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ية - الدمام  التحض�ي
يــة  التحض�ي الســنة  عمــادة  حققــت 
والدراســات المســاندة إنجــازاً أكاديميــاً 
ي 

ــا�ض ــي الم ــام الجامع ي الع
ــداً �ض جدي

ي تمكنهــا مــن 
1438/1437هـــ تمثــل �ض

والتــرب  التعــ�ث  نســب  تخفيــض 
واســتمرار  اســتبقاء  نســبة  وزيــادة 
الجامعيــة  الأوىل  الســنة  ي 

الطــاب �ض
ــة مــع الثــاث ســنوات  وذلــك بالمقارن
الماضيــة, مــع تطــور الأداء الأكاديمــي 
ي 

ي العــام الجامعــي المــا�ض
للطــاب �ض

1438/1437هـــ بشــكل ملحــوظ مقارنــة 
1436/1435هـــ   ض  الجامعيــ�ي ض  بالعامــ�ي
الرجــوع  وبعــد  و1437/1436هـــ، 
اتضــح  الطــاب  نتائــج  لتحليــل 
اكمــي  ال�ت المعــدل  متوســط  ارتفــاع 

جميــع  ي 
�ض والطالبــات  للطــاب 

متوســط  مــع  مقارنــة  المســارات 
ــي  ــام الجامع ــي للع اكم ــدل ال�ت المع
ي 

�ض الرتفــاع  هــذا  ي 
ويــأ�ت الســابق، 

ــع  اج ــي وال�ت اكم ــدل ال�ت ــط المع متوس
ــاً ــــ  ــرب مكل ــبة الت ي نس

ــتمر �ض المس
بعــد توفيــق هللا ــــ  الجهــود المضنيــة 

ي بذلتهــا العمــادة خــال 
والحثيثــة الــىت

ض  كــ�ي بال�ت الماضيــة  ســنوات  الأربــع 
ــة  ــة محكم ــة تطويري ــذ خط ــى تنفي ع
تــم إعدادهــا عــى مراحــل شــملت 
النوعيــة  المبــادرات  بعــض  إطــاق 
ي 

ــىت ــة ال امــج التطويري والمشــاريع وال�ب
تحقيــق  ي 

�ض كبــ�ي  بشــكل  ســاهمت 

اً  كثــ�ي وســاعدت  نجــازات  الإ هــذه 
التعليــم  فــرص  أفضــل  توفــ�ي  ي 

�ض
ــب  ــول الطال ــن قب ــداًء م ــم ابت والتعل
نامــج  ب�ب للدراســة  بتهيئتــه  ومــروراً 
ــازه  يــة ومــن ثــم اجتي الســنة التحض�ي
التخصصيــة  بدراســته  والتحاقــه 

كاديميــة.  الأ

زيادة في متوسط المعدل التراكمي وانخفاض نسب التسرب وزيادة نسبة االستبقاء واستمرار الطالب

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة تحقق إنجازًا أكاديميًا جديدًا

إنــه مــن دواعــي رسوري أن اُرحــب بالطلبــة والطالبــات 
ــىض  ــام،  وأتم ــذا الع ي ه

ــة �ض ــدأوا  الدراس ــن ب ــدد الذي الج
ي مســتقبلهم .

ي �ض
ي الدراســة و الــر�ت

لهــم التوفيــق والنجــاح �ض
ــاً  ــات نعيــش اليــوم حــراكاً تطويري ي الطــاب والطالب

ــا�أ ابن
حقائــق،  أضحــت  الأمــس  وأحــاُم  الجامعــة  ي 

�ض اً  كبــ�ي
ــت  ــا كان ــور بعــد م ــه منجــزات رأت الن ــوم تحققــت في الي
ــاء هــذا  ــن مــن أبن ــة القــادة والمفكري ي مخيل

رؤى حالمــة �ض
ــر  ــي أن يفاخ ــرح العلم ــذا ال ــق له ــوم ح ــن. والي الوط
ــة  ــ�ي بهم ــن منجــزات هــذا الوطــن الكب ــاء كمنجــز م العلي
. أُِعــدَّ مــن أجــل الوطــن وبنــاء المواطــن  ض أبنائــه المخلصــ�ي
ي 

ورة الملحــة الــىت ف بــل الــرض ، لــم يكــن المغــزى منــه الــ�ت
ة . ات العالميــة الكبــ�ي ى والمتغــ�ي تقتضيهــا المصلحــة الكــ�ب
إننــا وهلل الحمــد والمنــة  نمتلــك القــدرات والطاقــات 
والمواهــب والأفــكار  ونمتلــك الشــباب المفعــم بالنشــاط 
والحيويــة،  فهــم اســتثمارنا الحقيقــي  كي يكونــوا عــدة 
بــداع والبتــكار  الوطــن لبنــاء المســتقبل وفــق منظومــة الإ
ي 

، انســجاماً مــع رؤيــة المملكــة ٢٠3٠ الــىت ض ــادة والتمــ�ي والري
ــن. ــاء الوط ي بن

ــاً �ض ــم أساس ه ــباب وتعت�ب ــى الش ــز ع ترك
ــداف  ــالة وأه ــتيعاب رس ــم واس ــم فه ــب منك ــذا يتطل وه
يــة  وأنظمتهــا ولوائحهــا  حــىت تكونــوا  الســنة التحض�ي
ــن  ــم ع ي تُبعدك

ــىت ــة  ال ــادات الخاطئ ــن الجته ــن م ي مأم
�ض

ي هــذا 
ــد لكــم �ض ــا أُع ــق أهدافكــم وطموحاتكــم  فم تحقي

الــرح العلمــي الكبــ�ي مــن إمكانــات  مــا كان ليتحقــق لــول 
ــاد بكــم وبمقدرتكــم عــى إحــداث تحــول  ــادة الب ــة ق ثق
ــدول  ي مصــاف ال

ــوا �ض ي وطنكــم  لتكون
ي حياتكــم و�ض

ــ�ي �ض كب
المتقدمــة  وهــذا بــا شــك يتطلــب منكــم أن تكونــوا عــى 

ــؤولية . ــل المس ــة وتحم ــدر الثق ق
ونســأل هللا العــىي القديــر أن يحفــظ وطننــا وقيادتنــا 
ســامية  ض العربيــة والإ الرشــيدة وأن يجعلهــم ذخــراً  لاأمتــ�ي

د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد *

ــة المملكة   رؤي

تحققهــا عقــول 
وســواعد ابنائهــا

 د. صالــح الراشــد: 
يــة  الســنة التحض�ي
الــذي  الأب  هــي 
علـــــى  يحــــــرص 
ابنـــــــائه  تهيئـــــة 
العمليــة لحياتهــم 

ــيف  ــت كالس   الوق
تقطعــه  لــم  إن 

قطعــك

العدد الرابع 
ربيع األول ١٤٣٩هـ
ديسمبر ٢٠١٧م

ية - الدمام  التحض�ي
 برعايــة صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي 
آل  عبدالعزيــز  بــن  نايــف  بــن  ســعود 
قيــة، وبحضــور  ســعود أمــ�ي المنطقــة الرث
معــاىلي مديــر الجامعــة د.عبــدهللا الربيــش 
ووكاء الجامعــة وعمــداء الكليــات ورجــال 
المجتمعيــة  المســؤولية  ورواد  الأعمــال 
ي،  ــ�ي ــاص والخ ــام والخ ــاع الع ــن القط م
الثالــث  الســنوي  الملتقــى  إقامــة  تــم 
ــن  ــن ب ــام عبدالرحم م ــة الإ ــاد جامع لحص
ــة  ــة الجامع ــه وكال ــذي أقامت ــل، وال فيص
للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع  
المجتمــع  خدمــة  بعمــادة  ممثلــة 
والتنميــة المســتدام، وجــاءت أهــداف 
الملتقــى منصبــة حــول تســخ�ي الوقــت 
ــل  ــوض بالعم ــاءات للنه ــات والكف والطاق
ــة المملكــة ٢٠3٠  ــاً لرؤي المجتمعــي ،تحقيق
ي تســعى لــزرع المســؤؤلية 

الطموحــة والــىت
المجتمعيــة لــدى المواطــن الســعودي، 
ــة  ــ�ي المنطق ــمو أم ــة س ي كلم

ــاء �ض ــا ج كم
قيــة. الرث

ي إطــار توثيــق وتكريــم الجهــود الهادفــة 
و�ض

إىل خدمــة المجتمــع قــام ســموه بتكريــم 
والدراســات  يــة  التحض�ي الســنة  عمــادة 

ــز  ــة بســعادة د. عبدالعزي المســاندة ممثل
ــم  ــا الرق ــى تحقيقه ــد ع ــد الفهي ــن فه ب
الســاعات  مــن  عــدد  لأعــى  القيــاسي 
الجتماعيــة  المســؤولية  ي 

�ض المســتنفذة 
عــى مســتوى عمــادات الجامعــة بمجمــوع 
ســــاعات بلــغ 3،٠38 ســــاعة، كمــا حقــــق 
إبراهيــم  رشــيدي  الســيد  د.أحمــد 
ــم  ــذات الرق ــر ال ــم تطوي ــا�ض بقس المح
الســاعات  عــدد  ي 

�ض الأعــى  القيــاسي 

ض  ي المســؤولية المجتمعيــة بــ�ي
المســتنفذة �ض

أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن الرجــال 
بمجمــوع 68٠ ســاعة.

أمنــاء  مجلــس  أن  بالذكــر  الجديــر   
قيــة لســنابل  جائــزة أمــ�ي المنطقــة الرث
الحصــاد قــد وافــق عــى توســيع نطاقهــا 
ــة  لتكــون عــى مســتوى جامعــات المنطق
الــدورة  مــن  بــدءا  وذلــك  قيــة،  الرث

هللا. بــإذن  القادمــة 

 عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة تحصد الرقم األعلى
على مستوى عمادات الجامعة في المسؤولية اإلجتماعية

بعدد ساعات بلغ ٣.٠٨٣  وللسنة الثانية على التوالي

ية د. عبدالعزيز الفهيد    قية يكرم عميد السنة التحض�ي صاحب السمو المل�ي أم�ي المنطقة الرث
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ية - الدمام  التحض�ي

وتعــاىل  ســبحانه  هللا  بفضــل 
النجــازات  اطــار  ي 

�ض وتوفيقــه 
العمــادة،  لطــاب  الرياضيــة 
الســــنة  عمـــــــادة  حصــدت 
والدراســــــات  يــــــــة  التحض�ي
للكــرة  بفريقهــا  المســاندة 
ــة  ي لبطول

ــا�ض ــز الث ــرة  المرك الطائ
جامعــة المــام عبــد الرحمــن بــن 
ــالت  ــرة  ص ــرة الطائ ــل للك فيص
ــة  ــات الجامع ــاركت كلي ــث ش حي
بالبطولــة وجاءت كلية الدراســات 
المجتمــع   وخدمــة  التطبيقيــة 

بالمركــز الأول, كمــا كرمــت اللجنة 
ــن  ض م ــ�ي ــة طالب ــة للبطول المنظم
ــادة  ــق منتخــب العم طــاب فري
ــث  ــم حي ضه ــرة لتم�ي ــرة الطائ للك
كــرم الطالــب عمــر عبــد الرحمــن 
حائــط  افضــل  بــدرع  الراجــح 
تــم  وايضــا  البطولــة  ي 

�ض صــد 
تكريــم الطالــب منتظــر ابراهيــم 
درع  عــى  بحصولــة  المهنــا 
ي البطولــة للعــام 

أفضــل لعــب �ض
انتقــاء  عــى  ف  ارسث 1439هـــ  
ة  ض ومتابعتهــم خــال فــ�ت الاعبــ�ي
البطولــة د.يحــىي محمــــد علـــي, 
ــاىل  ــبحانة وتع ــن هللا س داعيـــــ
والســـــداد  التوفيــق  بــدوام 

لطابنــــــا الأعــزاء.
العمــادة  أن  بالذكــر  والجديــر 
ــة  ــام والرعاي ــوىلي الهتم ــا ت دائم
التقــدم  نحــو  لكافــة طابهــا  

ض . ي والتمــ�ي
والــر�ت

)التحضيرية( تحصد المركز الثاني لبطولة 
الجامعة للكرة الطائرة للعام 1439 هـ

ية - د. صدام دراوشه    التحض�ي
ــادة  ــة وري بداعي ــم طــاب برنامــج اكتشــاف المواهــب الإ ــم تكري ت
يــوم  اقامــة  خــال   ، يــة  التحض�ي الســنة  عمــادة  ي 

�ض الأعمــال 
ة  ــ�ت ــة ف ــا طيل ي بذلوه

ــىت ــم ال ــم وجهوده ــى أفكاره ــم ع لتكريمه
ــاب  ــام الط ــم قي ــن التكري ي ، و تضم

ــا�ض ــج الستكش نام ــة ال�ب إقام
ي قامــوا 

بالحديــث عــن مشــاريعهم البداعيــة وريــادة الأعمــال الــىت
ــو  ــج وه نام ــان أهــداف ال�ب ــا ،وتــم بي ــام به ــع خطــة للقي بوض
ض وتطويــر مــا لديهــم مــن أفــكار  اكتشــاف الطــاب الموهوبــ�ي
إبداعيــة ورياديــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠3٠ ، وكذلــك إيجــاد 
ــا  ــاريعهم ومتابعته ــاب ومش ــكار الط ــر أف ــة لتطوي ــة المائم الآلي
ــ�ي  ــن ل ي ض ــاب المتم�ي ــة للط ــة الفرص ــرج ، وإتاح ــد التخ ــىت بع ح
ــق  ــا لديهــم مــن إبداعــات عــى المجتمــع ، وقــام فري يعرضــوا م
ي بشــكر الطــاب والدعــاء لهــم بالتوفيــق 

نامــج الستكشــا�ض تنفيــذ ال�ب
ي مرتهــم العلميــة والعمليــة .

