــول الطالــب عبــد اإللــه 

عــيل الغامــدي - املســار الهنــديس: 

إن رؤيــة اللمملكــة 2030 تعنــي 

يل الكثــري ، والتطويــر ســمة مــن 

ســامت  التقــدم يف كافــة املجــاالت 

والتجــارة  الصناعــة  يف  والتميــز 

خــال  مــن  يــأيت   ، واالقتصــاد 

اإلبتــكار واإلبــداع ، لذلــك تبــدأ 

أبنائهــا  بتطويــر  اململكــة  رؤيــة 

كافــة  وتوفــري  بهــم  واإلعتنــاء 

االمكانيــات التــي تدفعهــم للتقــدم 

ــة  ــن الرؤي ــتويات ، وم ــة املس بكاف

كذلــك إســتبدال النفــط كعنــر 

الطاقــة  إىل  باململكــة  أســايس 

املتجــددة ومنهــا الطاقــة الشمســية 

وقطعــت   ، واملائيــة  والهوائيــة 

ــريا يف املجــاالت  اململكــة شــوطاً كب

. واالقتصاديــة  الصناعيــة 

عبــد  الطالــب  ويؤكــد 

اللــه واســم القحطــاين - املســار  

دور  أهميــة  عــى  الهنــديس 

ــة  ــامم رؤي ــريى أن اهت ــباب ف الش

اململكــة  بالشــباب كعنــر أســايس 

واالنتقــال  التنميــة،  تحقيــق  يف 

النظــري  العــادي  التعليــم  مــن 

إىل التعليــم التقنــي والتطبيقــي ، 

وتحقيــق مجــاالت هــذه الرؤيــة 

 ، مزدهــر  اقتصــاد  خــال  مــن 

اإلقتصاديــة  املجــاالت  وتطويــر 

يتحقــق  وال   ، املجتمــع  وتطويــر 

ــن خــال اســراتيجيات  ــك إال م ذل

وخطــط واضحــة تُعنــي بنهضــة 

ــلمن  ــام واملس ــرة اإلس ــة ون األم

يف كافــة بقــاع األرض ، والدعــوة إىل 

ــي وإىل  ــي واملجتمع ــوار الوطن الح

ازدهــار املجتمــع واإلعتنــاء بــه .

مشــاعل  الطالبــة  وتقــول 

ــار  ــاين ــــ املس ــن الحمي عبدالرحم

شــك  ال  )الريــان(:  العلمــي 

الوطنيــة  بهويتنــا  نعتــّز  بأننــا 

ــي  ــايف والتاريخ ــا الثق ــر بإرثن ونفخ

واإلســامي،  والعــريب  الســعودي 

ونــدرك أهميــة املحافظــة عليــه 

لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وترســيخ 

ــت  ــا ُعرف ــة. إن أرضن ــا األصيل قيمن

بحضارتهــا  التاريــخ-  مــّر  -عــى 

ــي  ــة الت ــا التجاري ــة وطرقه العريق

ربطــت حضــارات العــامل بعضهــا 

تنوعــاً  أكســبها  مــام  ببعــض، 

ولذلــك،  فريــداً.  ثقافيــاً  وعمقــاً 

ســنحافظ عــى هويتنــا الوطنيــة 

ــا إىل  ــا، وننقله ونربزهــا ونعــرّف به

أجيالنــا القادمــة، وذلــك مــن خــال 

غــرس املبــادئ والقيــم الوطنيــة، 

االجتامعيــة  بالتنشــئة  والعنايــة 

واللغــة العربيــة، وإقامــة املتاحــف 

األنشــطة  وتنظيــم  والفعاليــات 

املعــززّة لهــذا الجانــب.

ــد  ــد خال ــة هن ــد الطالب وتؤك

العلمــي  املســار  ــــ  الغمــالس  

ــة  ــة اململك ــى أن رؤي ــان( ع )الري

تعتمــد عــى 3 محــاور هــي القــوة 

والعمــق  الرائــدة،  اإلســتثامرية 

وأهميــة  واإلســامي،   العــريب 

اإلســراتيجي  الجغــرايف  املوقــع 

ــق  ــل وتتّس ــاور تتكام ــذه املح وه

تحقيــق  ســبيل  يف  بعضهــا  مــع 

ــن  ــتفادة م ــم االس ــا وتعظي أهدافن

لذلــك  الرؤيــة.  هــذه  مرتكــزات 

فــإن اســتدامة نجاحنــا ال تكــون إال 

باســتدامة مقومــات هــذا النجــاح، 

وهــذا مــا نأمــل أن نحققــه برؤيتنــا 

تنبــع مــن عنــارص قوتنــا  التــي 

وتقــود يف املحّصلــة إىل اســتثامر 

أكــر  بشــكل  املقّومــات  هــذه 

اســتدامة بــإذن اللــه.

رىب  الطالبــة  وتكمــل 

عبدالرحمــن القحطــاين  ــــ املســار 

بدأتــه  مــا  )الريــان(  العلمــي 

إلتزامــات  مــن  قائلــة:  زميلتهــا 

أيضــاً  األســامي  العــريب  العمــق 

رشف خدمــة املعتمريــن املتزايدين 

عامــاً بعــد عــام عــى أكمــل وجــه 

قيامــاً بواجبنــا - الــذي رشفنــا اللــه 

ــوف الرحمــن،  ــة ضي ــه - يف خدم ب

والعمــل عــى توســعة  الحرمــن 

ــدد  ــادة ع ــؤدي إىل زي ــن ي الريف

الطاقــة  زيــادة  و  املعتمريــن، 

االســتيعابية ملنظومــة  الخدمــات 

)مــن  للمعتمريــن  املقدمــة 

نقــل وإقامــة وغريهــا( واالرتقــاء 

بجودتهــا، والعمــل عــى متكــن مــا 

يزيــد عــن )15( مليــون مســلم مــن 

ــد  ــع التأكي ــنوياً، م ــرة س أداء العم

عــى أن تكــون نســبة رضاهــم عــن 

الخدمــات التــي تقــّدم لهــم عاليــة.

تغريــد  الطالبــة  وتكمــل   

املســار   - العــواد  احمــد  ســامل 

رؤيــة  إنهــا  قائلــة:   اإلنســاين 

الحــارض للمســتقبل، التــي نريــد 

ــوم للغــد،  ــا الي ــدأ العمــل به أن نب

طموحاتنــا  عــن  تعــرب  بحيــث 

ــا،  ــدرات بادن ــس ق ــاً وتعك جميع

ودامئــا مــا تبــدأ قصــص النجــاح 

هــي  الــرؤى  وأنجــح  برؤيــة، 

تلــك التــي تبنــى عــى مكامــن 

القــوة. ونحــن نثــق ونعــرف أن 

ــاركاً  ــاً مب ــا وطن ــه ســبحانه حبان الل

ففيــه  البــرول،  مــن  أمثــن  هــو 

ــاع  ــر بق ــان، أطه ــان الريف الحرم

مليــار  مــن  أكــر  وقبلــة  األرض، 

ــا العــريب  مســلم، وهــذا هــو عمقن

واإلســامي وهــو عامــل نجاحنــا 

 . األول 

الوطنــي  واجبنــا  منطلــق  ومــن 

الوطــن  لهــذا  ورواد  كأبنــاء 

ــاء  ــاد لبن ــل واالجته ــاء العم املعط

بــدءاً  للوطــن  الدعــم  رواســخ 

ــع إىل أن  ــرد باملجتم ــر ف ــن أصغ م

نصــل إىل جيلنــا، جيــل الشــباب 

ــا قامئــة عــى القــوة  ــاء، فرؤيتن البن

املنطلــق  هــذا  ومــن  الشــبابية 

أذكــر لكــم أهــم التخصصــات الــي 

ــة واســتهدفتها  ــا الرؤي ــزت عليه رك

وهــي  االقتصــاد ســواًء كان إقتصــاداً 

وطنيــاً أو دوليــاً، و إدارة األعــامل 

الشــخصيه والعامــة وجميــع فــروع 

قســم إدارة األعــامل، و املحاســبة 

و الهندســة   ، األرقــام  وعلــوم 

امليكانيكيــة واملعامريــة والطبيــة، 

واملحــي  الــدويل  و القانــون 

وباألخــص  االســامية  والريعــة 

للنســاء بعــد فتــح املجــال لهــم 

يف رؤيــة 2030 ، وأخــرياً  العلــوم 

اإلكتواريــة.

ــيدي   ــه الرش ــل ورود عبدالل وتنتق

)الريــان(  العلمــي  املســار  ــــ 

بالحديــث إىل الجانــب الثقــايف و 

الرفيهــي وأهميتــه حيــث تُعــّد 

الثقافــة والرفيــه مــن مقومــات 

جــودة الحيــاة، ونــدرك أن الفــرص 

املتوافــرة  والرفيهيــة  الثقافيــة 

تطلعــات  إىل  ترتقــي  ال  حاليــاً 

تتــاءم  املواطنــن واملقيمــن، وال 

ــر  ــادي املزده ــع االقتص ــع الوض م

ســندعم  لذلــك  نعيشــه؛  الــذي 

واملحافظــات  املناطــق  جهــود 

والقطاعــن غــري الربحــي والخــاص 

يف إقامــة املهرجانــات والفعاليــات، 

ــة  ــق الحكومي ــل دور الصنادي ونفّع

ــر  ــيس وتطوي ــاهمة يف تأس يف املس

ليتمكــن   ، الرفيهيــة  املراكــز 

مــن  واملقيمــون  املواطنــون 

ــات  ــن طاق ــم م ــا لديه ــتثامر م اس

سيشــجع  وهــذا  ومواهــب. 

الداخــل  مــن  املســتثمرين 

والخــارج، عــى عقــد الــراكات مع 

رشكات الرفيــه العامليــة، وتخصيــص 

األرايض املناســبة إلقامة املروعات 

ــات  ــة مــن مكتب ــة والرفيهي الثقافي

ــون وغريهــا، ودعــم  ومتاحــف وفن

ــاب واملؤلفــن  ــن مــن الكتّ املوهوب

ــاد  ــى إيج ــل ع ــن، والعم واملخرج

خيــارات ثقافيــة وترفيهيــة متنّوعــة 

األذواق  كافــة  مــع  تتناســب 

والفئــات.