والنجــاح �ض

تكريم طالب برنامج اكتشاف 
المواهب اإلبداعية  وريادة األعمال 

في عمادة السنة التحضيرية 

تكرمي طالب البرنامج االستكشايف

 اتفاقية شراكة استراتيجية بين جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ومعهد
بيكر للتطوير االحترافي

تعكس مضامين رؤية المملكة 2٠٣٠ لتدريب وتطوير األطباء

ية - الدمام  التحض�ي
وقــع معــاىلي مديــر جامعــة المــام 
بالدمــام  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن 
الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد الربيــش 
اتيجية  اكــة اســ�ت اليــوم، اتفاقيــة رسث
 ، ي

ا�ض مــع معهــد بيكــر للتطويــر الحــ�ت
ــات  ــة للدراس ــل الجامع ــور وكي بحض
عبدالســام  الدكتــور  العليــا 
الســنة  عمــادة  وعميــد  الســليمان 
ــة  ــى التفاقي ف ع ــرث ــة الم ي التحض�ي
الدكتــور عبدالعزيــز الفهيــد وعــدد 
 ، ض مــن عمــداء الكليــات والمختصــ�ي
ــة  ــية بالمكتب ــة الرئيس ي القاع

ــك �ض وذل
الجامعيــة  بالمدينــة  المركزيــة 

بالدمــام.
وأوضــح الدكتــور الربيــش أن هــذه 
اكــة  للرث امتــداد  هــي  التفاقيــة 

معهــد  مــع  ســابقاً  وقعــت  ي 
الــىت

ي 
والــىت ي 

ا�ض الحــ�ت للتطويــر  بيكــر 
العالميــة  المؤسســات  مــن  تعــد 
ي تقديــم خدمــات التدريــب فيمــا 

�ض
ــة،  ــة الأمريكي ــة الطبي ــص الرخص يخ
ي مجــال الأســنان، 

والعلــوم الطبيــة �ض
ية  ض نجل�ي والتمريــض، وبرامــج اللغــة الإ
الأخــرى،  والتخصصــات  المكثفــة، 

لفتــا إىل أن هــذه التفاقيــة ســتعكس 
ض رؤيــة المملكــة ٢٠3٠ لتدريــب  مضامــ�ي
ض  ــ�ي ــم مؤهل ــاء وجعله ــر الأطب وتطوي
للقيــام بعمليــات جراحيــة معقــدة 
وتدريبهــم وتأهيلهــم للعمــل كمــا 
تســهم الجامعــة مــن خــال هــذه 
التفاقيــات  مــن  هــا  وغ�ي التفاقيــة 
المملكــة  رؤيــة  أهــداف  لتحقيــق 

. الطموحــة 
ــليمان  ــور الس ــّد الدكت ــه ع ــن جانب م

اتيجية  ــ�ت ــة اس اك ــة لرث ــة بداي التفاقي
مدتهــا 1٠ ســنوات وموافــق عليهــا مــن 
ــة  ــت المصادق ــة وتم ــس الجامع مجل
عليهــا مــن لجنــة التعليــم العــاىلي 
تعــىض  أكاديميــة  إنشــاء  وســيتم 
ك  يشــ�ت وســوف  العــاىلي  بالتعليــم 

ــن  ــر م ــة وآخ ــن الجامع ــزء م ــا ج فيه
 ، ي

ا�ض الحــ�ت للتطويــر  بيكــر  معهــد 
الســعودي  الشــباب  أن  إىل  ا  مشــ�ي
ــل  ــاج لمث سيســهل المهــام لمــن يحت
الــدورات فيمــا تــم تحديــد  هــذه 
المبــىض الــذي ســيبدأ العمــل فيــه 

قريبــا.

د. الربيش ومندوب معهد بيكر  والسادة العمداء بعد توقيع االتفاقية
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الســنة  عميــد  ســعادة  برعايــة 
المســاندة  والدراســات  يــة  التحض�ي
الدكتــور عبــد العزيــز بــن فهــد الفهيــد 
متمثلــة  العمــادة  حــرص  إطــار  ي 

و�ض
ي وكالــة العمــادة للمســار الهنــدسي 

�ض
ــأهيل  ي تـ

وتأكيــداً للــدور المنــاط بهــا �ض
طابهــا  مــدركات  وتنميــة  وصقــل 
ودمجهــم بالبيئــة التعليميــة الجديــدة 
تــم  احتياجاتهــم،  عــى  والتعــرف 
ــاب  ــاش الأوىل لط ــة النق ــم حلق تقدي
وطالبــات المســار الهنــدسي بالعــام 
الجامعــي 1438 -1439 هـــ وذلــك بقاعــة 
ى بالمدينــة الجامعيــة  المؤتمــرات الكــ�ب
ات 9٠1 بمبــىض  للطــاب وقاعــة المحــا�ض

للطالبــات.  9٠٠
محمــد  الســتاذ  تحــدث  البدايــة  ي 

�ض
طلعــت منســق الشــؤون الكاديميــة 
للمســار الهنــدسي شــارحا أهــم اللوائــح 
بالطاب،كمــا  الخاصــة  والنظمــة 
ــودة  ــق الج ــب منس ي قط

ــا�ض ــدم د.ه ق
تعريفيــة  فقــرة  الهنــدسي  بالمســار 
بنظــام الجــودة المعتمــد بالعمــادة 
وأهميتــه ودور الطالــب فيــه. ثــم تبعــه 
لقــاء مفتــوح حــول الأنشــطة الطابيــة 
قدمــه  يــة  التحض�ي الســنة  لعمــادة 
ي أعلــن فيهــا 

الأســتاذ تامــر الجيــار والــىت
ــة  ي ــنة التحض�ي ــادي الس ــاء ن ــن إنش ع
موضحــا لأهــم نشــاطاته وفعالياتــه 
ثــم عــرض  لــه،  وكيفيــة النضمــام 
مصــادر  مركــز  بخدمــات  تعريفــي 
د.  قدمهــا  بالعمــادة  التعلــم  دعــم 
ف المركــز موضحــاً  تــركي ســاعد مــرث
فيــه دوره وأهدافــه ومواعيــد اســتقبال 
التواصــل  وطــرق  بالمركــز  الطــاب 
ي المركــز، ثــم تبعــه 

�ض المبــارسث مــع مــرث
ف وحــدة الخدمــات  لقــاء مــع مــرث
د.  بالعمــادة  النفســية  الرشــادية 
ي وضــح فيــه أهميــة  خلــدون الدبــا�ب
الوحــدة ودورهــا وأهدافهــا وتطــرق 
ي يمكــن أن تواجــه 

لبعــض المشــاكل الــىت
ــة. ــتهم الجامعي ــال دراس ــاب خ الط
ي 

واختتمــت اللقــاءات بعــرض تجربــىت
العمــارة  كليــة  مــن  طــاب  مــع 
كليــة  مــن  وطــاب  والتخطيــط 

. ســة لهند ا
ــيد  ــ�ي الرش ــورة عب ــت الدكت ــد وجه وق
يــة  التحض�ي الســنة  وكيلــة  مســاعدة 
حــول  والنصائــح  رشــادات  الإ بعــض 
ــاة  ــات التكيــف والندمــاج مــع الحي آلي

الجامعيــة.
الحســن  أســماء  د.  قدمــت  كمــا 
المنســقة الأكاديميــة للمســار الهنــدسي 

والنظــم  باللوائــح  تعريفيــة  كلمــة 
يــة  الخاصــة بعمــادة الســنة التحض�ي
بجميــع  ام  ض اللــ�ت عــى  فيهــا  ركــزت 
اللوائــح الدراســية ولوائــح الختبــارات. 
ــن  ــة ع ــرة تعريفي ــم فق ــم تقدي ــا ت كم
ة  ــ�ي ــل د. أم ــن قب ــادة م ــودة بالعم الج
ــار  ــودة بالمس ــئولة الج ــد مس ــن حم ب
تعريــف  عــى  ركــزت  الهنــدسي 
الطالبــات بمفهــوم جــوده التعليــم 
تطويــر  ي 

�ض ه  تأثــ�ي ومــدى  واهميتــه 
اهميــة  ومــدى  التعليــم  منظومــة 
مشــاركة الطالبــات بالجــودة وعــرض 
الســتبيانات وكيفيــة الدخــول عليهــا 
ــا. ــورد ومواعيده ــاك ب ــال الب ــن خ م

وكذلــك قدمــت د. لينــا أبــو صفيــة 
فــة وحــدة الخدمــات الرشــادية  مرث
ــادة  ــدسي بالعم النفســية بالمســار الهن
ــا  ــن خاله ــت م ــة وضح ــرة تعريفي فق
اســتفادة  وكيفيــة  الوحــدة  نشــاط 
الخدمــات  هــذه  مــن  الطالبــات 
ووســيلة التواصــل ومــكان تواجدهــا.
فــة  مرث ســليمان  مــىض  د.  وقدمــت 
لخطــة  عــرض  بالمســار  الأنشــطة 
الأنشــطة الطابيــة عرفــت مــن خالهــا 
الأنشــطة  لجنــة  مهــام  الطالبــات 
الطابيــة وآليــة العمــل باللجنــة ووقــت 
تنفيــذ الأنشــطة وكيفيــة المشــاركة بهــا 

حــة. المق�ت والأنشــطة 

 عمادة السنة التحضيرية تنظم
 حلقة النقاش األولى لطالب
والدراسات وطالبات المسار الهندسي ية  التحض�ي السنة  عمادة  حرص  إطار  �ض 

المساندة متمثلة �ض وكالة العمادة للمسار العلمي وتأكيداً 
مدركات  وتنمية  وصقل  تـأهيل  �ض  بها  المناط  للدور 
فعاليات  تمت  احتياجاتهم،  عى  والتعرف  طابها 
بقاعة  العلمى  المسار  لطاب  رشاد  والإ التوعية  حلقات 
الجلسة  بدأت  والتخطيط  العمارة  بكلية  الجتماعات 
النقاشية بتاوة آيات من القرآن الكريم للطالب  محمد 
حيب  بالطاب وأعضاء هيئة التدريس  ، ثم ال�ت الشاذىلي

ين  والحا�ض
مثل  الطاب  تهم  ي 

الىت الموضوعات  الحلقات  وتناولت 
رشاد الأكاديمي للطالب الجامعي ودور وحدة  أهمية الإ

الفصل  ومقررات  التعليمية  العملية  ض  تحس�ي �ض  الجودة 
شؤون  وحدة  تقدمها  ي 

الىت والأنشطة   الأول  الدراسي 
ي فقرة عن 

و�ض الطاب  كما قدمت وحدة التعليم اللك�ت
أجابت  فيما  بورد،  الباك  من   الطاب  استفادة  كيفية 
ي 

الىت الستفسارات  جميع  عى  العلمي  المسار  وكالة 
تخص الغياب والتسجيل 

المسار  وكالة  اف  إرسث تحت  النقاش  حلقات  أقيمت 
ي عواد المنسق 

ي : د. عبد المنعم بىض
العلمي المتمثلة �ض

ي مساعد 
العام للمسار العلمي، د. احمد محمود الكيا�ض

ف  ي المرث
المنسق العام للمسار العلمي و أ. معاذ الكنا�ض

ي للمسار العلمي. الطا�ب

..و حلقات النقاش األولى للمسار العلمي

ية - د.كوثر السيد  التحض�ي
ة جواهر �ض يوم الأربعاء   1439/1/14بحضور سعادة  ي قاعة الأم�ي

عقدت حلقة النقاش الوىل  بالمجتمع الجامعى بالريان �ض
مساعد المسار العلمى د. تغريد المقيطيب وسعادة منسقة شؤون الطالبات والشؤون الأكاديمية بالمسار  بالإضافة إىل 
منسقات المقررات وعضوات هيئة التدريس اشتمل برنامج حلقات النقاش عى العديد من الفقرات الىت تساعد الطالبة 
رشاد الأكاديمى وأهميته والوجه الآخر للحياة الجامعية  �ض التعرف عى المزيد من اللوائحة المنظمة للجامعة وأيضا دور الإ
شح، بجانب الأنشطة الطابية، والمشاركة �ض  من خال التعرف عى رؤية ورسالة المجلس الستشارى الطا�ب وآلية ال�ت
إىل  للوصول  والأفكار  الحوار  تبادل  لمبدء  تحقيقاً  الستفسارات  كافة  لطرح  للطالبات  الفرصة  اتاحة  ا  وأخ�ي الفعاليات، 

ية . يجابية وتحقيق الهدف الأسمى لحلقات النقاش بعمادة السنة التحض�ي أفضل الحلول و الممارسات الإ

حلقات النقاش األولى للمسار العلمى 
بالريان استهدفت 1086 طالبة

المساندة  والدراسات  ية  التحض�ي السنة  بعمادة  الصحي  المسار  وكالة  نظمت 
النقاش  حلقات  الفهيد،  فهد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  من سعادة  ويتوجيهات 
الأرىلي لطاب المسارين الصحي 1&٢، بدأت الفعاليات بتاوة آيات من القرآن 
ي , 

الكريم، وافتتح الكلمات سعادة رئيس قسم العلوم الأساسية د. نايف القرسث
ام  ض ورة الل�ت ووجه كلمه مخترة اىلي طاب المسار محفزاً إياهم ومؤكداً عىي �ض
أجل  من  الجهد  أقصي  بذل  عىي  جاهدين  والعمل  والعمادة  الجامعة  بتقاليد 
عىي  العام  ف  المرث سعادة  اىلي  الكلمة  انتقلت  ثم  والجامعة.  الوطن  رفعة 
الدور  أهمية  عىي  أكد  الذي  المساعيد  خلف  الدكتور  الأستاذ  الصحي  المسار 
بالعمادة  التدريس  هيئة  أعضاء  وكذلك  الصحي  المسار  وكالة  به  تقوم  الذي 
أي  ي 

�ض للجميع  الوكالة مفتوحة  منافذ  الطاب وأن جميع  أبنائها  تجاه  والمسار 
وقت لستقبال الستفسارات والأجابة عليها.

أعضاء  من  المقررات  منسقو  عليها  د  ل�ي الطاب  استفسارات  باب  فتح  تم  ثم 
الطابية  الأنشطة  حول  بكلمة  الأشقر  سعيد  د.  تقدم  كما  التدريس.  هيئة 
وقدم   . الطابية  الأنشطة  ي 

�ض الطاب  مشاركة  أهمية  خالها  وضح  بالعمادة 
الجودة  نظام  حول  كلمة  للمسار  ي  الطا�ب ف  المرث عبدالسام  يارس  الأستاذ 
ي صنع القرار، وأهمية التقييم 

بالمسار الصحي موضحا أهمية مشاركة الطاب �ض
باستكمال  الكامل  ام  ض والل�ت الصحي  بالمسار  الجودة  ودور  الروابط،  من خال 
الأمور  بعض  وتوضيح  العمادة  داخل  بالجودة  الخاصة  الطابية  الستبيانات 
ي بالمسار الصحي لتقديم الخدمات الطابية  اف الطا�ب رسث الهامة والخاصة بالإ
بأعى جودة. واختتم سعادة الدكتور المنسق الأكاديمي للمسار د. عىي مرجان 
ورة  عىي �ض بالتأكيد  العنبتاوي   نائل  الأستاذ  بالمسار  ي  الطا�ب اف  الرسث وهيئة 
ونية  التواصل مع أساتذة المقررات بشكل مبارسث وأيضاً عن طريق القنوات اللك�ت
العمادة،  داخل  الفاعلية  من  ممكنة  درجة  بأقص  لاستفادة  بورد(  )الباك 
ي للمسار يعمل عىي قدم وساق لتقديم أفضل  اف الطا�ب مؤكدين عىي أن الرسث

الخدمات الطابية. 

،،وحلقة النقاش األولى لطالب المسار الصحي

جانب من حلقة نقاش املسار الهندسي

جانب من حلقة نقاش املسار الصحي
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رؤية المملكة تحققها     عقول وسواعد ابنائها
ــاره  ــالدة وثم ــراه الخـ ــدث وذك ــيبة الحـ ــام هـ ــموخ أم ــزة والش ــر والع ــعر بالفخ ــا آن نش ــق لن يح
ة وطـــننا  ة والعديــدة وابــداء الـــولء الصـــادق لأمـجـــاد وتاريــخ وســ�ي العظيمــة وانجازاتــه الكبــ�ي
الغالـــي الـــذي تـــم توحـــيده عـــى يـــد المـــؤســـس »المغـفـــــــور لـــه« ـ بـــإذن هللا – الملــك 
عـبدالعزيـــز بـــن عـــبدالرحمن بــن فيصــل آل سـعـــود، وهــو فرصــة كذلك لتجديــد العرفــان والولء 
ي النمــو والتطــور والبنــاء.

لقيادتنــا الرشــيدة وهــي تخــط طريــق المجــد والســؤدد وتفتــح الآفــاق الجديــدة �ف
ي نــدرك بأنــه حــدث خـالـــد 

ي مناســبة ذكــرى اليــوم الوطـــ�ف
ي البـــطولت والشمـــوخ �ف

ونحــن إذ نستـــلهم معـــا�ف
فـــي قـــلوب أبنـــاء وبنــات هـــذا الوطــن وذكــرى ملهمــة لتوحيــد هــذه البــاد وتشــييد أركان نهضتهــا الحضارية 
ــا  ــة 2030م هدف ــة المملك ــل رؤي ــوم لجع ــا الي ــا وطاقاتن ــحذ هممن ــذي يش ــه ال ــر نفس ــو الأم ــة، وه والتنموي
ف  ــتوي�ي ــى المس ــة ع ــة نوعي ــداث نقل ، وإح ف ــ�ي ــة المواطن ــق رفاهي ــام لتحقي ــل الأي ي مقب

ــيا �ف ــا أساس مجتمعي
ــي. ــادي والجتماع القتص

از  ف ون عــن مشــاعرهم تجــاه الوطــن مــن حــب وفخــر وإعــ�ت مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل يعــ�ب طــاب جامعــة الإ
بانتمائهــم بكلمــات تثبــت بمــا ل يــدع مجــال للشــك  أننــا أمــام جيــل يؤمــن بقدراتــه قــادر عــى قيــادة المملكــة 
ــة  ــا الغالي ي مــن خــال مصــادر عــدة تزخــر بهــا بادن

ــذا�ت نحــو ركــب التقــدم والتطــور، وتحقيــق الكتفــاء ال
ورفـــع رايـــة الوطـــن فـــوق كـــل الصعــاب والتحديــات نيــا لرخــاء ورفاهيــة وأمن وســامة واســتقرار الوطن. 

)٢٠3٠( ليــس اي رقــم بالنســبة للشــعب الســعودي! بــل هــي 
رؤيــة تحــوي العديــد مــن الفــكار و المشــاريع و المبــادرات 
افيه عميقــة للمســتقبل ، وطمــوح كبــ�ي نحــو تنميــة  ونظــرة اســترث
ي المملكــة العربيــة الســعودية ، ويبقــى دورنــا 

شــاملة ومســتدامة �ض
نجــاح هــذه الرؤيــة لأنهــا تنطــوي عــى  ض وطــاب أن نعمــل معــاً لإ كمواطنــ�ي
مســتقبلنا ومســتقبل الأجيــال القادمــة .وبــإذن هللا ســوف ننجــز مــا تحــدث به 
ض فإنهــا بــإذن هللا  وىلي العهــد أدام هللا عــزه ، وكمــا هــي بادنــا قبلــة للمســلم�ي

ي كافــة أرجــاء العالــم.
ــة لاســتثمار و التصنيــع �ض ســتكون قبل

مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ســوف أبــذل  ي جامعــة الإ
ي طالــب �ض

وكــو�ض
ي إنجــاز و 

ض �ض ي الدراســة لأكــون احــد المســاهم�ي
قصــارى جهــدي بــإذن هللا �ض

ــة ٢٠3٠. ــذ رؤي تنفي

مصطفى عقيل المحمد علي – المسار العلمي

ي 
تنتابــىض مــا  دائمــا 

اتذكــر  كلمــا  قشــعريرة 
بــأن خلفــي وطــن يعتمــد 
قشــعريرة  هــي   ، عــىي
انتمــاء قشــعريرة ايمــان،  شــعور 
اخــر  حــىت  بــذل  ي 

مــىض يســتوجب 
ي ســبيل هــذا البلــد 

ي �ض
قطــرة مــىض
لمتفــرد.  ا

ــل  ــماء ، ب ي الس
ــم �ض ــه نج ــن كأن وط

ــك!  ــو كذل ه
جــاءت رؤيــة ٢٠3٠ لتؤكــد هــذا التفــرد وســتثبت للعالــم اجمــع بــأن 

هــذا البلــد هــو ايقونــة انجــازات لــن تتوقــف بــإذن هللا. 
ــيا  ــا وسياس ــوى اقتصادي ــن الق ــا نح ــم انن ــتثبت للعال ــة س ــا رؤي انه
وفكريــا.  ونحــن مــن يتحمــل هــذه المســؤولية جيلنــا جيــل الشــباب 

الصاعــد 
ي و عشت شامخا. 

صنصنع منك ايقونة ضاربة ياوطىض
ــن  ــد ب ــا محم ــز و لملهمن ــن عبدالعزي ــلمان ب ــا س ــا وابون ــكرا لملكن ش
ــى  ــ�ي بخط ــا نس ــم اصبحن ــم بفضلك ــل هللا ث ــن بفض ــلمان،  نح س

ــاء.  ــق الرخ ــاء وتحقي ــو الرتق ــة نح واضح
ــرا؟   ــادك ت ــك حس ــا في ــادك ورى وان ــدام وامج ــدك لق ي »مج

ــىض وط
ــد ــادك اب ــرج حس ــا به مادرين

محمد سعد مطيران : المسار العلمي

تداعــب  كلمــة  الوطــن 
ــلب  ــماع، وتس ــا الأس حروفه
نغماتهــا الألبــاب، وقــد قيل 
ي الأثــر )حــب الأوطــان مــن 

�ض
ــه؟  ــب وطن ــا ل يح ــن من ــان(، فم يم الإ
ــاء اىل وطــن  ــا ل يعشــق النتم ــن من وم
ــن،  ــراق الوط ــد ف ــوع عن ــذرف الدم ؟ ت
عــن  وتســيل الدمــاء رخيصــة دفاعــاً 
ي 

ء �ض ي
ء , ول سث ي

الوطــن و تنــى كل سث
ــن ــيك الوط ــا ينس الدني

هــو اليــوم الأول للملكــة العربيــة الســعودية ، هــو اليــوم الأول 
ــن  ــس م ــهر الخام ــن الش ون م ــرث ــادي والع ــو الح ان ، ه ض ــ�ي ــن الم م
عــام 1351ه ، هــو اليــوم الــذي أصبحــت فيــه دولــة الســعودية 
تحــت مســمى ) المملكــة العربيــة الســعودية ( ، بعــد توحيــد جميــع 

ــد .  ــان واح ي كي
ــا �ض أقطاره

عمر عبدالرحمن الراجح - المسار العلمي 

حسين تقي اخضر

العمــاد  هــو 
ســوف  لمجــد 
بالجــد  نعيــده 
ل   , الكــد  و 
بالعجــز والوهــن، للوطــن 
, ومليكنــا  رؤيــة جديــدة 
ــوف  ــده , وس ــعبه عضي ش
ــاش  ــا , ع ي هن

ــول وطــىض اق
الوطــن ورؤيتنــا ٢٠3٠ صفحــه جديــدة لنســبق 

الزمــن. توقعــات 

عبداهلل احمد الشبيعان – المسار العلمي 

هــي فكــره وخطــة عظيمــة تهــدف الــى االســتغناء عــن النفــط 

كمصــدر للدخــل و زيــاده الوظائــف وفتــح آفــاق اقتصاديــة جديــدة 

يدفعهــا عــزم الشــباب و استشــراف حقيقــي ملســتقبل الوطــن 

واحتياجاتــه , إن طبقــت بدقــة ســتضعنا علــى خارطــة احلــراك 

ــه. ــاذن الل ــوة ب ــي بق العامل

اسعد محمد اكبر – المسار العلمي

ــوم  ــو ي ي ه
ــىض ــوم الوط الي

وللشــعب  للوطــن  عيــد 
وهــو  بأكملــه  الســعودي 
شــعور ل يمكــن أن يوصــف 

بالكلمــات.

ــب  ــة يج ــذه الرؤي ــوادر ه ب
الشــعب  يطبقهــا  أن 
مــع  فيهــا  ويتعــاون 
ا. وأخــ�ي أولً  الحكومــة 

عمر عبداهلل العبدالقادر

عبدالمحسن يونس الحليمي

ــوم  ــعودي، ي ــن س ــه كل مواط ض ب ــ�ت ــوم يع ــه لي إن
ض المملكــة العربيــة  يفــ�ي ض الرث توحيــد بــاد الحرمــ�ي
ي ذكــراه هــذا العــام  مــع مــا تمــر 

الســعودية ، وتــأ�ت
ــالت  ــىت المج ي ش

ــة �ض ــة نوعي ــن نقل ــة م ــه المملك ب
ــة   ــة والإجتماعي القتصادي

جواد آل أمين
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رؤية المملكة تحققها     عقول وسواعد ابنائها
والتحــول  التغيــ�ي  إن 
التخطيــط  طريقــة  ي 

�ض
اتيجي لمســتقبل  ســ�ت الإ
العربيــة  المملكــة 
ومطلــب   ورة  �ض لهــو  الســعودية 
ــة   ي رؤي

ــاً �ض ــك كان واضح ــم وذل مه
ي تــم الموافقــة 

٢٠3٠ الطموحــة  الــىت
ي 

ــىت ــوزراء وال ــس ال ــن مجل ــا م عليه
الملــ�ي  الســمو  عرضهــا صاحــب 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأمــ�ي 

ــن  ــ�ي والتحــول  م ــ�ب التغي ــد . ويعت ــز آل ســعود وىلي العه عبدالعزي
ي تمــر بهــا الــدول والمنظمــات 

هــا تعقيــداً الــىت أصعــب المراحــل وأك�ث
يــن ويرتبــط التغيــ�ي والتحــول  بالقيــادة أك�ث  ي القــرن الواحــد والعرث

�ض
ــرارات  ــاذ الق ورة إتخ ــرض ــه ول ــك  لأهميت دارة وذل ــالإ ــه ب ــن إرتباط م
ول  ض اتيجية مــن رأس الهــرم والقيــادات العليــا وبعــد ذلــك الــ�ض ســ�ت الإ

العمليــات. ومســتوى  داري  الإ المســتوى  إىل 

منتظر محمد ال قنبر – المسار العلمي

ي ِظــل مــا كان ومــا لــم يكــن ,لمأِجــد معُزوفــة تشــبه 
 �ض

..وكأنــه حضــن اب ؛ عطــف ام ؛ مســكة اخ  لحنــه بداخِىي
ــى ..  ــرة اعم ب .. نظ ــ�ت ــان مغ ــه ام ــت .. وكان ــان اخ ؛ حن
ســمع اصــم .. روح ميــت .. كانــه المتضــادات المجتمعــه 
ي دواخلنــا .. نحبــه 

ي نظرنــا المتواجــده �ض
كانــه تلــك الشــياء المفقــودة �ض

ــتاق للعــودة  ــه حــىت نش ــرج من ــا ان نخ ــا م ي نكرهه
ــىت ــه ال ــكل عيوب ب

اليــه نعــم فهــو الوطــن الــذي خلقنــا مــن ترابــه وســنعود اىل تربــه ..

آمنة علي الصادق - المسار اإلنساني

ء، أول مقــال يبــدو كخــوف الوقــوف عــى منصــة ذات  ي
قــد يبــدو هــذا المقــال ركيــكاً بعــض الــىث

 . .. فاعــذرو خجــىي أفــواج جماهــ�ي
ي لاحتفال، ولم أرفرف 

لم أكن يوماً ممن خرج باليوم الوطىض
ي مسابقة أو مسابقتان. 

 بالعلم سوى لفوزي �ض
ي أحتفل بالوطن كل يوم.

 لكىض
ي كل مــرٍة بكيــت بالرابعــِة فجــراً بســبب 

ــق الجامعــة، �ض ــراً لأســلك طري ــوم أصحــو مــن النــوم باك ي كل ي
�ض

ي 
.. أحتفــل بالوطــن �ض ي التعــب بســبب واجــٍب أطــال ليــىي

، ولــكل مــرٍة أعيــا�ض مــادٍة اســتذكارها أثقــل كاهــىي
ي لوظيفــٍة تــرُد للوطــن جميلــه.