عبد الله القحطاينعبد االله الغامدي



العدد الخامس
رجب ١٤٣٩هـ
6مارس ٢٠١٨

التدريــس كلمــة مشــتقة مــن الفعــل الثــاليث درَس، ويعتمــد عــى نقــل املعلومــات 

الثقافيــة، والعلميــة للطــالب مــن قبــل شــخٍص يســمى املـُـدرس، ويعــد التدريــس 

مــن املهــن القدميــة، والتــي عرفهــا البــر منــذ وجودهــم عــى األرض، فحرصــوا 

عــى أن يدرســوا كافــة األشــياء املحيطــة بهــم الكتشــافها، والتعــرف عليهــا، وهــذا 

ــات اإلنســانية.  ــوض املجتمع ــن أدوات نه ــس أداًة م ــل التدري ــاهم يف جع ــا س م

ويعتــرب التفاعــل بــن املــدرس، والطــالب أساســاً مــن أساســيات التدريــس، 

فيتــم االعتــاد عــى املشــاركة بــن كافــة العنــارص املكونــة للتدريــس مــن أجــل 

اســتخدامها يف تزويــد الطــالب باملــادة الدراســية. ويعــد التدريــس فعــاالً عندمــا 

ــب،  ــدرس، والطال ــن دور امل ــوازن ب ــق الت ــى تحقي ــداً ع ــامالً، ومعتم ــون ش يك

واملنهــاج الــدرايس، والبيئــة التعليميــة، و يجــب أن يتميــز املــدرس مبجموعــة مــن 

الــروط املهمــة، حتــى يطلــق عليــه مدرســاً متميــزاً، وهــي: أن يتميــز بالهــدوء، 

وضبــط األعصــاب، واالبتعــاد عــن الغضــب. أن ميتلــك شــخصية مســؤولة، وذكيــة 

ــه  ــال تخصص ــاً يف مج ــون مثقف ــب وأن يك ــة بالطال ــور املتعلق ــة األم ــم بكاف تهت

الــدرايس. أن يتمكــن توجيــه الطــالب بأســلوب ممتــاز.. وهنــا يــرد بعــض أعضــاء 

هيئــة تدريــس الســنة التحضرييــة تجربتهــم يف تدريــس طــالب وطالبــات الســنة 

التحضرييــة والطــرق التــي يفضلونهــا يف التعامــل مــع طالبهــم.

ماجــد  د.  تحــدث  بدايــة 

الداللعــه، منســق  محمــد عبــده 

مقــرر العقيــدة والنظــام االجتاعي 

ــات  ــم الدراس ــاعد قس ــتاذ مس وأس

اإلســالمية قائــاً: يســعدين أن أقــدم 

التدريــس  يف  املتواضعــة  تجربتــي 

التحضرييــة  الســنة  عــامدة  يف 

ــي  قســم الدراســات اإلســامية، والت

اعتربهــا خاصــة تجــاريب يف عــّدة 

ــا يف اإلمــارات  ــة منه جامعــات عربي

العربيــة املتحــدة واململكــة األردنيــة 

يف  جامعــات  ومنهــا  الهاشــمية 

ماليزيــا وســلطنة برونــاي

نعــم بحــق إنهــا تجربــة فريــدة كان 

ــة يف جامعــة اإلمــام  ــة الجامعي للبيئ

عبــد الرحمــن بــن فيصــل نصيــب يف 

صقلهــا وتوجيههــا الوجهــة األفضــل. 

مــدى  عــى  لتجربتــي  وبالنســبة 

ثاثــة ســنوات يف الســنة التحضرييــة 

باإلفــادة  مليئــة  تجربــة  فهــي 

ــة  ــت تجرب ــث كان ــتفادة، حي واالس

األســتاذ  دور  مــن  نقلتنــي  غنيــة 

ــارضة  ــه  يف املح ــوم بنفس ــذي يق ال

الدراســية بــكل مــا يلــزم إىل تحويــل 

تفاعليــة  محــارضة  إىل  املحــارضة 

بتوجيــه  أقــوم  بحيــث  للمتعلّــم 

ــم  ــم فه ــم والتعلي ــة إىل التعل الطلب

مــن جانــب معلمــون ومتعلمــون 

أكــر  يف  أرشكهــم  بــأن  وذلــك 

املحــارضة،  وقــت  مــن   %80 مــن 

هــو  املحــارضة  يف  دوري  ويبقــى 

املوجــه الفاعــل للعمليــة التعلميــة، 

والطالــب هــو املناِقــش وواملَُناقَــش؛ 

مجموعــات  إىل  الطــاب  فأقســم 

ــاب  ــف الط ــث يكل ــاركيه، بحي تش

ــري  ــة وتحض ــادة العلمي ــري امل بتحض

أســئلة  وتحضــري  العمــل  ورقــة 

مبــارشة وغــري مبــارشة عــى برنامــج 

»كاهــوت« وغــريه، ويتــم إرســاله 

فأقــوم  اإللكــروين  بريــدي  إيّل 

بــدوري مبراجعتــه وتوجيــه الطــاب 

وتصحيــح مــا قــد يقــع فيــه البعــض. 

ــادة  ــم الطــاب يقدمــون امل ومــن ث

ويناقشــون  الفصــل،  يف  العلميــة 

ــدرس ،  ــات ال ــم موضوع ــام بينه في

وذلــك بالعــرض وتوجيــه األســئلة 

يتابــع  مــن  وأنــا  زمائهــم  إىل 

ــداف  ــق أه ــاب لتحقي ــه الط ويوج

اســتخدام  ذلــك  ومــن  الــدرس... 

أســاليب تربويــه راقيــه وذات فائــدة 

... كـــ )فكــر ...وزاوج ... وشــارك(، 

وطريقــة  بأســلوب  وتوجيههــم 

ويفكــرون  يبدعــون  تجعلهــم 

األخــرى:  األســاليب  أهــم  ومــن 

طريقــة وأســلوب الّنقــاش داخــل 

الغرفــة الصفيّــة، وطريقــة اســتخدام 

أســلوب الــرّسد القصــي واســتخدام 

أســلوب التطبيــق العمــي مــن خال 

مشــاريع التعليــم التعــاوين، التعليــم 

الذهنــي،  العصــف  اإللكــروين، 

الصــور،  طريــق  عــن  التعليــم 

التعليــم عــن طريــق الفيديــو. 

املشــكات  أمــا عــن طُــرُق حــل 

ولعــب  التمثيــل  طريقــة  فهــي: 

ــة  ــط الذهني ــة الخرائ األدوار،  طريق

واملفاهيميــة، طريقــة تعلــم األقــران 

وطريقــة التعلــم الــذايت.

راتــب  صــدام  د.  ويلتقــط 

دراوشــه ، عضــو هيئــة تدريــس 

طــرف  الــذات  تطويــر  بقســم 

الســنة  ويكمــل:  الحديــث 

التحضرييــة عبــارة عن ســنة دراســية 

ــواد  ــب م ــا الطال ــدرس فيه ــة ي كامل

لتنميــة مهاراتــه يف اللغــة االنجليزية 

ــذات  ــر ال ــواد لتطوي ــب وم والحاس

عــن  عامــة  معلومــات  ويــدرس 

فيهــا  الطالــب  ويعــد  الصحــة 

اعــداداً بدنيــاً بشــكل الئــق، وبدايــة 

طــاب الســنة التحضرييــة ميثلــون 

ــدة ومتنوعــة   ــة فري رشيحــة تعليمي

ألنهــم ينتقلــون مــن مرحلــة تلقــن 

ــن  ــث ع ــة البح ــة اىل  مرحل املعلوم

ــة  ــة الجامعي ــة وهــي املرحل املعلوم

، وإىل املســؤولية التامــة عــن الــذات 

األكادمييــة  الشــخصية  وخلــق   ،

بتكويــن  الطالــب  يبــدأ  وفيهــا   ،

واألكادمييــة  املعرفيــة  شــخصيته 

التــي تتســم باالنظبــاط واملســؤولية 

 ، الفكــري  والنضــج  واالتــزان 

تطويــر  مــواد  بتدريــس  وقيامــي 

الــذات كمهــارات البحــث ومهــارات 

االتصــال، تجربــة غنيــة ومتميــزة 

الطــاب  اكســاب  خــال  مــن 

مهــارات جديــدة عليهــم، وتدريبهــم 

عــى القــدرة عــى التواصــل مــع 

ومجتمعهــم  وأرستهــم  زمائهــم 

ــارات.  ــذه امله ــق الفعــي له والتطبي

ــاً،   ــامية أخاقي ــة س ــس مهن والتدري

ذلــك أنهــا تتســم بعــدة أمــور، منهــا: 

أنهــا عمليــة متجــددة باســتمرار، 

بعــده  يبــدأ  ينتهــي،  عــام  فــكل 

املــدرس تجربــة جديدة.وهــي أيضــاً 

اكتســاب  يتــم  تراكميــة،  عمليــة 

عــام،  بعــد  عامــاً  فيهــا  الخــربة 

عــرب مراحــل محــددة يف كل ســنة 

دراســية، وغنيــة بالتنــوع، حيــث 

ــات  ــع فئ ــدرس م ــا امل ــل فيه يتعام

ومنــاذج كثــرية متنوعــة مــن الطــاب 

وهــي  البيئــات،  مختلــف  مــن 

عــى  تعتمــد  تطويريــة،  عمليــة 

تبنــي سياســات تعليميــة جديــدة 

أو  آليــات  عــرب  مســتمر،  بشــكل 

طــرق جديــدة، وغريهــا مــن األمــور 

ــس  ــي التدري ــي تعط ــامت الت والس

طابعــه الخــاص، وأنصــح الطــاب 

باختيــار التخصــص املناســب لهــم 

عــى  والتغلــب  العمــل،  ولســوق 

الصعوبــات التــي تواجههــم بعــزم 

ــامء  ــس، واالنت ــة بالنف وإرصار ، وثق

تحقيــق  عــى  والعمــل  الوطنــي 

. رؤيــة اململكــة 2030 

ــن  ــاذ خريالدي ــتاذ مع ــا االس أم

الكنــاين، محــارض يف قســم الحاســب 

للمســار  الطــاليب  واملــرف  اآليل 

العلمــي فيقــول: كانــت تجربتــي 

الطــاب  تدريــس  يف  متميــزة 

االيل  الحاســب  مهــارات  مقــرري 

عــامدة  خــال  مــن  وتطبيقاتــه 

الســنة التحضرييــة، حيــث تعاملــت 

مــع تنــوع مــن الطــاب ال بــأس بــه، 

ومســتويات مختلفــة مــن ناحيــة 

ــي  ــك كان ع ــم ،ولذل ــم والتعل الفه

أن أعمــل عــى تبســيط املــادة قــدر 

ــة  ــاء أمثل ــاب وإعط ــتطاع للط املس

ــهولة. ــرس وس ــادة بي ــم امل لفه

اســتخدمت  ذلــك  أجــل  ومــن 

حديثــة،  وإســراتيجيات  أســاليب 

لتوليــد  الذهنــي  العصــف  مثــل 

ــة مــن الطــاب.  ــكار إبداعي آراء وأف

ــب  ــذي يكس ــي ال ــم الجامع والتعل

أعضاء هيئة تدريس السنة التحضيرية يسردون تجربتهم

يجب على المدرس أن يكون عقاًل وروًحا يبــــــــثهما لطالبه قبل أن يكون لسانًا
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يجب على المدرس أن يكون عقاًل وروًحا يبــــــــثهما لطالبه قبل أن يكون لسانًا

املتعلــم كفــاءة عمليــة، وينمــي 

تجــاه  لديــه  املســؤولية  روح 

ينمــي  كــام  ونفســه،  مجتمعــه 

وحاولنــا  عنــده،  التعــاون  روح 

الجانــب  عــى  الركيــز  دامئــا 

املقــرر، ألنــه يعتــرب  العمــي يف 

الجانــب الرئيــي يف املقــرر ســواء 

معامــل  يف  العمــي   بالتطبيــق 

خــال  مــن  أو  اآليل  الحاســب 

طلــب مشــاريع عمليــة للعمــل 

تســليمها يف  و  املنــزل  عليهــا يف 

ــح  ــبقا، وأنص ــدده مس ــات مح أوق

ــرر  ــر باملق ــامم أك ــاب باالهت الط

بســهولة  يعتقــد  بعضهــم  ،ألن 

بهــا مســبقا.  املــادة ومعرفتهــم 

مــن  بزخــم  يفاجئــون  لكنهــم 

برامــج  يف  الجديــدة  املعلومــات 

ــاج اىل دراســة  الحاســب اآليل، يحت

واهتــامم اكــر. وامتنــى للطــاب 

والنجــاح التوفيــق  جميعهــم 

وتحــي . د. ياســمن قنديــل 

 : التدريــس  يف  تجربتهــا  عــن 

اعتــرب تجربتــى ىف  للــه  الحمــد 

التحضرييــة،  بالســنة  التدريــس 

تجربــة ناجحــة وموفقــة جــدا ، 

حيــث اســتمتعت بالعمــل مــع 

عبــد  اإلمــام  جامعــة  طالبــات 

ــأت  ــل و تفاج ــن فيص ــن ب الرحم

بإرصارهــن و حامســهن إلثبــات 

جداراتهــن بأخــذ فرصــة الدراســة 

ــرب أهــم عامــل  ىف الجامعــة. ويعت

هــو  التعليميــة  العمليــة  ىف 

ــم.  ــى العل ــم ىف تلق حــامس املتعل

متتــاز  الكفــاءة  حيــث  مــن  و 

التعامــل  يف  مبقــدرة  الطالبــات 

مــع املجســامت ثاثيــة األبعــاد 

أكــر مــن التعامــل مــع الرســومات 

ــو  ــاد، وه ــة األبع ــية ثنائي الهندس

مــا ينتــج عنــه احتيــاج لركيــز 

الســتيعاب  وتوجيههــن  أكــر 

املفهــوم  و  الهنــدىس  اإلســقاط 

الثنائيــة  للرســومات  التقنــى 

االبعــاد.

اســراتيجيات  أهــم  عــن  امــا 

التدريــس ، فيتــم التعامــل مــع 

طبقــاً  املقــرر  ىف  جزئيــة  كل 

للمعلومــات و املهــارات التــى يتــم 

تدريــب الطالبــات عليهــا. فهنــاك 

ــى  ــد ع ــرر تعتم ــن املق ــزاء م أج

 -case studies الحــاالت الدراســية

بحــاالت  لهــا  التمثيــل  ويتــم 

مثــل  الواقــع،   مــن  واقعيــة 

ــامل. و  ــبابيك و الس ــواب والش األب

هنــاك أجــزاء مــن املنهــج تعتمــد 

لواحــد   واحــد  التدريــس  عــى 

ويتــم   one to one tutoring

ــر  ــة لتطوي ــه كل طالب ــا توجي فيه

ــا.  ــا ىف املــروع الخــاص به فكرته

وهنــاك أجــزاء مــن املنهــج ممكــن 

الفصــل  عــى  فيهــا  االعتــامد 

املقلــوب Flipped class، حيــث 

يتــم تحضــري البيانــات االساسســية 

للمــروع الخــاص بهــم والقاعــدة 

مــن  اجــزاء  وهنــاك  البحثيــة. 

املنهــج وتصميــم املعــرض يعتمــد 

 Tteam فيهــا عــى التدريــس بــال

يتــم  حيــث   ،based learning

ــل  ــكل افض ــة بش ــل املعلوم توصي

مــن خــال النقاشــات الدائــرة بــن 

الطــاب و العصــف الذهنــى. 

ــى  ــل تجربت ــار مجم ــذا باختص ه

مــع طالباتنــا ىف الســنة التحضرييــة  

متنيــة لهــن التوفيــق والنجــاح.

أحمــد  األســتاذ  ويقــول 

محمــد احمــد عبــاس، األســتاذ 

اآليل  الحاســب  بقســم  مســاعد 

ومنســق التعليــم االلكرتوين:أقــوم 

منــذ  بالجامعــي  بالتدريــس 

مــن  متدرجــاً  عامــاً  عــرون 

مســاعد  اســتاذ  إىل  معيــد 

تجربتــي  وبــدأت  مــر،  يف 

بالتدريــس بالجامعــات الســعودية 

الســنة  عــامدة  ســنتن يف  منــذ 

التحضرييــة والدراســات املســاندة، 

الحــظ  ســعيد  نفــي  وأعتــرب 

ــد  ــامء اىل جامعــة االمــام عب باالنت

الرحمــن بــن فيصــل بصفــة عامــة 

التحضرييــة  الســنة  وإىل عــامدة 

بصفــة خاصــة ألســباب عديــدة 

أهمهــا مــا يتعلــق بالعــامدة وهــو 

العمــل مــع فريــق عمــل متكامــل 

أكادمييــاً،  ومؤهــل  متفاهــم 

وإدارة واعيــة طموحــة لتحقيــق 

العــامدة وهــو تخريــج  هــدف 

ــاً  ــاً وأخاقي طــاب جاهــزون علمي

ــراط يف  ــياً لانخ ــاً ونفس واجتامعي

ــة بقــوة وحــامس  ــاة الجامعي الحي

والتــي بدورهــا تســهم بــدور كبــري 

يف تحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة 

2030م. الســعودية 

مــع  بالعمــل  أتــرف  كــام 

ــروين  ــم االلك ــل التعلي ــق عم فري

يف  يســهم  والــذي  بالعــامدة، 

ــروين،  ــم االلك ــة التعلي ــر ثقاف ن

ــراتيجيات  ــاليب واس ــق أس وتطبي

ــم متعــددة، وتوســيع نطــاق  تعلي

التعليــم بحيــث ميكــن حــدوث 

قاعــات  حيــز  خــارج  التعلــم 

الدراســة لتحقيــق التعلــم الفعــال 

والخــربات  املهــارات  واكتســاب 

الازمــة  املختلفــة  واملعــارف 

العــامدة. لطــاب 

املجتمــع،  لوقــود  بالنســبة  أمــا 

شــباب الحــارض ورجــال املســتقبل 

)طابنــا األعــزاء(، فــاين جــُد فخــور 

أن أكــون ممــن لهــم دور ولــو 

إعــداد  يف  املســاهمة  يف  صغــري 

ــة  ــامت رائع ــزون بس ــاب يتمي ط

ــة  ــا الصــدق والجــرأة وحري أهمه

تعبــري يصحبهــا األدب، مــع الرغبــة 

وتحقيــق  العلــم  تحصيــل  يف 

ــدف. اله

وأخــرياً نصيحتــي ألعــزايئ الطــاب: 

ــا  ــاً تحققه ــك أهداف ــل لنفس اجع

ــك األول  ــن هدف ــاة، وليك يف الحي

واألخــري هــو مرضــاة اللــه جــل 

ــن  ــه، وليك ــع يف جنت ــا والطم وع

أوســط أهدافــك )تحصيــل العلــم 

ــا  ــه لنبين ــال الل ــكل أنواعــه(، وق ب

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص محم

معلمنــا ومرشــدناً:}وقُْل رَبِّ زِْدين 

ــة: 114 ــه اآلي ــامً{ ط ِعل

نصــب  وأبــداً  دامئــاً  ولتضــع 

عينيــك: }إن الذيــن آمنــوا وعملــوا 

الصالحــات إنــا ال نضيــع أجــر مــن 

أحســن عمــا{ الكهــف اآليــه: 30.