ي تعييــىض
، و�ض ي

ي تكريمــي لتفــو�ت
يــوم تخرجــي، و�ض

؛ إحتفاٌل بالوطن قبل أن يكون لمصلحٍة شخصية.  ي الخ�ي
كل ما نفعله ونسعى إليه.. �ض

وطــٌن عظيــم. حــرٌب تطوقــه مــن جميــع الجهــات ونمــارُس حياتنــا الطبيعيــة، ل يقــض مضجعنــا صــوُت 
، ل نعــُد ذخائرنــا ول نــوِدُع ُذخرنــا.  ي

قنبلــٍة مــدوي ول يبــ�ي أطفالنــا جــوٌع ُمضــىض
الوطن هو أن تنتمي لأرٍض احتضنتك كأمك، أطعمتك وجعلتك تحت جناحها ل تشكو الخوف. 

.. خطط، أنجز.. أرفع علمك وغّن لهذه الأرض الطيبة. ي
إحتفالً باليوم الوطىض

المملكــة العربيــة الســعودية منــذ تــوىلي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز الحكــم ووىلي العهــد الأمــ�ي محمــد 
ي تطــوٍر ملحــوظ لــم يشــهده التاريــخ مــن قبــل، وقــراراٍت عظيمــة تصنــع مســتقباً زاهــراً. 

بــن ســلمان �ض
ق مــروراً  ي بنــاء مســتقبل مــرث

ابتــداءاً مــن رؤيــة ٢٠3٠ حيــث وضــع الأمــ�ي محمــد بــن ســلمان  أول لبنــة �ض
ــردداً  ي ملعــب الجوهــرة م

ــُث جمعــت الشــعب الســعودي �ض ــه حي في ــة ال�ت ــد و بهيئ ــوم الواع وع ني بمــرث
ــا أغــى ثــرى« ي ثــرى.. فــوق عــاىلي الشــهب ي

بصــوٍت واحــد  »فــوق هــام الســحب وإن كنــىت
ربنا واحد ودربنا واحد... كلنا سلمان وكلنا محمد« »

 وختاماً
 بقرار السماح بقيادة المرأة تحت راية »عى حٍد سواء«. 

ــرارات  ــل ٢٠16 حــىت الآن والمشــاريع والق ــذ ٢5 ابري ــا من ــم إطاقه ي ت
ــىت ــة ال نجــازات الضخم  كل هــذه الإ

ــة.  ــد والمن ــاد وهلل الحم ي إزدي
ــة �ض الموفق

ي دعــا 
كل مــا أنجزتُــُه، كل مــا أنجــزُه الشــعب، كل مــا أنجــزُُه أوليــاء الأمــر هــو لتلــك الرض الحنونــة.. الــىت

.. ض ي اجعــل هــذا البلــد آمنــاً وارزق أهلــه مــن الثمــرات. آمــ�ي لهــا إبراهيــم عليــه الســام ر�ب

نجالء المحفوظ- المسار اإلنساني

ي 
عــذراً وطــىض

للبيــع  ليــس 
ــمعوا ان  .. س
ــاىلي  ــن غ الوط

فباعــوه 
مــن  الحــب  اســتمد 
شــعبه و العــز مــن ارضــه 
ض ذكــره , فــا  والفخــر حــ�ي
ي 

ــه وطــىض ــه ان ــكان كمثل م
هــذا  و  الغاليــه  الأرض  هــذه  اســتودعك  ي 

ا�ض ي  ر�ب
الشــعب العظيــم و المليــك الرمــز الكبــ�ي , فاحفظهم 

ــظ ــوي ياحفي ىلي ياق

عبد اهلل محمد العباد - المسار العلمي

اختصــار،  بــكل 
ماهــو الوطــن هــو 
حياتــك الثمينــة، هــو 
ي تقاتــل 

قضيتــك الــىت
مــن اجلهــا.

محمد الداغر – المسار العلمي
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ي هــذا العــدد الدكتــور صالــح بــن عــىي 
يــة( �ف تســتضيف صفحــة )ضيــف التحض�ي

ي 
ــ�ت ــات ال ــىي الخدم ــه ع ــرف من ــجيل لنتع ــول والتس ــادة القب ــد عم ــد عمي الراش

ــه  ــة ونصائح ــورة ممكن ــن ص ــا باحس ــتفادة منه ــة الس ــادة وكيفي ــا العم تقدمه
للطــاب المســتجدين وكيــف يســتطيعون التأقلــم مــع حياتهــم الجامعيــة 

ــدة. الجدي

من  مجموعة  انتباهنا  لفت  بداية   -

عى  المعلقة  ة  الصغ�ي اللوحات 

جدار مكتبكم هل لها رسائل خاصة 

تود  توجيهها لزوار مكتبكم؟

- نعم .. اللوحات ترسل رسائل خاصة 

والعلم  ض  بالقوان�ي ام  ض والل�ت بالعدالة 

ام به  ض والمعرفة وأهمية الوقت والل�ت

هي  وهذه  العاىلي  والأداء  والشفافية 

بشكل  العمادة  تتبناها  ي 
الىت المبادئ 

خاص والجامعة بشكل عام.

بالجامعة  القبول  وط  �ش هي  ما  ـ 

ي تود توجيهها 
وما هي النصائح ال�ت

للطالب الجديد؟

إيجاد  عى  العمادة  تحرص  بداية 

ي الجامعة لكل طالب مستجد 
مقعد �ض

وط  أو محول أو زائر يتحقق لديه رسث

مكانيات المتاحة من  القبول ضمن الإ

الشفافية  بمبدأ  الأخذ  مع  المقاعد 

الجامعة  سعي  إطار  ي 
و�ض والعدالة، 

لربط ابنائها الطاب بموقع الجامعة، 

القبول  وط  رسث تكون  أن  عى  حرصنا 

واضح  بشكل  موجودة  والتقديم 

بموقع  القبول  بوابة  عى  ومفصل 

خال  من  أود   ي 
ولكىض الجامعة. 

مجلتكم أن أؤكد عى أهمية الحرص 

ي 
و�ض الألك�ت النظام  ع�ب  التقديم  عى 

أي  بدون  المحددة  ة  الف�ت وخال 

المعلومات  إدخال  والتأكد من  تأخ�ي 

حىت  بالطالب  الخاصة  الصحيحة 

الأمثل  بالشكل  خدمته  لنا  يتسىض 

الذي يحقق له العدالة.

وط القبول وهل  - لماذا وضعت �ش

متطلبات  ف  وب�ي بينها  ارتباط  هناك 

سوق العمل وفقاً لرؤية المملكة؟

فيها  تتحكم  ل  القبول  نسب   -

للعرض  تخضع  هي   إنما  الجامعة، 

هناك  الحاىلي  الوقت  ي 
و�ض  ، والطلب 

جامعة  خريجي  عى  كب�ي  طلب 

نظرا  فيصل  بن  الرحمن  عبد  مام  الإ

ي المنطقة وخارجها 
لسمعتها القوية �ض

التخصصات  من  الكث�ي  لوجود 

عى  الجامعة  بها  تنفرد  ي 
الىت النوعية 

)أمن  تخصص  مثل  المملكة  مستوي 

انشأته  الذي   ) ي
و�ض الألك�ت الفضاء 

الجامعة قبل ثاث سنوات.

الستيعـــابية  القـــدرة  مـــا هي   -

للجامعة؟

النوع  هناك نوعان من الستيعابية.. 

ي وهذا نعمل 
الأول الستيعاب المكا�ض

ه بالشكل المائم   والنوع  عى توف�ي

الدراسي  بالستيعاب  يتعلق  ي 
الثا�ض

تحقيق  عى  تحرص  والجامعة 

تحقق  ي 
الىت الأكاديمية  المعاي�ي 

الطاب  عدد  ض  ب�ي المطلوب  التوازن 

يضمن  مما  التدريس،  هيئة  وأعضاء 

مخرج  من  إليه  نهدف  ما  تحقيق  لنا 

احتياجات  مع  يتناسب  الجودة  عاىلي 

السوق وفقا لرؤية المملكة ٢٠3٠.

ف لالتحاق  - كم بلغ عدد المتقدم�ي

بالجامعة هذا العام؟

يدل  وهذا  وطالبة  طالب  الف   47  -

نجاح    من  الجامعة  حققته  ما  علـى 

عى مستوى جميع مناطق المملكة.

غ�ي  من  ف  المتقدم�ي عدد  ما   -

وط  �ش وماهي  السعودية  الجنسية 

قبولهم؟

الجنسية  غ�ي  من  المتقدمون   -

سواء  متقدم   ٢٠٠٠ حواىلي  السعودية 

من  أو  المملكة  ي 
�ض ض  المقيم�ي من 

خارجها وهذه  الأعداد تخضع لنظام 

ي 
الىت والخارجية  الداخلية  المنح 

حددها مجلس الوزراء بنسبة ٪5 .

هذه  تقديم  عى  الدولة  وتحرص 

المقيمة  الجنسيات   لجميع  الخدمة 

ي اللتحاق 
ي ترغب �ض

ي المملكة أو الىت
�ض

الحاىلي  الوقت  ي 
�ض ويوجد  الخارج  من 

ي 
�ض تدرس  جنسية   3٠ من  يقارب  ما 

الجامعة.

حول  للطاب  نصائحك  ما   -

الستخدام الأمثل والصحيح الذي 

يحقق  لهم الستفادة من الخدمات 

ي تقدمها العمادة؟
ونية ال�ت اللك�ت

تنقسم  ونية  اللك�ت الخدمات   -

لطالب  موجه  الأول   .. ض  قسم�ي إىلي 

الثانوي الذي يود اللتحاق بالجامعة 

المعلومات  من  كمية  له  نوفر  ونحن 

ونسب  والكليات  التخصصات  عن  

ي تساعده علـى تحديد 
القبول بها  الىت

ات   مؤرسث وتعطيه  التعليمية  وجهته 

الذي  بالتخصص  قبوله  فرص  عن 

إنه  إىل  أش�ي  أن  أود  وهنا  يريده،  

هي  نواجهها  ي 
الىت شكاليات  الإ من 

اللتحاق  عى  الطلبة  بعض  إ�ار 

بالتخصصات الطبية والهندسية  بما 

مما  الموزونة  نسبهم  مع  يتناسب  ل 

ي اللتحاق 
يؤدي إىل ضياع فرصتهم �ض

أخرى.  تخصصات  ع�ب  بالجامعة 

المرشدين  من  عدد  الآن  وهناك 

مدارس  ي 
�ض موجودون   ض  الجتماعي�ي

وتوعية  تثقيف  مهمتهم  المنطقة 

بالخدمات  وتعريفه  الثانوي  طالب 

رفق(  )مبادرة  اسم  تحت  ونية  اللك�ت
وهي خدمة جديدة تقدمها الجامعة 

لطاب المستقبل. 
الخدمات  من  ي 

الثا�ض القسم  أما 
لطالب  موجه  فهو  ونية  اللك�ت
ضم  يل�ت أن  الذي يجب عليه  الجامعة، 
الموقع  ي 

�ض الموضوعة  بالخطط 
ي 

ي   عند تسجيله للمواد الىت
و�ض الليك�ت

يعلم  أن  وعليه  دراستها  ي 
�ض يرغب 

مسؤولية  التسجيل  عن  مسؤول  أنه 
كاملة من حيث إختيار المواد وإعداد 
يجب  لذا  به  الخاص  الجدول 
بالطريقة  إنجازها  من   التأكد  عليه 
من  للطالب  لبد  أيضا  الصحيحة، 
تسجيل رقم الآيبان الخاص به حىت 
مواعيدها  ي 

�ض مكافأته  عى  يحصل 
ي 

�ض اشكالية  أي  وجد  وإذا  المحددة، 
التسجيل  يستطيع معالجة كل هذه 
البيبول سوفت،  المشاكل عن طريق 
خدمات  وحدة  ض  تدش�ي تم  أيضا 
ويوجد  العمادة  بمبىض  المستفيدين  
لاإجابة  قسم  كل  من  مختصون  بها 
يوجد  كما  الطاب،  استفسارات  عن 
الطالب  يستطيع  موحد  هاتف  أيضا 
التصال به لاستفسار بير وسهولة 
تحرص  كما   ،)٠13333٢٢٢٢( وهو 
ميدان  إىل  ول  ض ال�ض عى  العمادة 
الطالب وتوعيته ع�ب وسائل التواصل 

الجتماعي المختلفة.
ا أود أن أنبه إىل أهمية أن يرتبط  أخ�ي
الجامعي  إيميله  بمراجعة  الطالب 
التصال  وسيلة  هو  لأنه  يوميا 

ض الطالب والجامعة. المعتمدة ب�ي
هذه  كل  من  العمادة  وتهدف 
عن  العبء  تخفيف  إىل  الإجراءات 
لهم  يحقق  مما  الجامعة  كليات 
وهذا  الأكاديمية  لعمالهم  التفرغ 
ثم  ومن  الطالب   عى  بالنفع  يعود 

عى الأمة ككل.
السنة  لكم  ي 

تع�ف ماذا  اً..  أخ�ي  -

ية؟ التحض�ي

ية هي بمثابة الأب  ــ السنة التحض�ي

أبنائه ويعمل عى  الذي يحرص عى 

اعدادهم وتهيئتهم لحياتهم العملية 

الجامعية  حياته  يبدأ  فالطالب   ..

تؤهلونه  الذين  وانتم  رعايتكم  تحت 

الشكر  فلكم   ، عليه  مقبل  هو  لما 

تظهر    ي 
والىت المخلصة  عى جهودكم 

طاب  من  تقدمونه  ما  عى  واضحة 

ي لكم 
لمختلف كليات الجامعة، واتمىض

المزيد من النجاح والتوفيق.