د. كوثر السيد 

متثــل الرغبة حجر الزاوية يف عمليــة التعلم، 

وإذا مل يرغب الطالب يف التعلم، فإن مهمــة 

املعلم ستكون شبه مســتحيلة، وهــذا يتطلــب 

من  الكثــري  يطبق  أن  الناجح  املعلم  مــن 

اســراتيجيات التحفيــز الستثارة رغبة طابــه يف 

ــتيعاب مادته. ــم واس فه

ــب  ــن الصع ــه م ــة األوىل أن ــدو للوهل ــد يب ق

إيجــاد طريقــة تدريــس تحقــق تلــك الرؤيــة  

مــن خــال املحتــوى املعــريف الــذي يقــوم 

املعلــم بتدريســه، إال أن املامرســة الفعليــة 

التفكــري  مهــارات  تنميــة  أســاليب  لبعــض 

اإلبداعــي والوافــدة إىل حقــل الربيــة مــن 

ــق  ــا يف تحقي ــت جدواه ــل؛ أثبت ــوق العم س

املثــال؛  ســبيل  فعــى  األهــداف،  تلــك 

اســراتيجية  العصــف الذهنــي أحــد االســاليب 

التــي انتقلــت مــن مجــال التســويق إىل قاعــة 

الدراســة وســاهمت يف زيــادة رغبــة الطــاب 

ــام ســاهمت يف تحســن صــورة  ــم، ك يف التعل

ــا  ــأن م ــن ب ــن نؤم ــه فنح ــن نفس ــب ع الطال

لــدى طابنــا أفضــل مــام لدينــا إذا مــا مهدنــا 

ــه  ــة التعليمي ــم البيئ ــا له ــم الســبل و وفرن له

الخصبــة ..

ــب  ــه لرغي ــم فعل ــى املعل ــي ع ــامذا ينبغ ف

الطالــب يف التعلــم؟

-أوال:التعــرف عــى الطــاب وترســيخ العاقــة 

الوديــة  معهــم عــن طريــق التعريــف بنفســه 

وتحديــد مــا يريــد مــن طابــه وطريقــة 

ــف. ــه للص إدارت

وتشــجيعهم  الطــاب  مســاعدة  -ثانيــاً: 

ــه  وبشــكل متكــرر عــى طلــب املســاعدة من

إلزالــة أي مشــاعر خــوف وتــردد مــن ناحيتهم 

حيــث أن  أثــر املعلــم أوقــع وأعمــق، إذا علــم 

ــد عــى نفســه. ــف يعتم ــب كي الطال

- إظهــار الحــب والتقديــر للطالــب ينــزع 

يحملهــا  التــي  الســلبية  النمطيــة  الصــورة 

ــون  ــي تك ــن والت ــن املعلم ــاب ع ــض الط بع

ــب  ــن الطال ــي ب ــز نف ــود حاج ــبب لوج س

واملعلــم يعيــق أي تقــارب بينهــم. 

ينظــرون  وجعلهــم  املســتمر  التحفيــز   -

إىل أنفســهم نظــرة إيجابيــة وأن ال يرصــد 

ــب  ــراز الجوان ــه إب ــب علي ــل يج ــم ب عراته

. لديهــم  اإليجابيــة 

نصيحتى لطاىب دامئا:

ــرّية،  ــوٍل ن ــا بعق ــاىل علين ــه تع ــّن االل ــد م لق

وقــدراٍت ذهنيّــٍة فائقــة، قــادرٍة إذا مــا أُحســن 

ــا عــى صناعــة املعجــزات تنميته

اللــه  بــأذن  ســتنجح  النجــاح  قــررت  -اذا 

تعــاىل، وتحــى بالصــرب واملثابــرة وال تقــف 

عنــد الفشــل بــل تقــدم واســتفد مــن الفشــل 

ــون ــل الناجح ــام فع ك

رغبة التعلم..
بداية النجاح  

العدد الخامس
رجب ١٤٣٩هـ
مارس ٢٠١٨
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جداً  كب�ي  بشكل  يعانون  الطاب  من  كث�ي 
لم  ربما  أنّهم  ذلك  المتحانات،  ة  ف�ت أثناء 
ة، أو بسبب الأوضاع  يستعدوا جيداً لهذه الف�ت
ي قد تؤثر سلباً ع� 

ي يمرون بها وال�ت
النفسّية ال�ت

لامتحانات،  واستعدادهم  دراستهم  طريقة 
ع�  المقدم  الطالب  يعلم  أن  فيجب  ولهذا 

زمنية  ة  ف�ت إل  هو  ما  المتحان  أن  المتحان، 
ة الزمنية البسيطة هامة جداً له ح�ت ينال ما يريده، وأن بعض محطات الحياة  ستمر ل محالة، ولكن هذه الف�ت
المفصلية تعتمد عليها، لهذا فقد وجب ع� كل طالب أن يستعد لها بالشكل الذي تستأهله مثل هذه المرحلة 
لاختبار  استعدادهم  مدى  عن  لتسألهم  والطالبات  الطاب  بعض  حاورت  ية(  )التحض�ي الهامة،  الزمنية 

والطرق المث� لاستعداد الجيد.

اإلختبارات
دقائق قليلة تؤهلك لحياة طويلة

ســألنا الطالــب أســامة لــؤي 

عــن  علمــي  مســار   - الطيــب 

اســتعداده لاختبــارات فأجــاب: 

مــن األمــور املهمــة التــي تســاعد 

التحصيــل  إىل  الوصــول  عــى 

االســتعداد  وقــت  يف  الجيــد 

التحضــري املســبق والتخطيــط قبل 

االختبــار ، والتغذيــة الصحية ، ألن 

العقل الســليم يف الجســم الســليم 

، وذلــك مــن أجــل الحصــول عــى 

الطاقــة والنشــاط الحيــوي مــع 

اإلكثــار مــن العصائــر والفواكــه 

الغنيــة بالفيتامينــات والربوتينــات 

مثــل األلبــان ومشــتقاتها والجانب 

النفــي  الجانــب  هــو  اآلخــر 

بحيــث يجــب البعــد عــن القلــق 

والخــوف فهــام مــن األمــور التــي 

تــؤدي اىل فقــدان الســيطرة قبــل 

االختبــار ، وايضــاً املذاكــرة يف جــو 

مناســب وخــال مــن الضوضــاء 

وااللتــزام   ، مناســب  ضــوء  ويف 

اإلختبــارات  وقوانــن  بلوائــح 

مثــل عــدم إحضــار الجــوال اىل 

ــر  ــور املبك ــار، الحض ــة اإلختب قاع

ســاعة  بنصــف  اإلختبــار  قبــل 

البطاقــة  ،إحضــار  األقــل  عــى 

الشــخصية، إحضــار نوعيــة األقــام 

واإلعــداد   ، لإلختبــار  املناســبة 

الجيــد واملذاكــرة باســتمرار تــؤدي 

ــل العــايل مــام يرتــب  إىل التحصي

ــار  ــه االبتعــاد عــن قلــق اختي علي

التخصــص .

ســليان  الطالــب  ويؤيــد 

املســار   - الــداوود  محمــد 

العلمــي  مــا قالــه زميلــه عــن 

أن االســتعداد لاختبــارات بأنــه 

املســتمرة  املذاكــرة  مــن  يبــدأ 

والجيــدة  وصــوالً إىل املراجعــة 

 ، مبكــراً  اإلســتيقاظ  وكذلــك 

واالإتــكال  النفســية  والتهيئــة 

عــى اللــه تعــاىل يزيــد الثقــة 

املروبــات  وتنــاول  بالنفــس، 

واملأكــوالت الخفيفــة و الحــرص 

بلوائــح  التامــة  املعرفــة  عــى 

ــوس  ــد بالجل ــارات ، والتقي اإلختب

يف املــكان املخصــص. منتهيــاً بــأن 

ــؤدي  ــار ي ــد لإلختب ــداد الجي اإلع

فمجمــوع  إيجابيــة،  نتيجــة  اىل 

تهيــئ  التــي  هــي  الدرجــات 

املطلــوب. التخصــص  إلختيــار 

عــيل  الطالــب  ويقــول 

املســار  الســحيباين-  ســليان 

العلمــي: اقســم املذاكــرة وفــق 

بوضــع  أقــوم  حيــث  مراحــل 

إســراتيجية للمذاكــرة يف نهايــة 

جــاءت  إذا  حتــى  أســبوع  كل 

باملراجعــة  أقــوم  اإلختبــارات 

اإلعــداد  فــإن  وعليــه   ، فقــط 

ــتعداً  ــب مس ــل الطال ــد يجع الجي

ــه  ــة بالل ــام أن الثق ــارات ك لإلختب

تعــاىل وتهيئــة النفــس  بصــورة 

تــؤدي  عوامــل  كلهــا  جيــدة 

النجــاح  وتحقيــق  التفــوق  إىل 

بلوائــح  التامــة  املعرفــة  مــع  

عــى  املوجــودة  اإلختبــارات 

البــاك  وعــى  العــامدة  موقــع 

يف  الجلــوس  وأداب   ، بــورد 

اإلختبــار  وكذلــك مــن األمــور 

ــن  ــتقبل م ــع للمس ــة التطل املهم

خــال إختيــار التخصــص املناســب 

اململكــة 2030،  تحقيقــا لرؤيــة 

مرهــون  التخصــص  واختيــار 

عــى  لذلــك  العــام  باملعــدل 

الطالــب اإلعــداد الجيــد للوصــول 

الختيــار  يؤهلــه  مجمــوع  إىل 

والــذي  املطلــوب  التخصــص 

يبحــث عنــه ســوق العمــل ، مــام 

يعــود بالنفــع  عــى املجتمــع. 

ابراهيــم  الطالــب  أمــا 

املــدين-   املســار الهنــديس فــريى 

ــار  ــة يف املس ــنة التحضريي أن الس

فهــي  جــداً  مفيــدة  الهنــديس 

ــة  ــاب العلمي ــة الط ــد حصيل تزي

ــى  ــاد ع ــى اإلعتي ــاعدهم ع وتس

اإلنجليزيــة.  باللغــة  الدراســة 

وقــد اخــرت دراســة الهندســة 

ــذا  ــي له ــي وحب ــى رغبت ــاًء ع بن

املجــال. 

الجامعــة  يف  الدراســية  والبيئــة 

جيــدة جــداً، فتقــوم الجامعــة 

بتوفــري جميــع مــا يلــزم للطالــب 

حتــى يقــدم أفضــل مــا لديــه. 

اإلختبــارات  بلوائــح  ومعرفتنــا 

ــل  ــن أفض ــا ع ــة. أم ــهل املهم تس

طريقــة للدراســة فتكــون عــن 

املاحظــات  مراجعــة  طريــق 

ــال  ــن خ ــب وم ــة بالطال الخاص

البــاك  عــى  لنــا  يقــدم  مــا 

ــه مل أواجــه أي  ــورد. والحمــد لل ب

مشــاكل خــال دراســتي يف الســنة 

التحضرييــة.

وننتقــل بدفــة الحديــث إىل 

ــة  ــن كيفي ــألهم ع ــات لنس الطالب

اختيارهــن للتخصــص املناســب 

الطالبــة حنــان  لهــن فتجيــب 

اإلنســاين:  املســار   - العتيبــي 

عــن معانــاة  رأيــت وســمعت 

ــي  ــو أنن ــت ل ــن وكــم متني اآلخري

كــم  مســاعدتهم،  اســتطيع 

ــي اســتطيع رســم  ــو أنن متنيــت ل

اإلبتســامه عــى حزيــن، أو مســح 

ــى  ــة مكســور، أو املســح ع دمع

رأس يتيــم، كــم متنيــت اعطــاء 

حلــول لــكل مهمــوم ، وحينــام 

إســعاد  أن  اكتشــفت  كــربت 

عــن  متامــاً  اليقــل  اآلخريــن 

إســعاد ذاتــك وأن العطــاء جميــل 

بحــب  أعطيــت  فكلــام  جــداً، 

كلــام اتســع قلبــك فرحــاً ، لذلــك 

ــم  ــص عل ــي بتخص ــدت نف وج

ــس  ــم النف ــداً عل ــس وتحدي النف

مهنــة رشيفــة  إنهــا  العيــادي، 

أن  متنيــت  لطاملــا  وعظيمــة، 

أحظــى بهــذا الــرف وأن أصبــح 

نفســية.. اخصائيــه 

أمــا الطالبــة غــال  مســفر 

انســاين  مســار   - الســبيعي 

ــاره  ــص يخت ــكل تخص ــول: ل فتق

اإلنســان ميــزات وحســنات، ولــه 

والتحديــات،  املخاطــر  بعــض 

واملهــم فصــل ماهــو حقيقــي 

معلومــات  ســتأتيك  ومتوقــع 

ــك،  ــا مبوضوع ــة له ــرية ال عاق كث

اختيــار  قــرارك يف  توثــر يف  وال 

ــن أن  ــن املستحس ــص وم التخص

ــد  ــة عن ــب أو الطالب يســأل الطال

ــذا  ــل ه ــص ...ه ــاره التخص إختي

لقــدرايت  مناســب  التخصــص 

؟هــل ميكــن ان أحبــه وأنتــج فيــه  

ــجيل  ــد التس ــب عن ــى الطال وع

عــدم التأثــر برغبــات األهــل  وان 

يكــون القــرار منبثقــاً مــن رغبتــه 

االكيــدة .

وتجيــب الطالبــة روان عــيل 

ــُذ  العازمــي  - مســار انســاين: من

صغــري لطاملــا أردت ان اصبــح 

أســاعد  حتــى  أطفــال  طبيبــة 

اصدقــايئ الصغــار عندمــا يتأملــون 

منــي  ظنــاً  الربيئــة  مبعتقــدايت 

أنهــم لــن يكــربوا ، ومرت الســنن 

و كربنــا و ال زلــت متمســكة بهــذا 

الُحلــم وعنــد التخــرج والتســجيل 

بإختيــار  قمــت  بالجامعــات 

ــن  جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن ب

األول  طموحــي  ألنهــا  فيصــل 

و األقــرب مــن منــزيل و عنــد 

ظهــور نتائــج القبــول لألســف 

رغبتــي  يف  أُقبَــل  مل  الشــديد 

عيل السحيباينسليامن الداوودأسامة الطيب
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الصحــي  املســار  وهــي  األويل 

و  الثــاين  الختيــاري  فلجــأت 

ــادي  هــو املســار اإلنســاين العتق

ــس  ــم النف ــص عل ــود تخص بوج

والقانــون  وترجمــة  ولغــات 

وكانــت هــذه التخصصــات هــي 

املســار  بعــد  الثانيــة  رغبتــي 

الصحــي و لكنــي علمــت بعــدم 

ولهــذا  بالجامعــة  توفرهــا 

ــا  ــي قررته ــة الت ــي الحالي فرغبت

ــة  ــات العام هــو تخصــص العاق

ــر املجــال الوظيفــي  بســبب توف

الــذي أطمــح إليــه وتوافقــه مــع 

شــخصيتي وقــدرايت وأمتنــى مــن 

اللــه التوفيــق والنجــاح والســداد 

عــى  يل  الجامعــة  وإعانــة 

تحقيــق طموحــي.

أصايــل  الطالبــة  وتقــول 

املطــريي - شــعبة ٨: بدايــًة.. منذ 

مســرييت التعليميــة يف املرحلــة 

املتوســطة والثانويــة، وأنــا أرى 

عــامل الهندســة مبختلــف مجاالتــه 

التخصــص املناســب يل فعــاً ! 

ذلــك لشــغفي بالزوايــا واملثلثــات 

املُرهــق  والتفكــري  والتصميــم 

لألشــياء  والتخطيــط  الطويــل 

بأســلوب  ابتكارهــا  وإعــادة 

آخــر.. وهــا أنــا ُهنــا! طالبــة 

مبســار إنســاين ال هنــديس. أخرته 

بقناعــة ومــن تجــارب مضــت 

أختــاره  فيــام  الخــرّية  وبــأن 

ــويل  ــدة لقب ــعى جاه ــه، وأس الل

وتقنيــة  اتصــال  تخصــص  يف 

ــة  ــم الصحاف ــع لقس ــام التاب إع

والنــر اإللكــروين ألنــه؛ األقــرب 

كُحــب  شــخصيتي  لســامت 

الكتابــة واإلطــاع عــى أخبــار 

املجتمــع  وبــه جــزء بســيط مــن 

عــامل الهندســة كتصميــم وابتــكار 

ــم  ــاً لقس ــع إيض ــات التاب اإلعان

أنــه  إىل  باإلضافــة  اإلعــان، 

يُعتــرب فرصــة ذهبيــة بالنســبة يل 

بتحقيــق املزيــد مــن اإلنجــازات 

التطوعيــة خــال الســنن املُقبلــة 

مهــارايت  وتطويــر  اللــه  بــإذن 

أخــرى  واكتســاب  اإلجتامعيــة 

حيــث ينــدرج ذلــك تحــت قســم 

العاقــات العامــة، ســائلة مــن 

املــوىل أن أكــون إحــدى طالبــات 

فعــال  وشــخص  القســم  هــذا 

بصفــات  يتميــز  مجتمعــه  يف 

اإلعامــي املثــايل والناجــح. 

أود يف بدايــة حديثــي أن أشــكر للقامئــن عــى عــامدة الســنة 

التحضرييــة اهتاممهــم و حرصهــم عــى جــودة االختبــارات ...

الحقيقــة أن األصــل يف اإلنســان عمومــا و املســلم عــى 

وجــه الخصــوص األمانــة والنزاهــة و الصــدق، و الجامعــة تفــرض 

ذلــك يف جميــع طابهــا وتشــجعهم عــى تبنــي الســلوك األكادميــي 

النزيــه و التحــي باألمانــة العلميــة ألنهــم بالنســبة للجامعــة 

ــتقبل  ــامء املس ــتقبل و عل ــو املس ــتقبل و مهندس ــاء املس ــم أطب ه

وقــادة املســتقبل. و مــع ذلــك فالجامعــة مطالبــة بوضــع ضوابــط 

لاختبــارات ليتــم ضبــط األمــور نظــرا لألعــداد الكبــرية مــن 

ــارات.  ــدد االختب ــايل تع ــات وبالت ــاب والطالب الط

إن أحــد أهــم ضوابــط االختبــارات يف الجامعــة أن يكــون 

التقويــم عــادال وشــاما، و هــذا ال يتحقــق إال بإعطــاء فــرص 

متكافئــة لجميــع الطــاب و الطالبــات و عــدم الســامح ألي طالــب 

ــش.  ــع الغ ــك من ــن ذل ــتحقه و م ــار دون أن يس ــاز أي اختب باجتي

لــذا فــإن ضوابــط الجامعــة يف هــذا الخصــوص واضحــة و صارمــة، 

ــا: ــا، و منه ــزام به ــع الطــاب االلت و أحــث جمي

يعــرض  فيــه  الــروع  أو  االختبــار  يف  الغــش  إن   -

الطالــب للعقوبــة التــي قــد تصــل إىل الفصــل مــن الجامعــة 

حســب مــا تنــص عليــه الئحــة الدراســة ضبــط ســلوك الطــاب. و 

ألهميتهــا عليهــا  االطــاع  الطــاب  أحــث 
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- ال يجــوز للطالــب التحــدث أو التواصــل مــع أي طالــب آخــر 

إلعطــاء أو اســتقبال أي شــكل مــن أشــكال املســاعدة العلمية. 

ــوع مــن -  ال يســمح بإحضــار الكتــب الدراســية أو أي ن

املراجــع أو القواميــس أو الوثائــق مــامل تكــن ذلــك هنــاك تعليــامت 

رصيحــة بذلــك مــن قبــل مقــرر املــادة أو مراقــب االختبــار. 