السنة التحضيرية هي األب الذي يحرص 
على تهيئة ابنائه لحياتهم العملية

عميد عمادة القبول والتسجيل د. صالح بن علي الراشد:

د. صالح بن عىي الراشد
- عميد عمادة القبول والتسجيل

المؤهات العلمية: 
ــة كادرف –  ــن جامع ــوراة م -الدكت

بريطانيــا ٢٠٠٠- ٢٠٠5
-جامعــة الملــك ســعود – كليــة 

1995  -  199٠ الحاســب  علــوم 
 ، معلومــات  نظــم  بكلوريــوس 
وتظــم  الحاســب  علــوم  كليــة 

لمعلومــات                  ا
ة العملية:  الخ�ب

الحاســب  علــوم  كليــة  عميــد   -
 ٢٠13 المعلومــات  وتقنيــة 

- وكيــل كليــة الدراســات التطبيقية 
ي والتعلــم عــن 

و�ض للتعليــم اللكــ�ت
بعــد ٢٠1٢- حــىت الن

- أثــر لاستشــارات  ي
-مستشــار تقــىض

التقنيــة ، الريــاض  
الملكيــة  الجويــة  -القــوات 
وحــىت   1996 مــن   ( الســعودية 

)  ٢٠1٢

»التسجيل« مهمة الطالب بذاته وهو مسؤول عنه مسؤولية كاملة
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ية - الدمام  التحض�ي

ض  ب�ي ك  المش�ت التعاون  إطار  ي 
�ض

الرحمن  عبد  مام  الإ ي 
جامعىت

لندن  كلية  وجامعة  فيصل  بن 
 University College الجامعية 
اكة  لرث تمهيداً   )London )UCL
 ، ض الجامعت�ي تربط  مستدامة 
العربية  المملكة  رؤية  إطار  ي 

و�ض
عى  تركز  ي 

والىت  ٢٠3٠ السعودية 
مجالت  ي 

�ض اء  الخ�ب استجاب 
ض  وتمك�ي والتعليم  بية  ال�ت
عى  الحصول  من  الطاب 
للمعاي�ي  التعليمية وفقا  الخدمة 
استشاري  وفد  قام  العالمية، 
أعضاء/  خمسة  من  مكون 
من  التخصص  متنوعي  عضوات 

جامعة UCL بزيارة العمادة لمدة 
المعلومات  لجمع  أيام  ثاث 
وورش  اجتماعات  وعقد  الازمة 
التدريس  هيئة  أعضاء  مع  عمل 
ض  الفاعل�ي ض  داري�ي والإ والطاب 

بالعمادة.

اجتماعات  الوفد  عقد  كذلك 
الأكاديمية  الشؤون  وكاء  مع 
الجامعة  كليات  بمختلف 
المسارات  بمختلف  والمرتبطة 
لقاءات  عقد  كذلك  بالعمادة، 
أنهوا  وطالبات  طاب  مع 

ية  التحض�ي بالسنة  دراستهم 
ي والتحقوا بمختلف 

العام الما�ض
عداد  الكليات بالجامعة، تمهيداً لإ
ضمان  شأنها  من  عمل  خطة 
العملية  وجودة  تطور  استدامة 
والجامعة  بالعمادة  التعليمة 

بإذن هللا. حيث تمحورت الزيارة 
الرئيسية  محاور  الثاثة  حول 
منظومة  وتقييم  دراسة  وهي: 
بعمادة  والتعلم  التعليم 
والدراسات  ية  التحض�ي السنة 
أعضاء  أداء  وتقييم  المساندة 
هيئة التدريس بما يحقق أهداف 
والدراسات  ية  التحض�ي السنة 
العام  الهيكل  وتطوير  المساندة 
والدراسات  ية  التحض�ي للسنة 

المساندة.
أعضاء  من  بعض  ساهم  وقد 
هيئة التدريس بمرسم أساسيات 
إتمام  ي 

�ض بالمساعدة  التصميم 
هذه  نجاح  لإ الازمة  تيبات  ال�ت
الوفد  مرافقة  وكذلك  الزيارة، 
وتوثيق الزيارة وكتابة تقريرعن ما 

تم خالها.

زيارة أكاديميين من جامعة لندن )UCL( لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة  

وفد كلية لندن اجلامعية يتجول يف منشآت العمادة

وفد كلية لندن اجلامعية يف لقاء مع منسوبي العمادة

ية - الدمام  التحض�ي
يــة  نظمــت عمــادة الســنة التحض�ي
ــاون  ــاندة بالتع ــات المس والدراس
للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  مــع 
التعريفــي  المعــرض  الأكاديميــة 
جــودة  نظــم  قيــادة  نامــج  ل�ب
)بــــــانوراما  الأكاديمــي  الأداء 
يــف معــاىلي  QASD( وذلــك بترث
عبــد  الدكتــور  الجامعــة  مديــر 
هللا بــن محمــد الربيــش والســادة 
مــن  وعــدد  الجامعــة  وكاء 
الجامعــة  كليــات  عمــداء ووكاء 

. المســاندة  والعمــادات 
الدكتــور  اللقــاء باســتقبال  بــدأ 
عبــد العزيــز بــن فهــد الفهيــد 
ــة  ي ــد عمــادة الســنة التحض�ي عمي
لمعــاىلي  المســاندة  والدراســات 
والســادة  الجامعــة  مديــر 
الدكتــور  ع  رسث ثــم   ، الحضــور 

ي  ــىب ــد الرحمــن العتي ــن عب غــازي ب
للشــؤون  الجامعــة  وكيــل 
عــى  ف  والمــرث الأكاديميــة 
عــرض  تقديــم  ي 

�ض نامــج  ال�ب
نامــج،  ال�ب لفكــرة  مختــر 
حيــث أوضــح ســيادته أن وكالــة 
الأكاديميــة  للشــؤون  الجامعــة 
إرتــأت أن تكــون إنطاقــة ذلــك 

النظــام الداخــىي للجــودة مــن 
يــة  التحض�ي الســنة  عمــادة 
ــا  ــاندة باعتباره ــات المس والدراس
ي 

�ض للطالــب  إنطاقــة  نقطــة 
ــن  ــا م ــا له ــة وم ــته الجامعي دراس
ي تشــكيل طالــب جامعــي 

أثــر �ض
. بــداع  والإ ض  التمــ�ي عــى  قــادر 

معــاىلي  تفقــد  ذلــك  أعقــاب  ي 
�ض

والســادة  الجامعــة  مديــر 
المعــرض  أقســام  الحضــور 
تمثــل  قســًما   15 شــمل  والــذي 
بعمــادة  نامــج  ال�ب عمــل  آليــات 
والدراســات  يــة  التحض�ي الســنة 
 ، الزمنيــة  ومراحلــه  المســاندة 
العزيــز  الدكتورعبــد  وأوضــح 
ــة  ــاىلي مديــر الجامع ــد لمع الفهي

أهــداف وملخــص كل مرحلــة مــن 
نامــج ، فيمــا  مراحــل وأقســام ال�ب
عــرض أعضــاء هيئــة التدريــس 
يــة آليــات  بعمــادة الســنة التحض�ي
وأفضــل  وتحدياتهــا  التنفيــذ 
إىلي  هدفــت  ي 

الــىت الممارســات 
كل  ي 

�ض الأكاديمــي  الأداء  تطويــر 
. مرحلــة 

بتشريف معالي مدير الجامعة وحضور عدد من الوكالء والعمداء

)QASD( عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة تعرض تجربتها في قيادة نظم ضمان جودة األداء

	 د. غازي العتيبي يرشح للسادة الحضور فكرة الربنامجد. الربيش ود. الفهيد يف حديث أثناء املعرض
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ية - الدمام  التحض�ي

مام عبدالرحمن بن فيصل  استقبلت جامعة الإ
مسارات  ي 

�ض المستجدين  وطالباتها  طابها 
ي برنامج التهيئة الذي تقيمه 

وكليات الجامعة �ض
ية والدراسات المساندة  عمادة السنة التحض�ي
الجامعية  المدينة  ي 

�ض ى  الك�ب القاعة  ي 
�ض

السنة  عمادة  عميد  بحضور  الجامعة  وفروع 
ية الدكتور عبدالعزيز الفهيد ووكاء  التحض�ي

العمادة وأعضاء هيئة التدريس. 
ية  التحض�ي السنة  عمادة  عميد  وذكر 
عبدالعزيز  الدكتور  المساندة  والدراسات 
يهدف  ية  التحض�ي السنة  برنامج  أن  الفهيد 
والمعرفة  بالعلم  يتسلحون  طابا  إعداد  إىل 
ي 

�ض تساعدهم  ي 
الىت الأساسية  والمهارات 

بالتخصصات  التعليمية  بالعملية  النخراط 
اىل  بالإضافة  الجامعة،  ي 

�ض تناسبهم  ي 
الىت

سوق العمل ولذلك جاءت رؤية عمادة السنة 
ي 

الىت المهارات  الطلبة  كساب  لإ ية  التحض�ي

والطرق  الأساليب  أحدث  لمواكبة  تؤهلهم 
نامج  ال�ب التعليمية لتحقق أهداف ومخرجات 

بما يتناسب مع رؤية المملكة ٢٠3٠.
العام  هذا  ية  التحض�ي السنة  برنامج  وجاء 
مادة  يقدم  حيث  الجوانب  كافة  من  مكثفا 
دسمة للطالب والطالبة عن الجامعة وأنظمتها 
أعضاء  التواصل مع  ولوائحها وكذلك وسائل 

أيضا  الطاب  التدريس،وتعريف  هيئة 
وتهيئتهم  الجامعة  وأهداف  ورسالة  برؤية 
ي 

�ض مهاراتهم  وتطوير  الجامعي  للتعليم 
المعلومات وتشجيع  ية وتقنية  ض اللغة النجل�ي
التعلم  مهارات  وتنمية  بداع  والإ البتكار 
والبحث والتفك�ي والتصال والمعارف العلمية 
ي تخصصاته 

ي يحتاجها الطالب �ض
الأساسية الىت

نامج بالتسجيل واستقبال  المستقبلية وبدأ ال�ب
برنامج  عن  تقديمي  عرض  صاحبه  الطاب 
ي 

مر�أ وعرض  الفتتاح  ثم  ية  التحض�ي السنة 
السنة  عميد  مع  ولقاء  ية  التحض�ي السنة  عن 
سلوك  ضبط  لئحة  وعرض  ية،  التحض�ي
ي 

�ض ض  سابق�ي ض  لطالب�ي ض  تجربت�ي وعرض  الطاب 
عن  عرض  وأيضاً  ية  التحض�ي السنة  برنامج 
دعم  مركز  وخدمات  ي  

و�ض اللك�ت التعليم 
ي 

الثا�ض اليوم  اما  بالعمادة.  والجودة  التعليم 
لقاءات  عن  عبارة  فكان  التهيئة  برنامج  من 
الطب  كليه  عميد  وهم  الكليات  عمداء  مع 
والعلوم  كلينيكية  الإ والصيدلة  والأسنان 
كلية  وعميد  والهندسة  التطبيقية  الطبية 
التمريض  كلية  وعميد  والتخطيط  العمارة 
ادارة  كلية  العامة وعميد  الصحة  كلية  وعميد 
الأعمال وعميد كلية علوم الحاسب ولقاء مع 
عمادة  وكيل  مع  ولقاء  الطاب  شؤون  عميد 
شؤون الطاب لاأنشطة والخدمات، كما تم 
التعريف بآلية استام الكتب الجامعية ولقاء 

مع مدير إدارة الأمن والسامة ثم الختام.

عمادة السنة التحضيرية تقدم برنامج 
التهيئة لطالبها المستجدين

ي
ية - د. عىي الوردا�ف  التحض�ي

يعتــ�ب التطويــر الأكاديمــي أحــد أهــم 

ــا الجامعــات  ــم به ي تهت
ــىت المحــاور ال

ض  ي مختلــف دول العالــم ، لتحســ�ي
�ض

الجــودة ، وتحقيــق ترتيــب متقــدم 

ي قائمــة الجامعــات 
لهــذه الجامعــات �ض

ــة.  ة والمرموق ض ــ�ي المتم

مــن  وإيمانــاً  المنطلــق  هــذا  ومــن 

يــة والدراســات  عمــادة الســنة التحض�ي

المســاندة بأهميــة التنميــة المهنيــة 

لمنســوبيها  الأكاديمــي  والتطويــر 

المهــارات  مســتوى  رفــع  بهــدف   ،

التدريســية لعضــو هيئــة التدريــس   

التعلــم  ض مخرجــات  وذلــك لتحســ�ي

مســتويات  أعــى  إىل  والوصــول 

ســعادة  وجــه    ، الأداء   ي 
�ض الجــودة 

يــة والدراســات  عميــد الســنة التحض�ي

المســاندة بتنفيــذ مجموعــة مــن ورش 

التدريــس   هيئــة  لأعضــاء  العمــل 

الــدراسي  العــام  هــذا  مــدار  عــى 

ــودة  ــر والج ــة التطوي ــال وكال ــن خ م

،  بهــدف دعــم العمليــة التعليميــة 

ــورش ورشــة :  ــن  هــذه ال ــادة م بالعم

ــط  ــم النش ي ، والتعل
ــاو�ض ــم التع التعل

، والتدريــس وتهيئــة طــاب الســنة 

داخــل  والجــودة   ، يــة  التحض�ي

اتيجيات  واســ�ت  ، التدريــس  قاعــات 

ان  ولشــك   ، الحديثــة    التدريــس 

ورش العمــل هــذه ســوف تنعكــس 

ــات  ــارسث عــى طــاب وطالب بشــكل مب

هــذه  وتــأ�ت   ، يــة  التحض�ي الســنة 

الحزمــة مــن ورش العمــل اســتكمال 

ضمــان  دعــم  برنامــج  لأنشــطة 

والــذى    QASD بالجامعــة  الجــودة 

ــدراسي  ــام ال ــال الع ــذه خ ــم تنفي ت

ــة  ي ــنة التحض�ي ــادة الس ي بعم
ــا�ض الم

اف وكالــة الجامعــة للشــئون  وبــإرسث

... الكاديميــة 

ســعادة  توجيهــات  شــملت  كذلــك 

العميــد أيضــاً  تنفيــذ بعــض ورش 

العمــل والــدورات التدريبيــة للطــاب 

 : مثــل  الموضوعــات  بعــض  عــى 

يــة؟  ي الســنة التحض�ي
كيــف أنجــح �ض

التعامــل  مهــارات   ، الوقــت  إدارة   ،

ــتعداد  ــاء، والس ــاتذة والزم ــع الس م

 . لاختبــارات 

هــذا وقــد وفــرت وحــدة التطويــر 

ي 
المــا�ض العــام  خــال  الكاديمــي 

تدريبيــة  فرصــة   16٠٠ مــن  أكــ�ث 

موضوعــات  ي 
�ض العمــادة  ي  لمنســو�ب

الندنــوت   : مثــل  ومتنوعــة  مهمــة 

ي 
الحصــا�أ نامــج  وال�ب  ،Endnote

بــورد  البــاك  وتطبيقــات   ،SPSS

التدريــس ، وكيــف تكتــب بحثــا  ي 
�ض

علميــا؟ ، ودمــج مهــارات التدريــس 

التدريــس.  ي 
�ض الناقــد 

التطوير األكاديمي محور اهتمام عمادة السنة التحضيرية في العام الدراسي ) 2017- 2018(