ــف الجــوال أو أي وســيلة تواصــل  - ال يســمح بإدخــال الهات

ــار. أخــرى إىل قاعــة االختب

كــام أذكــر زمــايئ املراقبــن باستشــعار عظــم املهمــة امللقــاة 

ــذه  ــم ه ــم إذ أولته ــة فيه ــة الجامع ــك ثق ــم و كذل ــى عاتقه ع

ــايل: ــزام بالت ــى االلت ــم ع ــه أحثه ــة. و علي املهم

ــد  ــت كاف للتأك ــار بوق ــدء االختب ــل ب ــة قب - الحضــور للقاع

ــة القاعــة.  مــن جاهزي

- التعاون فيام بينهم داخل القاعة لضبط االختبارات 

- الحــرص عــى أوراق االختبــارات مــن الفقــدان و تســليمها 

كاملــة ملقــرر املــادة )أو حســب مــا هــو معمــول بــه يف العــامدة/

الكلية(

منــع  و  القاعــة  داخــل  النظــام  ضبــط  عــى  الحــرص   -

الضوضــاء. 

- عــدم االنشــغال عــن املراقبــة بأمــور أخــرى مثــل الهاتــف 

الجــوال و غــريه. 

تســعى  الجامعــة  أن  عــى  أؤكــد  أن  أود  الختــام،  يف  و 

ــن  ــد م ــزى أبع ــبة ذات مغ ــارات مناس ــون االختب ــدة ألن تك جاه

مجــرد حصــول الطالــب عــى درجــة أو تقديــر مــن خــال جعــل 

االختبــارات عادلــة و موضوعيــة و معينــة 

ــم.  ــى التعل ــب ع للطال

لجميــع  دعــايئ  خالــص  مــع 

بالتوفيــق  الطالبــات  و  الطــاب 

والنجــاح. 

المشرف العام على مركز جودة التقويم و االختبارات
 د. عاصم بن عبدالرحمن األنصاري:

 التقويم العادل والشامل ال يتحقق 
إال بإعطاء فرص متكافئة لجميع 

الطالب و الطالبات
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 بدايــة يقــول الدكتــور محمد 

قســم  رئيــس  مســاعد  عجــوز 

هــدف  أن  اإلنجليزيــة،  اللغــة 

والتميــز  الريــادة  هــو  القســم 

الســنة  عــامدات  مســتوى  عــى 

ــاً، مــن  ــاً وإقليمي ــة محلي التحضريي

للحيــاة  الطــاب  تهيئــة  خــال  

قدراتهــم  وتنميــة  الجامعيــة، 

جاذبــة  بيئــة  يف  ومهاراتهــم 

ومحفــزة عــى االبــداع ومــن خــال 

واســراتيجيات  نوعيــة،  مناهــج 

ــة، وأنشــطة مميــزة،  تدريــس فعال

مهــارات  تطويــر  إىل  تســعى 

اإلنجليزيــة  اللغــة  يف  الطــاب 

وتقنيــة املعلومــات، وتشــجيعهم 

عــى اإلبتــكار واإلبــداع وتنميــة 

مهــارات التعلــم والبحــث والتفكري 

واإلتصــال. ويقــدم القســم العديــد 

ــا عــى ســبيل  ــات منه ــن الخدم م

املثــال ال الحــر مايقــوم بــه مركــز 

املصــادر ودعــم التعلــم مــن توفــري 

األســاتذة املختصــن بــكل مــادة 

دراســية يف أوقــات مختلفــة وعــى 

مــدار اليــوم لتنفيــذ خطــة دراســية 

املعلمــن  ومســاعدة  موازيــة 

التدريــس  طــرق  تنويــع  عــى  

وفــق االســراتيجات والــرؤى التــي 

يرونهــا أكــر فاعليــة . وتحديــد 

ــه  ــد تواج ــي ق ــدي الت ــاط التح نق

و  محــددة  مــادة  يف  الطالــب 

ــاب  ــل كل الصع العمــل عــى تذلي

ــة  ــر وافي ــداد تقاري ــال إع ــن خ م

التــي  املشــكات  نــوع  حــول 

تواجــه الطــاب ومــا إذا كانــت 

مشــكلة عامــة أو خاصــة بفئــة 

محــدودة مــن الطــاب .

ــة  ــاً للغ ــم معم ــس القس ــام أس ك

نوعــه عــى  مــن  يعتــرب فريــداً 

حيــث  مــن  املنطقــة  مســتوى 

الخدمــات واملعــدات املتوفــرة بــه .

كــام يقــدم قســم اللغــة اإلنجليزية 

مجموعــة متنوعــة مــن الربامــج 

الصيفيــة املجتمعيــة التــي تشــمل 

ــة ودورات  ــة اإلنجليزي ــوم اللغ دبل

اللغــة اإلنجليزيــة املكثفــة لألغراض 

ــة  ــة ودروس اللغــة اإلنجليزي املهني

ــال. ــة لألطف العام

مهــارات  تنميــة  وعــن 

التحضرييــة  الســنة  طالبــات 

باملســار العلمــي بالريــان تقــول  

عبدالعزيــز  بنــت  تغريــد  د. 

املقيطيــب، مســاعد وكيــل املســار 

الســنة  أن  بالريــان،  العلمــي 

يف  هامــة  مرحلــة  التحضرييــة 

ــا  ــة، كونه ــاب الجامعي ــاة الط حي

مرحلــة إنتقاليــة قــد يواجــه فيهــا 

وتحديــات  مشــكات  الطالــب 

وذلــك الختــاف نظــام الدراســة 

التعليــم  عــن  الجامعــات  يف 

ســاعات  طــول  يف  ســواء  العــام 

باملــدارس،  مقارنــة  الدراســة 

طريقــة  اختــاف  بســبب  أو 

وأســاليب  بالجامعــة  التدريــس 

إىل  الطالــب  وافتقــار  التقييــم، 

ــك. و  ــة لذل ــارات الازم بعــض امله

تســعى عــامدة الســنة التحضرييــة 

إلعــداد الطــاب للحيــاة الجامعيــة، 

وتطويــر مهاراتهــم يف بيئــة جذابــة 

هــذا  ومــن  إبداعاتهــم.  تحفــز 

ــار  ــامم يف املس ــم االهت ــق ت املنطل

العلمي-الريــان بتقديــم أنشــطة 

للطالبــات،  متنوعــة  وفعاليــات 

ــة  ــطة الطابي ــل األنش ــث تعم حي

الطالبــات  خــربات  إثــراء  عــى 

مجــاالت  يف  مهاراتهــن  وتنميــة 

فرصــة  متنحهــن  كــام  متعــددة، 

الــذايت،  التعلــم  مهــارة  لتنميــة 

وتعزيــز  واإلبــداع،  واإلبتــكار 

الجامعــي.  والعمــل  التعــاون 

ــدة أنشــطة يف  ــذ ع ــم تنفي ــد ت وق

الفصــل الــدرايس األول يف مجــاالت 

مختلفــة منهــا الرياضيــة والصحيــة 

والرفيهيــة. واإلجتامعيــة 

الســنة  برنامــج  يركــز  أيضــا   

مســاعدة  عــى  التحضرييــة 

الطالبــات لانتقــال والتكيــف مــن 

التعليــم العــام إىل التعليــم العــايل، 

عقــدت  املنطلــق  هــذا  ومــن 

للطالبــات  عمــل  ورش  خمــس 

لتنميــة مهــارات الحيــاة الجامعيــة 

األول  الــدرايس  الفصــل  خــال 

متنوعــة  موضوعــات  تناولــت 

مــن  نخبــة  تقدميهــا  وشــارك يف 

التدريــس. هيئــة  أعضــاء 

ويتحــدث د. يــري محمــد عثــان 

/  املنســق العــام للجــودة عــن 

ثقافــة الجــودة ، وتطبيــق نظام 

ضــامن الجــودة مــن خــال 

الوطنــي   املركــز   مامرســات 

ــامد األكادميــي  ــم واالعت للتقوي

ــاً ــة قائ ــات العاملي والهيئ
مــن  الجــودة  وحــدة  تســهم 

خــال الجهــود التــي يقــوم بهــا 

اعضــاء الوحــدة بجميــع املســارات 

ــة الجــودة  ــر ثقاف ــروع يف  ن والف

والتاكيــد عــى املامرســات الجيــدة 

داخــل  التعليميــة  العلميــة  يف 

ــهم يف  ــي تس ــدرس والت ــات ال قاع

زيــادة فعاليــة التعليــم والتعلــم  

ويتــم ذلــك خــال ورش العمــل 

واللقــاءات الدوريــة مــع جميــع 

اعضــاء هيئــة التدريــس بالعــامدة. 

مــن  عــدد  الوحــدة  نفــذت  و 

التدريبــات والــورش لجميــع اعضاء 

هيئــة التدريــس بالعــامدة بفروعها  

وتناولــت عــدة موضوعــات هــي » 

الجــودة داخــل قاعــات الدراســة ، 

توصيــف املقــرر ، تقريــر املقــرر 

عضــو  وملــف  املقــرر  ملــف   ،

إىل  باالضافــة  التدريــس  هيئــة 

ــم  ــاليب التقيي ــة بأس ــة خاص ورش

وأفضــل  املســتخدمة   والتقويــم 

ــة .  ــك العلمي املامرســات لدعــم تل

الحــوري،  د.مديــن  أمــا 

مســاعد رئيــس وحــدة التطويــر 

ــه  ــب وأهميت ــن التدري ــدث ع فتح

مهاراتنــا  وتطويــر  تنميــة  يف 

لــه  التدريــب  قائــاً:  التدريســية 

التطــور  عــر  يف  كبــرية  أهميــة 

الــذي  والعلمــي  التكنولوجــي 

باســتمرار  أننــا  فنجــد  نعيشــه، 

لتعلــم مهــارات وعلــوم  بحاجــة 

جديــدة. ليــس هنــاك مثــال أشــهر 

ــه  وأوضــح مــن الحاســوب وتطورات

نحتــاج  أننــا  بحيــث  الرسيعــة 

لنتعلــم الجديــد يف هــذا املجــال 

إىل  وبالنظــر  أســبوع.  كل  رمبــا 

ــري  ــة وتأث ــوم اإلداري التطــور يف العل

اإلدارة.  مفاهيــم  عــى  العوملــة 

التطــور  أن  نجــد  الصناعــة  يف 

مضطريــن  يجعلنــا  التكنولوجــي 

متطــورة  معــدات  الســتخدام 

نتــدرب  أن  إىل  نحتــاج  وبالتــايل 

. عليهــا

يــؤدي التعليــم الجامعــي دوراً هامــاً يف تطويــر املجتمــع مــن خــالل 

ــاالت  ــة املج ــاءة يف كاف ــل بكف ــى العم ــة ع ــوادر مدرب ــج ك ــهام يف تخري اإلس

والتخصصــات. لــذا فالجامعــة معنيةأساســاً ببنــاء الطالــب بنــاًء علميــاً وأخالقيــاً، 

ومــن هنــا جــاء الحــرص عــى إيجــاد البيئــة التــي تســاعد الطالــب وتكــون عونــاً 

ــب  ــاء الطال ــاس األول يف بن ــر األس ــي حج ــة ه ــنة التحضريي ــادة الس ــه. وع ل

ــة.  ــاة الجامعي ــح لإلنخــراط يف الحي ــه وإعــداده اإلعــداد الصحي وصقل

)التحضرييــة( تقابلــت مــع رؤســاء الوحــدات واللجــان واألقســام بالعــادة 

لرصــد أنشــطتهم وأهدافهــم يف تعزيــز نجــاح الطالــب يف حياتــة الجامعيــة.