عضو وعضوة هيئة تدريس152
قاعة استقبلت12 أشرفوا على البرنامج

الطالب والطالبات

طالب وطالبة حضروا 5680
فعاليات برنامج التهيئة

1080
عدد ساعات 

البرنامج ا�لكتروني

2160
العدد الكلي لساعات

برنامج التهيئة

عدد الردود على االستفسارات عبر وسائل االتصال المختلفة29201
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يعرّف مفهوم إدارة الوقت بأنه 
الفعالة  التنظيمية  العمليات 
ي 

والىت الطالب  بها  يقوم  ي 
الىت

وقدرته  إنتاجيته  من  تزيد 
وحىت   ، النجاح  تحقيق  عى 
يحقق  أن  الطالب  يستطيع 
إىل  للوصول  المرحلية  أهدافه 
من  التخرج  وهو  الأك�ب  هدفه 
بد  ل  الدرجات  بأعى  الجامعة 
التالية  بالخطوات  يقوم  أن  له 
أيام الختبارات لتحقيق النجاح 

ي جميع المقررات:  
والتفوق �ض

خطة  وضع  أو  تصميم   •
 Create a plan جدول   أو 

))timetable
• وضع قائمة بالمهمات اليومية  
  )Write a daily list )To do list
والمواد  الأوراق  تنظيم   •
بجميع  الخاصة  التعليمية 
 Keep your المقررات  

documents organized
تحدد  أسبوعي  برنامج  وضع   •
فيه المواعيد النهائية المطلوبة 
والختبارات   الواجبات  ي 

�ض منك 
 Develop a weekly schedule

and meet deadlines
شاملة  فصلية  خطة  عمل   •
دراستها  وكيفية  المقررات  لكل 

Prepare a long term plan
تؤجل  )ل  التسويف  تجنب   •
الغد(  إىل  اليوم  عمل 
 Avoid putting things off

))procrastination
ن  • تجنب التداخل والتضارب ب�ي
 Avoid overlapping الواجبات

assignments
ن  ب�ي ن  وم�ي أولوياتك  حدد   •
 Deciding on والطارئ  الأهم 
 priorities )distinguishing
 between important and

)urgent activities
ي الطلبة هذه مجموعة من 

أبنا�أ
تساعد  ي 

الىت والقواعد  النصائح 
مستوى  عى  النجاح  تحقيق  ي 

�ض
أوعى  الجامعة  ي 

�ض دراستك 
المستقبلية  الحياة  مستوى 
ض  ب�ي أضعها  أيضا  العملية 
أن  الموىل  سائاً  أيديكم 
حياتكم  ي 

�ض جميعا  يوفقكم 

د. عبد المنعم بني عواد 

فعالية إدارة 
الوقت وأثرها 
على التفوق 
في االختبارات

عى  سامية  الإ يعة  ال�ش أوصت 
استغاله  ي 

�ف ي 
والتفا�ف بالوقت  هتمام  الإ

الستغال الأمثل والأفضل، ولقد نصت أحاديث 
يفة عى الهتمام بالوقت  من السنة النبوية ال�ش

نذار لمن يهدره سدى. والتحذير والإ
ي كيفية إدارة وقتنا طوال 

ي التفك�ي �ف
ي حينها . وأن نبدأ �ف

لذلك يجب علينا أن نهتم بوقتنا ونعزز العمل بجد، وأل نؤجل الأعمال الواردة ونقوم بعملها �ف
ي كيفية إدارتهم لوقتهم والطريقة المثى لتحقيق أقىص استفادة من الوقت.

ية( استطلعت آراء الطاب �ف ي موعد الختبارات. )التحض�ي
العام وليس فقط �ف

الوقت
كالسيف إن لم تقطعه قطعك

 - هزاع  خالد  محمد  الطالب  يقول  البداية  ي 
�ض

الوقت  إدارة  أن  فيه  شك  ل  »مما  علمي  مسار 
موضوع  بالختبارات 
فأقوم  الهمية  غاية  ي 

�ض
ي 

�ض اتيجيات  اس�ت بإتباع 
ي 

�ض  ،: ومنها  الختبارات 
المواد  أقسم  الختبارات 
الصعوبة  درجة  حسب 
فالأولوية  والسهولة 
لوقت  تحتاج  ي 

الىت للمؤاد 
وأقوم   ، أك�ب وجهد 

يتعارض  ل  بحيث  للدراسة  اليومي  الجدول  تيب  ب�ت
ي اليومية والعائلية ، مع حصص الدراسة 

اما�ت ض مع ال�ت
المكان  توف�ي  عى  دائما  احرص  ي 

مذاكر�ت وأثناء   ،
ض  واستع�ي  ، ازعاج  أي  عن  وبعيد  للدراسة  المائم 
الجيد من  عداد  بالإ الدراسة ، وأقوم  ي 

باهلل دائما �ض
الستعداد للمذاكرة والتحض�ي الجيد«.

 - الغامدي  سعيد  الرحمن  عبد  الطالب  ويكمل 
ما  عى  الهندسي  المسار 
اراجع  »دائما  زميله  قاله 
معي  يمر  الذي  الدرس 
خطوات  عدة  ولدي   ،
ادارة  ي 

�ض بها  أقوم 
من  الختبارات  ي 

�ض الوقت 
الجيد  التحض�ي  خال 
والموضوعات  للمقررات 
اقوم  ول   ، بأول  اولً 

ل  حىت  زمنياً  جدول  لنفىي  اضع  وإنما  بالتسويف 
اكم عىي الدروس«  ت�ت

أما الطالب عبد هللا أحمد الشبيعان المسار العلمي 
الوقت  ادارة  »أن  فقال 
بالختبارات  وخاصة 
ورية للمذاكرة الجيدة  �ض
بالمذاكرة  وأقوم   ،
للدروس  الجيد  بالفهم 
من  حصة  كل  ومدة   ،
المذاكرة بالبيت 3٠ دقيقة 
راحة  بعهدها  واخذ 
وأقوم   ، أعود  ثم  ومن 
بممارسة  المذاكرة  خال 

ة  كب�ي كميات  بتناول  ي 
زما�أ وأنصح  رياضية  تمارين 

.وأقوم  نشيطاً  تبقى  حىت  المذاكرة  أثناء  الماء  من 

ي أقوم 
ض عى الملخصات الىت ك�ي بالتحض�ي الجيد وال�ت

بإعدادها«.
ويقول الطالب عبد الله محمد قايد  - المسار العلمي  

ادارة  عند  يفضل  أنه 
بالختبارات  الوقت 
إىل  المقرر  تقسيم 
وحدات  أو  دروس 
من  المذاكرة  وتبدأ 
الجيد،  التحض�ي  خال 
الدورية،  والمراجعة 
ي 

�ض والتلخيص  والفهم، 
ومراعاة  ة،  محا�ض كل 

التدوين للماحظات المهمة وراء الستاذ. أما الطالب 
ـ المسارالهندسي فكان له رأياً  فارس محمد اليامي 

ي 
�ض مشواري  »يبدأ  آخر 

خال  من  الوقت  إدارة 
من  سبوعي  الإ الدوام 
بداية يوم الحد فبعد 
ات  المحا�ض حضور 
البيت  إىل  والعودة  
ي 

أقوم بمراجعة ما مر �ض
اليوم من واجبات ومن 
لدروس  التحض�ي  ثم 

ي نهاية كل اسبوع أقوم بمراجعة ما 
لليوم التاىلي و�ض

سبوع وهكذا، وهذه الخطوات تخفف  تم خال الإ
ي أبذل 

عىي من الجهد الكث�ي يوم الختبار، وتجعلىض
ي ليلة الختبار ، حىت ل أصاب بالضغط 

جهداً أقل �ض
، والقلق من الختبار. النفىي

الهندسي  المسار   - سعد محمد ال طالب  الطالب 
ي 

�ض ي 
وقىت أنظم   « قال 

عداد  بالإ الختبارات 
والتحض�ي  الجيد 
والنوم   ، للدروس 
والدراسة   ، المبكر 
 ، مناسب  وقت  ي 

�ض
الجيد  والتخطيط 

لاختبارات.
رأيهن  أيضاً  وللطالبات 

ي كيفية إدارة وقتهن .. تقول الطالبة هيا العيىس  
�ض

ي »بداية .. الوقت هو اثمن مانملك 
- المسار النسا�ض

ض فيه وعدم تضييعه دون  فيجب علينا ان ل نسته�ي
تحقيق أي فائده أو عمل  فالوقت من أندر الموارد، 

ء  ي
إذا لم تتمكن من إدارته فلن تتمكن من إدارة أي سث

آخر، ولننى سؤال هللا العبد يوم القيامة عن وقته 
فيما أفناه  

وليس علينا فقط أن ندرك الوقت ولكن يجب علينا 
ي أمور مفيدة 

تنظيمه واستغاله الستغال الأمثل �ض
وصحيحة، ومن خطوات تنظيم الوقت:  

ي الحياة 
ي الأهداف والنظر اىل دورك �ض

أولً.. التفك�ي �ض
، فكل دور بحاجه اىل مجموعة من الأعمال، تحدد 
اهداًفا لكل دور. ول تنى التنظيم وأن تضع جدولً 

ي
ورية فيه ، ويأ�ت اسبوعياً وتضع أهدافك الرض

ضم بما وضعت من أهداف  بعد ذلك التنفيذ وأن تل�ت
جوانب  وإدراك   .. التقييم  النهاية  ي 

و�ض السبوع  ي 
�ض

التقص�ي ..
ويجب علينا أن نعلم أن من أهم مسببات التشتت 
النفىي  والضغط  ي 

الذا�ت نضباط  الإ ونقص  ي 
الذهىض

والعمىي هو عدم تنظيم الوقت .
أولوياتك  تتذكر:رتب  أن  عليك  يجب  الختام  ي 

و�ض
وحدد أهدافك.. ول تعمل بعشوائية  .

دارة  ان- شعبة )٢٢( فقالت »لإ الطالبة م�ف ج�ب أما 
هنالك  وايضاً  أهدافنا.  نحدد  أن  اولً  عليناً  الوقت 
الوقت  تنظيم  عَى  تساعد  ي 

الىت الأمور  بعض 
التقنيات  واستخدام  والأفكار  الخطط  تدوين  منها: 
و  الجوال  مذكرات   ( مّثل  النسيان  لتجنب  الحديثة 
عائلتك  افراد  احد  من  المساعدة  (.  وطلب  المنبه 

ي يجب ان تنجزيها.
ك بالمهام الىت لتذك�ي

-مسار  مشعل  آل  محمد  نوره  الطالبة  وتقول 
ي »تطرق الإختبارات الأبواب مما يث�ي الذعر 

إنسا�ض
و الخوف لدى الكث�ي من الطالبات، لعدم وجود 
علينا  ويجب  كامل  بشكل  للمذاكره  ي 

كا�ض وقت 
بتنظيمه  الوقت  إدارة  بأن  دراك  والإ الوعي  نرث 
من  فالستفادة  للنجاح  مفتاح  يعد  واستثماره 
من  قدر  أك�ب  عى  للحصول  تساعدك  دقيقة  كل 
المذاكره بدون تعب أو خوف. لذا يجب علينا أن 
ة الختبارات ونحددي  نضع خطة يومية خال ف�ت
ولانشطة  للراحة  وأوقات  للدراسة  أوقات  فيها 
الواجب  المهام  الأخرى.، وأن نتعلم كيف نحدد 
وقتنا  تنظيم  من  نتمكن  حىت  بها  القيام  علينا 
المساعد  الوقت  إختيار  يجب  كما  سليم.  بشكل 
ترينه مناسب لِك،  لما  ض للدراسة؛ وفقاً  ك�ي ال�ت عى 
من  ي 

تتمكىض حىت  يومياً،  خطتِك  مراجعة  اً  وأخ�ي
ي استثمار 

ات الكفيلة بزيادة فعاليتها �ض إجرى التغ�ي
الوقت.
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 د. صدام دراوشه – الراكة

ــة والدراســات  ــاً مــن عــامدة الســنة التحضريي أميان

املســاندة بأهميــة التواصــل املســتمر مــع الطــاب 

, تــم انعقــاد حلقــة النقــاش األوىل لطــاب املســار 

ــي مــرشف  ــد فهم ــور محم ــام الدكت اإلنســاين ، وق

املســار بتوجيــه  كلمــة مختــرة ايل طــاب املســار 

االلتــزام  رضورة  عــي  ومؤكــداً  إياهــم  محفــزاً 

ــل  ــا والعم ــامدة وتقاليده ــة والع ــم الجامع بتعالي

الــدؤوب، مشــرياً اىل أهميــة الســنة التحضرييــة 

لبنــاء  األول  األســاس  إنهــا  حيــث   ، للطــاب 

شــخصية الطالــب ، وامتــاك املهــارات الازمــة 

ــام   ــك ق ــد ذل ــم بع ــة ،ث ــة والعملي ــاة العلمي للحي

منســقو املقــررات ، وممثلــو الوحــدات بالعــامدة، 

بالحديــث عــن املقــررات والوحــدات وأهميــة 

ــح املجــال  ــم فت ــث ت ــم، حي تواصــل الطــاب معه

ــاراتهم.  ــئلتهم واستفس ــن اس ــة ع ــاب لإلجاب للط

وأعــرب الطــاب عــن شــكرهم لعقــد مثــل هــذه 

الحلقــات.

حلقة النقاش األولى لطالب المسار االنساني 

املــايض كتــاب  صــدر األســبوع 

ــادل  ــور ع ــذات( للدكت ــة ال )ترقي

املشــارك  األســتاذ  غنيــم  رشــاد 

بعــامدة الســنة التحضرييــة، نــرش 

ــون  ــه أربع ــي ، وفي ــة املتنب مكتب

ــاء  ــة النفــس  واالرتق ــرة لتزكي فك

ــات. ــى الدرج ــا إىل  أع به

ــم  ــرشوع ضخ ــذات  م ــة ال وترقي

ــري  ــال التغي ــه كل آم ــس علي تتأس

واإلصــاح  املنشــود  الهــادف 

يف  الحقيقــي  النجــاح  وبوابــة 

إنــه   ، واآلخــرة  األوىل  حياتنــا 

مــن  أمامــه  جــاد  مــرشوع 

إرادة  يتطلــب  مــا  التحديــات 

ــة  ــرة وخط ــة مب ــة ومعرف واعي

والوســائل.  األهــداف  واضحــة 

كتاب
 ترقية الذات

التحضريية - د. أنوار الشعار

 قامــت عضــوات هيئــة التدريــس 

شــعبة  الهنــديس  باملســار 

ــل  ــة عم ــم بورش ــيات املرس أساس

الحــر  اليــدوي  الرســم  حــول 

اىل  الورشــة  هدفــت  للطالبــات، 

يف  الطالبــات  مهــارات  تنميــة 

مجــال الرســم باألقــام الرصــاص 

ــات ملــدة  ــم العمــل مــع الطالب وت

هــذه  يف  متتاليــن  أســبوعن 

ــارضة  ــدأ باملح ــث تب ــة , حي الورش

والتعريــف بالرســم الحــر واألدوات 

التــي ميكــن إســتخدامها ، وكذلــك 

بالتكويــن  الطالبــات  تعريــف 

وطــرق اإلظهــار باألقــام الرصــاص 

يف  ويراعــي   ، تدرجاتــه  حســب 

ــامت  ــن 3 مجس ــن م ــل تكوي عم

مــع  باليــد  الرســم  يكــون  وأن 

مراعــاه إظهــار خامــة العنــارص 

الــذايت  الظــل  وأماكــن  املرســوم 

ــه . ــة علي ــور املتكون والظــال والن

ورشة عمل الرسم اليدوي الحر للطالبات

مناذج من أعمال الورشة

 التحضريية - الدمام

تنــوي وحــدة الدراســات والبحــوث أن تقيــم 

يومــاً علميــاً يف العــامدة  تُعــرض فيــه أوراق 

العمــل العلميــة والبحــوث التــي تُقــدم مــن 

ــك األوراق  ــس،و كذل ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض قب

املشــركة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة، 

ــدرايس 1439/1438هـــ   ــام ال ــال الع خ

يــوم  بنهايــة  امللخصــات  اســتام  وســيتم 

املُشــاركة  األبحــاث  اســتام  و  2017/11/25م، 

بنهايــة يــوم 2017/1/15م ، ومــن املتوقــع إقامــة 

مــن  األول  األســبوع  خــال  العلمــي   اليــوم 

شــهرمارس 2018م، علــامً أن البحــوث واألوراق 

ــات  ــم واملراجع ــتخضع للتقيي ــتقدم  س ــي س الت

ــة،  ــة علمي ــل لجن ــن قب ــة م ــة املتخصص العلمي

ــج  ــن نتائ ــتفادة  م ــامدة إىل االس ــعى الع وستس

ــوم العلمــي مبــا  ــة املقدمــة يف الي األوراق البحثي

يطــور العمليــة التعليميــة يف عــامدة الســنة 

 . التحضرييــة 

إضافــًة إىل أن األوراق البحثيــة التــي ســتقبل 

ــو  ــم عض ــتدخل يف تقيي ــاً س ــوالً نهائي ــرش قب للن

هيئــة التدريــس وتؤخــذ يف االعتبــار عنــد تجديــد 

ــه.  عقــد عمل

وتهيــب الوحــدة مــن الجميــع التعــاون مــع 

ــن  ــتفادة م ــات، واالس ــوث والدراس ــدة البح وح

ــن يف  ــاعدة الباحث ــا ملس ــي تقدمه ــات الت الخدم

إنجــاز بحوثهــم وتحكيمهــا ومراجعتهــا وتدقيقهــا 

واللغويــة  العلميــة  املراجعــات  ضــوء  يف 

ــوم  ــا يف الي ــداً لنرشه ــررة متهي ــة املق واإلحصائي

العلمــي بالوقــت املناســب.

وحدة الدراسات والبحوث تقيم يومًا علميًا

معتــز  االســتاذ  حملاضــرة  تســتمع  الشــعب  إحــدى  
اخلريشــه يف مقــرر مهــارات التعلــم والبحــث مببنــى 
التابــع لعمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات   450
املقــررات  أهــم  مــن  املقــرر  هــذا  ويعتبــر   ، املســاندة 

التحضيريــة.  الســنة  خطــة  ضمــن  املدرجــة 

إحــدى الشــعب يف مقــرر الرياضيــات، حيــث يظهــر 
 ، االســتاذ  مــن  التعلــم  وشــغف  احلمــاس  الطــالب 
واملناقشــة واحلــوار مــن قبــل الطــالب ، وإجابــة االســتاذ 
أساســاً  املقــرر  هــذا  ويعــد   ، الطــالب  اســئلة  علــى 

التحضيريــة. الســنة  الطالــب  الجتيــاز 

طــالب يتبادلــون املناقشــة واحلــوار يف مقــرر النحــو 
التطبيقــي ،حيــث يظهــر العمــل اجلــاد واحلمــاس لــدى 
الطــالب ، ويعتبــر هــذا املقــرر مــن املقــررات األساســية 
ــب امتــالك مهــارات  ــا يســتطيع الطال ــي مــن خالله الت

اللغــة والقواعــد النحويــة يف املســار اإلنســاني.

مقرر  مهارات التعلم والبحث  مقرر الرياضياتمقرر النحو التطبيقي 
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هــل ســألت نفســك يومــاً لمــاذا أول كلمــة نزلــت علينــا نحــن 
ــد؟ أو  ض هــي كلمــة إقــرأ؟ لمــاذا لــم تكــن أعبــد؟ أو وحِّ المســلم�ي
ي اعتقــادي لأن القــراءة هــي الســبيل إىل معرفــة هللا حــق المعرفــة، وهــي 

ســبِّح ؟ �ض
يــة. ي حيــاة البرث

ورة أساســية �ض �ض
ــة للوقــت  ــد البعــض وليســت تقضي ــا هــو معــروف عن ــة كم ــراءة ليســت هواي الق
الزائــد بــل هــي أســاس حياتنــا، وكمــا قــرأت للكاتــب عبــاس محمــود العقــاد »القــراءة 
ــل هــي فريضــة إســامية، ألــم تســمع  ــة، ب ي للرفاهي

ــات أو سث ليســت مــن الكمالي
قولــه تعــاىل )إقــرأ( هــذا أمــر«.

ي عــى 
ي تعيشــها وأنــا شــخصيا أمــىث

القــراءة تعطيــك حيــاة أخــرى بعيــدة عــن الــىت
ــب، ول  ــراءة لأكت ــوى الق ــت أه ــال »لس ــا ق ــاد عندم ــود العق ــاس محم ــى عب خط
ــدي  ــر الحســاب، وإنمــا أهــوى القــراءة لأن عن ي تقدي

أهــوى القــراءة لأزداد عمــراً �ض
ي 

ي تعطيــىض
هــا - هــي الــىت ، والقــراءة - دون غ�ي ي

حيــاة واحــدة، وحيــاة واحــدة ل تكفيــىض
حيــاة ثانيــة مــن ناحيــة العمــق«. 

ي التدوينة، 
ض وكانــت أجمــل مــا�ض قــرأت يومــا جملــة مــن تدوينــة أحــد الكتــاب الرائعــ�ي

وهــي »بقــدر مــا تمنــح الكتــب مــن وقتــك، بقــدر مــا ســتكافئك يومــاً« لأنهــا فعــاً 
ي 

ــىت ــت نصــف وق ــق أعطي ــن هــذا المنطل َّ وم ــىي اً ع ــ�ي ــا كب ه ــكان تأث�ي ــت ىلي ف حصل
ي مجــالت عــّدة. 

للقــراءة �ض
ســام، أُمــر كل مســلم أن يقــرأ قبــل الأمــر  ي الإ

القــراءة هــي اول أمــر إلهــي نــزل �ض
ي 

يــف للعلــم والعلمــاء �ض بالصــاة والصيــام أمــر بالقــراءة والعلــم وهــذا ترث
ــام.  س الإ

أمة إقرأ .. مىت تقرأ ؟!!

لماذا القراءة؟!

نوره محمد آل مشعل ــ المسار اإلنساني

ــادم  ــادة خ ــل قي ــت ظ ــداً تح ــداً جدي ــعودية عه ــهد الس تش

الحرمــن الرشيفــن وويل عهــده الطَمــوح، و تخطيــط ملســتقبل 

أكــر تطــوراً  مــن خــال رؤيــة اململكــة 2030، حيــث ســيكون 

كل فــرد قــادراً عــى املشــاركة يف بنــاء الوطــن وتطويــره، تنفيــًذا 

ــتكون  ــا، س ــواعد ابنائه ــى  س ــد ع ــي تعتم ــة الت ــك الرؤي لتل

ــكاً  ــة 2030 ُمختلفــة وســيكون  املواطــن  رشي اململكــة يف رؤي

يف تحقيــق رؤيــة بــادِه الطموحــة ، املواطــن الــذي بــِه ســوف 

ــب أن  ــن يج ــذا الوط ــن ه ــرٍد م ــاد ، كل ف ــذه الب ــمو ه تس

يستشــعر مســؤوليته يف تحقيــق الرؤيــة ويســاعد عــى نهضــة 

ــم  ــن أه ــى املواط ــعها ليبق ــا  بوس ــت كل م ــي بذل ــا الت بادن

قضاياهــا وراحتــه فــوق كل أمــر ، والتــي وفــرت كل تلــك 

الوســائل ليبقــى الســعودي آمــن عــى نفســه يف بــاده ،وعليــه 

يجــب أن يكــون فخــوراً جــًدا بــكل مايقدمــه وطنــه مــن دفــاع 

وحاميــة للبلــدان املجــاورة ،وفخــوراً أيضــاً بتلــك  األرواح التــي 

ذهبــت يف ســبيل خدمــة الوطــن ويف ســبيل بقــاء نعمــة األمــن 

ــًدا  ــا الحبيبــة ،يف الختــام نتمــى أن نبقــى ي واألمــان يف مملكتن

واحــدة مــع مليكنــا وويل عهــده وكل مــن يبــذل الكثــري ألجــل 

الوطــن وتحقيــق رؤيتــه الطموحــة ومــن أجــل أن تكــون 

الســعودية أفضــل بســواعد ابنائهــا.

رؤية مليك

ساره الصقعي ــ المسار اإلنساني 

الطــاب  مــن  كبــ�ي  عــدد  يدخــل 
تهم  مســ�ي ي 

�ض مهمــة  مرحلــة 
»المرحلــة  وهــي  أل  التعليميــة، 

» معيــة لجا ا
وبالرغــم مــن اختــاف النطباعــات 
المرحلــة  تلــك  عــن  والتوقعــات 
ــم  ــر إل أن احتياجه ــب لآخ ــن طال م
للتكيــف واحــد ل يختلــف، فالجميــع 
يــدرك أهميــة التكيــف مــع الحيــاة 
الجامعيــة وأن عــدم التكيــف قــد 
عــى  تؤثــر  ســلبية  أبعــاداً  يولــد 
الجامعيــة  حياتــه  طيلــة  الطالــب 

وربمــا تصــل إىل مــا بعدهــا. 
ــف  ــىض التكي ــح مع ــا بتوضي ــو قمن ول
نســبية،  مهــارة  إنــه  فســنقول 
اىل  الجميــع  حاجــة  مــن  فبالرغــم 
التكيــف إل أن لــكل طالــب طاقــة 
معينــة تحــدد كيــف ومــىت يتمكــن مــن 
الوصــول إىل هــذه المهــارة، فالتكيــف 
يحتــاج منــا معرفــة شــاملة عــن البيئــة 

ض مــا  الجديــدة والفــرق بينهــا وبــ�ي
قبلهــا مــن مراحــل ول ننــى بالطبــع 
ي عاقــات جديــدة 

�ض البــدء  أهميــة 
ي للتخلــص والتخفيــف 

والتفاعــل الــكا�ض
ي قــد تكــون 

مــن الأمــور المقلقــة الــىت
اً للوصــول اىل التكيــف. عائقــاً كبــ�ي

الأنظمــة  معرفــة  أيضــا  يجــب 
وتطبيــق  تطبيقهــا  عــى  والحــرص 
ض الخاصــة بالجامعــة وطلــب  القوانــ�ي
المســاعدة والبحــث عــن المعلومــات 
ة  الخــ�ب لديهــم  ممــن  الصحيحــة 
الخاصــة بذلــك للتقليــل مــن حــدوث 
ــام الأوىل. ي الأي

ــص �ض ــاكل بالأخ المش
ــذر  ــب الح ــى الطال ــب ع ــاً يج  أيض
ــة  ــة البالغ ــاهل بالأهمي ــدم التس وع
الخطــوات  اتبــاع  فعــدم  للتكيــف 
الصحيحــة قــد يخلــق مشــاكل نفســية 
واجتماعيــة تــؤدي إىل إخفــاق الطالــب 
ــن  ــا م ــة وأحيان ــة التعليمي ــن الناحي م

الناحيــة الشــخصية.