رؤساء اللجان واألقسام بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

العمادة تعمل على تذليل 
كل ما يواجه الطالب 

والمعلم من صعوبات

د.مدين الحوري د. يرسي محمد عثامن د. محمد عجوز
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أيقنــت أن التغيــري يــأيت بشــكلن... إمــا تغيــري يريــد 

منــك مجاراتــه )حــدث و ال تريــده( أو تغيــري يريــد منــك 

أن تبــدأ ليجاريــك .. وكاهــام مرتبطــان ببعضهــام .

علّمنــي بطريقــة لطيفــة و رائعــة أن خوفــك وتــرددك 

عائــق كبــري بينــك وبــن التغيــري الــذي تريــد حدوثــه وهــو الــذي يجــب عليــك تجنبــه 

ــك  ــاً من ــك ظان ــذي حــدث ل ــري ال ــردد(، وأن التغي ــق مــن الفشــل، ال )الخــوف والقل

أنــه فشــاً ذريعــاً، وال ميكنــك مجاراتــه كُرهــاً بــه، البــد منــك أن تجاريــه وتبحــث يف 

ــي ســتُحبه! ــاه. وصدقن زواي

بدايًة سأبدأ ب »هاو« ! الذي ألهمني كثريًا.

ــه،  ــرس خوف ــان!  ك ــه وإرصاره قوي ــاو« عزميت ــان.. »ه ــم« بري ــاو« و »هي »ه

تجاهــل أحاديثــه الســلبية مــع عقلــه، مل يعــِط »هيــم« بــااًل حينــام رآه عابســاً وخائفــاً 

مــن التغيــري . بــل ســخر مــن نفســه ألنــه مل يبــدأ برسعــة ليصــل ملــا يريــد.. كالفأريــن 

ســنيف و ســكوري، ثــمَّ قــرر البــدأ! فبــدأ واســتصعب األمــر كثــريًا لكــن حينــام كان 

يبحــث يف املتاهــة عــن ) محطــة جــن جديــدة ( ، كتــب عــى جدرانهــا عبــارات كثــرية! 

ــا تتحــرك متجــاوزاً شــعورك  ــه:  » عندم ــن عبارات ــاً و م ســاعدته عــى أن ميــِض قُدم

بالخــوف، ستشــعر بالحريــة«، كتبهــا عندمــا شــعر بالســعادة و بالراحــة ألنــه مل يقــف 

بــل تجــاوز خوفــه وبحــث عــن التغيــري الــذي أوصلــه لـــِ ) محطــة جــن كبــرية جــًدا 

ــس  ــس املحطــة.. بائ ــد نف ــاً عن ــذي ظــل واقف ــم« ال ــام »هي ــة (، بين ــواع مختلف وبأن

خائــف ال يريــد أن ميــض وينظــر لـــ »هــاو« باســتصغار، مل يُحــب قــط فكــرة أن يبحث 

ــوع آخــر. واســتصغر »هــاو«  ــن ن ــد م ــوي عــى جــن جدي عــن محطــة أخــرى تحت

ــم«  ــأن »هي ــداً ب ــس معتق ــه البائ ــن لصديق ــن الج ــة م ــاً قطع ــه حام ــاد ل ــذي ع ال

ســيمض معــه لكــن لألســف...

من تظن نفسك »هاو« او »هيم« ؟ .. وما الذي استفدته؟

* عن كتاب )من الذي حرّك قطعة الجنب الخاصة يب؟!( للكاتب  د. سبنر جونسون

من قراءتي *
جميعنــا نتفــق عــى أن للمملكــة العربيــة الســعودية موقــع 

ــة  القســم األكــرب مــن  ــا الحبيب ــل مملكتن جغــرايف اســراتيجي، فتحت

شــبه الجزيــرة العربية،وتطــــل عــى واجهتــن بحريتــن مهمتــن) البحــر 

األحمــر, الخليــج العــريب ( مــام أعطاهــا أهميــة اقتصاديــة يف التصديــر 

ــة،  ــات قوي ــا بعاق ــط معه ــي ترتب ــة الت ــدول العربي واإلســترياد، وأيضــاً تحدهــا مجموعــة مــن ال

ومتتلــك ثــاين أكــرب إحتياطــي للبــرول وســادس إحتياطــي غــاز يف العــامل، وأيضــاً متتــاز بخصوبــة 

ــربي . ــد البحــري وال ــر الصي ــة وتوف ــا الزراعي أراضيه

وهــي أيضــاً مقصــد للمســلمن مــن كافــة انحــاء العــامل فقــد اصطفاهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل 

لتكــون منبعــاً لوحيــه ومكانــاً لبيتــه.

وعــى الرغــم مــن وجــود كافــة هــذه املميــزات إال أن اململكــة العربيــة الســعودية ليســت 

مجــرد موقــع عــى الخريطــة، ولكنهــا تحــوي معنــى أعمــق مــن ذالــك ، فهــي عبــارة عــن مواطــن 

ــامم  ــو اهت ــز ه ــذا التمي ــبب ه ــه. وس ــريه وذات ــف بتفك ــه مختل ــه وقدرات ــن بنفس ــز  مؤم ممي

اململكــة بكافــة ابنائهــا مــن املواطنــن و يتضــح هــذا يف اهتاممهــا بالتعليــم منــذ الصغــر وبكافــة 

ــا.  ــي لطابه ــادي واالبداع ــي وامل ــب النف ــامم بالجان ــة، واالهت ــوالً للجامع ــم وص ــل التعلي مراح

وأيضــاً توفــري الجامعــات مــن مختلــف التخصصــات لتعزيــز ثقافــة التنــوع ، وتحفيــز الطــاب عــى 

ــامل،  ــة واملســابقات عــى مســتوى اململكــة والع ــة الطابي ــات واألندي ــم باملكافئ ــامم بالتعلي االهت

والحــرص عــى رعايــة املوهوبــن وتســخري جميــع الوســائل لتنميــة مواهبهــم.

وأيضاً دعم األرس املنتجة وذوي االحتياجات الخاصة وتشجيعهم عي اإلنتاج والعمل.                 

املمكلــة العربيــة الســعودية اعتنــت و كرســت حرصهــا للحفــاظ عــى كيــان املواطن كإنســان 

ــى احتضــان  ــا حريصــاً ع ــام كان وطنن ــا و ك ــي له ــي ينتم ــة الت ــه والطائف ــه و عرق ــاً كان أصل أي

ــا  ــا احــرام إختافاتن ــن الواجــب علين ــدة هــذا الوطــن م ــاء و أعم ــان اإلنســاين فنحــن كأبن الكي

وتذويــب العنريــة التــي يتصــف بهــا البعــض 

فإختــاف و مــزج األلــوان يف اللوحــة يُعطيهــا رونقــاً و جــامالً ُمبهــر كذلــك نحــن البــر، لــك 

ــز فإنــك  ــون التحي ــون الفــرد الواحــد ، ل ــون األبيــض فقــط ، ل ــو كانــت اللوحــة بالل ــل ل أن تتخي

حينهــا لــن تــرى شــيئاً و تذكــر دامئــاً أن »يــد اللــه مــع الجامعــة«.

ليست مجرد موقع على خريطة

 فى الشمرى ـ مسار علمى ـ الريان 

تنعكــس رؤيــة وحــدة شــؤون الطــاب عــى أنهــا مصــدراً داعــام للقيــم اإليجابيــة لــدي 

ــة  ــم الخدمــات الطابي ــة والدراســات املســاندة وتقدي طــاب عــامدة الســنة التحضريي

ــامء،  ــة واالنت ــم االصال ــا وغــرس قي ــة وخارجه ــة الجامعي ــزة داخــل البيئ ــة واملمي النوعي

واملســؤولية املجتمعيــة ومواكبــة التطــور الرسيــع.، وركــزت السياســة العامــة للتعليــم  

الجامعــي عــى الجانــب الربــوي للعمليــة التعليميــة وأولتــه اهتاممــاً كبــرياً وضمنــت 

أن تكــون للجامعــة رســالة تربويــة بجانــب رســالتها األكادمييــة والتخصصيــة وذلــك ملــا 

للنشــاط مــن أثــر كبــري يف صقــل شــخصية الطالــب الجامعــي واســتثامر  أوقــات فراغــه  

يف برامــج هادفــة ومفيــدة للكشــف عــن مواهبــه وقدراتــه وصقلهــا وتنميتهــا وتوثيــق 

روابطــه مــع أســاتذته وزمــاؤه.

ــوالً  ــاب  أص ــؤون الط ــدة ش ــال وح ــن خ ــة م ــنة التحضريي ــامدة الس ــرت  ع ــد وف وق

)علميــة( نظاميــة لاســتثامر يف هــذه األنشــطة فأوجــدت عــدداً مــن األهــداف والرســائل 

املبــارشة لطابهــا  منهــا .