التكيف مع الحياة الجامعية 

رهف الزهراني ــ المسار اإلنساني

الربامــج  بهــا  تتســم  معينــة  وخصائــص  ســلوك  هــو 

ــة  ــة البرشي ــدرات الذهني ــايك الق ــا تح ــوبية تجعله الحاس

وأمنــاط عملهــا ومــن أهــم هــذه الخاصيــات القــدرة عــى 

التعلــم واالســتنتاج ورد الفعــل عــى أوضــاع مل تربمــج يف 

ــن  ــورة م ــة متط ــي مرحل ــذكاء االصطناع ــل ال ــة وميث اآلل

ــر  ــخري الكمبيوت ــدف إىل تس ــا ته ــات كونه ــة املعلوم تقني

والربامــج لحــل مشــاكل مــن أنــواع متقدمــة مثــل املعرفــة 

والتحليــل املنطقــي وحــل املشــاكل واإلدراك والتعلــم 

ــث  ــا. حي ــام وتحريكه ــع األجس ــل م ــط والتعام والتخطي

اصبــح الــذكاء االصطناعــي أحــد أبــرز أقســام قطــاع 

ــو  ــر وه ــوم الكمبيوت ــا يف عل ــاال هام ــار مج ــة، فص التقني

ــتجيب  ــل و تس ــزة  تعم ــج و أجه ــاء برام ــى بن ــز ع يرك

بأســلوب يشــابه البــرش مثــل التعــرف عــى الــكام والتعلم 

والتخطيــط وحــل املشــاكل. مثــة جــدل واســع يــدار حاليــاً 

عــن مســتقبل الوظائــف البرشيــة مصاحبــاً الزدهــار 

ــذكاء  ــزة ال ــا، وأجه االقتصــاد املعــريف، وتطــور التكنولوجي

االصطناعــي، ولعــل القــول: إن املوظــف يف ظــل هــذا 

ــو  ــدي ه ــع التقلي ــه يف الواق ــد وظيفت ــد يفق ــاد ق االقتص

محتمــل ووارد، لكــن مــا يجــب االنتبــاه لــه أن الوظائــف 

ــز  ــة قــد بــدأت متــارس عملهــا وتحــاول إيجــاد حي البديل

لهــا يف عــامل اإلنســان التــي  وفرهــا اقتصــاد املعرفــة يف عامل 

التكنولوجيــا بشــكل عــام, ولقــد تبلــورت فكــرة الوظائــف 

ــة املحــاكاة منــاذج  ــت بطريق ــا نقل ــة عندم غــري االعتيادي

مــن عقــول البــرش املتميزيــن يف العــامل يف بعــض املجــاالت 

العلميــة والرياضيــة كلعبــة الشــطرنج مثــاً التــي اســتطاع 

ــض  ــة لبع ــاط التفكريي ــض األمن ــوا بع ــون أن ينقل املربمج

ــامل  ــل الع ــرويس بط ــري كال ــم يف التفك ــن وطريقته الاعب

ــن،  ــن املتميزي ــن الاعب ــريه م ــباروف وغ ــة كاس يف اللعب

ــاز  ــرب جه ــم ع ــب معه ــب أن يلع ــتطيع الاع ــث يس بحي

الكمبيوتــر بــا أدىن شــك يف أنــه أمــام أعظــم الاعبــن يف 

العــامل ويف حرضتهــم، وكذلــك أيضــاً يف لعبــة كــرة القــدم 

وغريهــا مــن األلعــاب التــي يتــم برمجــة تطبيقــات 

ــاً  الحاســوب عليــه. كــام أعلنــت الصــن انهــا تقــوم حالي

ببنــاء مركــز للرشطــة يعمــل بواســطة الذكاءاإلصطناعــي 

وليــس البــرش، مــام يثبــت مــرة أخــرى بــأن الصــن 

تحتضــن الــذكاء الصناعــي بشــكل كبــري. ويبــدو أن هــذا 

املركــز مصمــم لخدمــة املســائل املتعلقــة برخــص القيــادة 

والســيارات واملركبــات، مــام يجعلــه يشــبه إىل حــد كبــري 

ــة  ــزاً للرشط ــه مرك ــن كون ــر م ــات أك ــرة إدارة املركب دائ

وســوف تقــدم امتحانــات الســائق مــن طريــق املحــاكاة 

الضــويئ  املســح  تقنيــة  وميــزة  التســجيل  وخدمــات 

املتقدمــة وإن أبــواب املركــز ســوف تكــون مفتوحــة 

للجمهــور 7/24 مبجــرد وضــع املركــز حيــز االســتخدام.ان 

ــة  ــة ثاقب ــذكاء االصطناعــي يكشــف عــن رؤي توظيــف ال

ــة  ــة وتعليمي ــات تربوي ــج لعملي ــذكاء منت تنظــر اىل ان ال

واجتامعيــة وثقافيــة ميكــن لهــا ان تكــون محفــزا لخلــق 

ــة . ــاء التنمي ــهم يف بن ــع واع يس مجمتم

الذكاء 
االصطناعي

د. اشرف العموش * 

* استاذ مساعد بقسم الحاسب اآللي
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ــة  ــورة الحي ــي الص ــا ه ي حقيقته
ــة �ض  الثقاف

ي تحــدد مامــح شــخصيتها 
لاأمــة ، فهــي الــىت

ها  ي تضبــط ســ�ي
وقــوام وجودهــا ، وهــي الــىت

ــا  ــا ، إنه ــا فيه ــدد اتجاهه ــاة ، وتح ي الحي
�ض

ي 
ي تؤمــن بهــا ومبادئهــا الــىت

عقيدتهــا الــىت
ي تعمــل عــى 

ــىت تحــرص عليهــا ، ونظمهــا ال
اتزانهــا ، وتراثهــا الــذي تخــش عليــه مــن 
ــه  ــود ل ــذي ت ــا ال ــار، وفكره ــاع والندث الضي

ــار. ــوع والنتش الذي
والثقافــة ممارســة وســلوك ، وإنهــا الخارطــة 
يحملهــا  ي 

الــىت التوضيحيــة  الجغرافيــة 
ــا ،  ــدي بهدبه ــه ، ويهت ــى كتفي ــان ع نس الإ
 ، ــا رادع داخــىي ــا ، أنه ويســ�ي وفــق خططه
يرشــد  يقــظ،  ودليــل  منبــه،  ومراقــب 
ــق  ــى الطري ــه ع ــه ، فيدل ي حيات

ــان �ض نس الإ
بــه،  المحيــط  المجتمــع  يرضــاه  الــذي 
ي يتعامــل معهــا ، إنهــا  

وتتقبلــه الجماعــة الــىت
طــار الجتماعــي العــام الــذي يعيــش  الإ
ــلوكية  ــا س ــون أنماط ــراد ، فيمارس ــه الأف في
ــال  ــذا المج ي ه

ــع، و�ض ــا المجتم ــر�ض عنه ي
تعريفــا  الثقافــة  لنتــون«  »رالــف  يعــرف 
تشــكيل  هــي  »الثقافــة  ي 

يــأ�ت بمــا  وافيــا 
ي 

ــىت ــج الســلوك ال للســلوك المكتســب ولنتائ
ض  ي مكوناتهــا أعضــاء مجتمــع معــ�ي

ك �ض يشــ�ت
ــا  ــف به ــة نص ــة إذن كلم ــا »فالثقاف وينقلوه
ي نقــوم بهــا خــال حياتنــا 

ممارســاتنا الــىت
قــرت أم طالــت الثقافــة هــي : مجموعــة 
الأفــكار، والقيــم والمعتقــدات ، والتقاليــد، 
والنظــم،   ، والأخــاق  والعــادات، 
وأســلوب   ، التفكــ�ي  وطــرق  والمهــارات، 
 ، والنحــت  والفــن،  والعــرف،   ، الحيــاة 
 ، والتصويــر ، والأدب ، والروايــة ،والأســاط�ي
التصــال  والفلســفة ووســائل   ، والتاريــخ 
نســان  والنتقــال ، وكل مــا صنعتــه يــد الإ
ــة  ــة ومعنوي ــياء مادي ــن أش ــه م ــه عقل وأنتج
الأجيــال  مــن  توارثــه  أو   « ماديــة  »غــ�ي 
الســابقة ، أو أضافــه إىل تراثــه نتيجــة عيشــه 

ض . ي مجتمــع معــ�ي
�ض

نســان عــن  ــا لاإ اُ هام ض ــ�ب الثقافــة ممــ�ي  وتعت
بقيــة المخلوقــات ولكــن هــذه الثقافــات 
ــة  ــن أم ــعب وم ــعب إىل ش ــن ش ــف م تختل
ــاء الشــعب الواحــد  ض أبن ــ�ي ــة وحــىت ب إىل أم
تختلــف مــن قريــة إىل قريــة ومــن مدينــة إىل 

ــرى . أخ
ض  ض لنــا أن مــن العاقــة بــ�ي  ممــا تقــدم يتبــ�ي
ي 

بيــة والثقافــة عاقــة وثيقــة و يمكنــىض ال�ت
بيــة وفهمهــا  القــول أنــه ل يمكــن دراســة ال�ت
زاويــة  مــن  أو  وحــده  الفــرد  زاويــة  مــن 
ــراد بشــكل  ــاة الأف المجتمــع مجــرداً عــن حي
ــا  ــراغ، وإنم ي ف

ــل �ض ــة ل تعم بي ــام ، فال�ت ع
تســتمد مقوماتهــا مــن ثقافــة المجتمــع، ول 

ــه. ــوم علي ي تق
ــا�ض ــاس ثق ــدون أس ــة ب تربي

التربية 
والثقافة رياضـــــــةمواهب رســـــــــم  أدب  شـــــــــعر  خطـــــــــابة 

الطالب عبد اهلل محمد 
العباد – علمي 
االلقاء 

والخطابة 
ي 

�ض الموهبــة  هــذه  بــدأت 
الثانويــة،  مرحلــة  بدايــة 
ي 

بــدأت ممارســتها �ض عندمــا 
ــر،  ض والأخ ــ�ي ض الح ــ�ي ل ب ض ــ�ض الم
ي 

وإخــوا�ض أهــىي  أمــام 
ي بدايــة عــام 

الصغــار، ثــم �ض
بــدورة  التحقــت  م   ٢٠16
ف،  المحــ�ت المــدرب  إعــداد 
بالممارســة  أصبحــت  حــىت 
مــدرب،  الجيــد  عــداد  والإ
ــاء  لق ي بالإ

�ت ــ�ي ــدأت مس ــم ب ث
طريــق  عــن  والخطابــة 
والنســتجرام  الســناب 
ولــدي مــا يفــوق 8٠٠٠ متابــع، 
أظهــار  ي 

�ض بــدأت  وأيضــا 
هــذه الموهبــة مــن خــال 
الخــ�ب  مدرســة  ي 

�ض ي 
دراســىت

الثانويــة بتقديــم دورة عــن 
واختيــار  الشــغف  اكتشــاف 
التخصــص ونالــت إعجــاب 
أهــىي  ووقــف  الحضــور، 
عــى  ي 

وســاعدو�ض معــي 
ــن  ــة ع ــذه الموهب ــر ه تطوي
وحضــور  الســتماع  طريــق 
ي هــذا المجــال، 

الــدورات �ض
ــح  ــىت أصب ــب ح ــراءة الكت وق
ىلي أســاس أنطلــق مــن خالــه 
ي هــذا المجــال .وســأعمل 

�ض
عــى تطويــر نفــىي وتقديــم 
الــدورات  مــن  المزيــد 

والــورش.

وسام علي املشامع -  شعبة ٩ 
شاركت يف مهرجان الوفاء ومعرض 

يف سايتك لدي موهبة الرسم 

قصـــــيدة الحلم

أكُبـــــْر و   ْ ُ أْكــ�ب َهأَنَــَذا 

يَْقــُرْ ُعْمــِريَّ   ِمــْن  والُعْمــُر 
ويَْدُمــْر  َ يفــىض ي  شــبا�ب  َ أْخــىث

يَْغُمــر! َصــْدِريَّ  ي 
�ض والضيــُق 

! ِ َ ــرث ــَف الب ــؤاٍل َخْل ــن س ــْم ِم ك
كيــَف الطريــُق ِلَنْيــِل الَفْخــِر!؟

ــَهِر السَّ َطِويــُل  الطُُّمــوِح  َلْيــُل 
الَقَمــِر و  نْجَمَتــُه  َســاَمرُْت 

الِفْكــِر بََنــاِت  كــؤوَس  أْحُســو 
الّثَمــِر ِطيــِب  ِمــْن  وأرْتَــوي 

ْهــِر النَّ يَْرِويــِه  غــداً  أرجــو 
ــَمِر السَّ َداَعَبهــا  ُظْلَمــٍة  ي  ِ

�ض
المطــِر حنايــا  فيــه  عانَْقــُت 

والَكــَدِر  َ ي ِّ
َعــىض الأَس  زاَل 

ــْطِر والشَّ  َ ي
بيــىت ي 

�ض ُقْلــُت  َقــْد 
الَقــــَدِر ربِّ  بــاهلل  آمنــُت 

ــْعِر وُصْغــُت ُحْلِمــَي ِمْثــَل الشِّ
الَقْهــِر َهــزَم   َ ي

بــذا�ت ي  ِّ
ظــىض

بتول سعيد

فاطمه يونس ــــــ  الخط العربي

ــت  ــام ٢٠13م وكن ــة ع ي نهاي
ــة �ض ــذه الموهب ــوار ه ــدأت مش ب

ت معرضــاً  ي المرحلــة المتوســطة ... وكنــت قــد حــرض
حينهــا �ض

ي ســحُر منظرها 
ي فــا أدهشــىض يحمــل لوحــات لفــن الخــط العــر�ب

.. كانــت جميلــٌة بالفعــل. 
ــكٍل  ــر بش ــت تظه ــب وكان ــكل غري ــاً بش ــب حروف ي اكت

ــىض وجدت
ي أجــد نفــىي  ّ

ي خــوض هــذه التجربــة علــىض
رائــع ، فتشــجعت �ض

فيهــا .. 
ــم  ــام ٢٠14م بالتعل ــع ع ي مطل

ــدأت �ض ــل ب وبالفع
الجــاد بالجهــود الذاتيــة ومــن خــال الفيديوهــات 

ــوب.  ــع التواصــل الجتماعــي واليوتي عــ�ب مواق
ي حققــت 

واليــوم بحمــد هللا وتوفيقــه افخــُر بأنــىض
ي 

ي �ض
ــا�ض ــام الم ــة الع ــى المملك ــث ع ــز الثال المرك

ــة الســامية. ي والزخرف مســابقة الخــط العــر�ب

الشعر

املراجعة اللغوية: د. عي عثامن شحاتة