- توفري املناخ والبيئة املامئة لتهيئة الطاب للحياة الجامعية.

- الحرص عى بناء شخصية الطالب وغرس قيم األصالة واإلنتامء.

- تنميــة وعــى الطــاب  لــدور املســؤولية املجتمعيــة ودور العمــل التطوعــي يف املجــاالت 

املختلفة.

- إرشــاد وتوجيــه الطــاب واكتشــاف ودعــم املواهــب العلميــة والرياضيــة وحــث 

ــكار. ــداع واالبت ــى اإلب ــاب ع الط

- ثقل وتدريب الطاب وتطوير مهاراتهم .

ــاءة  ــة والكف ــق الفاعلي ــي تحق ــة الت ــة واإلمنائي ــادية الوقائي ــات اإلرش ــم الخدم - تقدي

ــاب. ــة للط والكفاي

ــم  ــود عليه ــا يع ــامية مب ــم اإلس ــادئ والقي ــار املب ــة يف إط ــات الطابي ــد العاق - توطي

ــاً . ــاً وعملي ــع علمي بالنف

-  غرس روح العمل الجامعي والتأكيد عى مبدأ التعاون لدى طاب العامدة.

- غرس روح املسؤولية املجتمعية لطاب العامدة وغرس روح العمل التطوعي .

- إكتشاف املواهب الخاصة لدى الطاب. 

- العمل عى رعايته وتنمية املواهب املتميزة للطاب. 

ــة  ــتوى الجامع ــامدة أو مس ــتوى الع ــى مس ــة ع ــاركات الطابي ــرص للمش ــة الف - إتاح

ــم . ــجيعهم وتكرميه ــى تش ــل ع والعم

ــات األساســية مــن أجــل إتاحــة  ــامت واملقوم ــح والتنظي ــد طوعــت  العــامدة اللوائ وق

الفرصــة للموهوبــن إلظهــار قدراتهــم وامكاناتهــم لتوظيفهــا التوظيــف األمثــل وكذلــك 

العمــل الــدؤوب الكتشــاف مواهــب جديــدة تصــب روافدهــا يف نهــر العطــاء الطــايب 

ــدى طــاب  ــراغ ل ــة  الســتثامر وقــت الف ــزه مــن  اســتقطاب للمشــاركة الفعال ــا ميي وم

ــد مــن األنشــطة املناســبة. العــامدة يف مامرســة العدي

أهمية النشاط الطالبي 
...وفوائده 

أ.د/ أحمد محمد عبدالجيد* 

amgayed@iau.edu.sa *
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 prep-2017@iau.edu.sa أخي الطالب .. أختي الطالبة .. هذه املجلة وجدت من أجلكم، فال تترددوا يف إرسال مشاركاتكم ومقترحاتكم على اإلمييل التالي

لــه  موضــوع  لاختبــارات  االســتعداد 

ــذه  ــة يف ه ــدى الطلب ــوى ل ــه القص أهميت

 ، الطالــب  حيــاة  مــن  الحرجــة  الفــرة 

مصرييــة  تكــون  اإلختبــارات  وبعــض 

بعــض  فهنــاك  لذلــك  للطلبــة،  بالنســبة 

يجــب  التــي  والنصائــح  االســراتيجيات 

مراعاتهــا لتخفيــف التوتــر لــدى الطلبــة 

ومنهــا:  وأثناءهــا  االختبــارات  قبــل 

- االســتعانة باللــه والتــوكل عليــه، والتفــاؤل 

بالنجــاح والحــذر مــن )التفكــري الســلبي(، 

ــي  ــبة، تُراع ــة مناس ــت بطريق ــم الوق تنظي

فيهــا تقســيم وقتــك بــن الدراســة الجــادة 

ــع  ــة، وض ــت للراح ــض الوق ــتقطاع بع واس

جــدول للمذاكــرة واختيــار املــكان املناســب 

مــن حيــث التهويــة واإلضــاءة، وتهيئــة 

الجــو املحيــط ورضورة أن يكــون مريحــاً 

ميتــاز بالهــدوء وعــدم االنشــغال بأمــور 

أخــرى، االبتعــاد عــن الســهر الزائــد، وأخــذ 

الكفايــة مــن النــوم والراحــة  والتغذيــة 

ــبة. املناس

أما أثناء االختبارات فيجب:

ــل  ــور قب ــاط يف الحض ــى االنضب ــرص ع الح

ــار بوقــٍت كاف، يجــب عــدم  موعــد االختب

مقارنــة أو مراجعــة اإلجابــة مــع أحــد بعــد 

الخــروج مــن االختبــار. و ال تنــس قبــل 

ــه  ــتعانة بالل ــئلة االس ــل األس ــة يف ح البداي

والتــوكل عليــه، ثــم اقــرأ كل التعليــامت 

واألســئلة الــواردة يف ورقــة األســئلة بعنايــة 

قبــل الــروع يف اإلجابــة،  ضــع دائــرة حول 

األســئلة أو أجــزاء األســئلة التــي مل تتمكــن 

مــن اإلجابــة عنهــا، وبعــد ذلــك إذا كان 

هنــاك متســع مــن الوقــت حــاول فيهــا مــرة 

أخــرى. ومــن شــأن هــذه العمليــة أن تيــرس 

عليــك تحديــد النقــاط الصعبــة مبنتهــى 

الرسعــة. يحســن بــك أخــي الطالــب- اختي 

لــكل  الطالبــة  أن تحــدد لديــك  وقتــاً 

ــت املحــدد، وإذا  ــذا الوق ــزم به ســؤال وتلت

كانــت اإلجابــة تعتمــد عــى الــرسد )تعبــري 

أو رشح فقــرة(، فمــن األفضــل أن تحــدد 

النقــاط األساســية التــي ترغــب يف تضمينهــا 

يف إجابتــك، وأخــرياً يجــب االطــاع عــى 

ضوابــط ولوائــح االختبــارات يف العــامدة 

ــا. ــاميش معه ــا والت ــد به للتقي

رياضـــــــةمواهب رســـــــــم  أدب  شـــــــــعر  خطـــــــــابة 

نعمــة مــن اللــه وقــدرة يف داخلــك هــي 

ــا  ــن طوره ــغف مل ــفها وش ــن يكتش ــق مل عش

أال وهــي املوهبــة ..  عندمــا تجــد يف داخلــك 

القــدرة واملوهبــة فيجــب عليــك العمــل عــى 

تطويرهــا  فغــريك ال ميتلكهــا .. 

موهبتــي يف الرســم اكتشــفتها عندمــا 

ــأ  ــن الخط ــدأ« فم ــأن »اب ــتاذي ب ــار يل اس أش

أن أمتلــك موهبــة وال أعمــل عــى تطويرهــا ؟ 

حــن أمســكت بالقلــم والورقــة وبــدأت 

ــا  ــذا م ــمة وه ــن الرس ــاء م ــد اإلنته ــم إال بع ــرك القل ــرة مل أت ــم الدائ برس

يســمى بالشــغف وإذا كنــت متتلــك شــغفاً لــن تتوقــف أبــداً والفــن ال نهايــة 

لــه ، ومــع االســتمرار يف التدريــب ستشــعر بالتقــدم والتطــور ..  ال تتوقف وال 

تنتظــرأن يقــول لــك أحدهــم إبــدأ .. إبــدأ بإرادتــك وال تستســلم للمحبطــن 

وكلمــة »أنــت ال تســتطيع« فبــإرصارك وشــغفك وعشــقك ملوهبتــك ســوف 

تثبــت أنــك تســتطيع .. وأخــريا اذا أنعــم اللــه عليــك باملوهبــة فاســجد لــه 

شــكراً ..

ــارس مهــدي ال شــهاب العــب تنــس   اإلســم:  ي

ــادي مــرض ــة يف ن طاول

ــا  ــنن عندم ــل 8 س ــة قب ــة اللعب ــدأت مامرس  ب

ــدايئ  ــس االبت ــف الخام ــت يف الص كن

إنجازايت مع الفريق :

 املركز الثاين عى اململكة فرق

ناشــئن  الرقيــة  تصفيــات  يف  االول  املركــز 

فــرق وشــباب 

املركز الثاين يف بطولة الصعود فرق

 املركز االول عى الرقية زوجي ملرتن 

 املركز الثاين عى الرقية فردي 

املركز الثالث عى الرقية فردي 

.. واخــرياً ترفــت بــأن اكــون واحــد مــن االعبــن 

فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  االمــام  جامعــة  يف 

يف بطولــة الجامعــات االخــرية لكــرة الطاولــة 

ــا املركــز األول  ــا فيه ــه الحمــد حققن ــذي ولل وال

وأتــرف  الجامعــة  تاريــخ  يف  األوىل  للمــرة 

بــأين كانــت يل بصمــة يف تحقيــق هــذا اإلنجــاز 

ــت  ــي كان ــة والت ــارة الثالث ــت يف املب ــا لعب عندم

مبــارة مهمــة لتغيــري مجريــات املبــارة والتقــدم 

بعــد  الفــوز  حققــت  والحمدللــه  بالنتيجــة 

تأخــري بشــوط مقابــل اليشء، 

ــر  ــايل مدي ــكري أوالً اىل مع ــه ش ــة أوج يف النهاي

ــد  ــش  وعمي ــه الربي ــور عبدالل ــة الدكت الجامع

عــامدة شــؤون الطــاب  الدكتــور عــي بــن 

وحرصــه  اهتاممــه  عــى  الــدورسي  طــاري 

وتواصلــه الدائــم معنــا 

وأشــكر الطاقــم االداري واملــدرب واوجه شــكري 

اىل جميــع مــن ســاهم يف هــذا اإلنجــاز مــن 

ــة  ــدرب وأعضــاء الجامع ــن وامل ــن وإداري العب

الطالب ياسر ال شهاب بطل 
الجامعات السعوديةتنس طاولة 
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