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*وكيل عمادة السنة التحضيرية 
والدراسات املساندة للتطوير واجلودة

الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم ووهــب اإلنســان العقــل وســائر 

النعــم، والصــاة والســام عــى رســوله األمــن محمــد صــى اللــه

عليه وسلم وعى آله وصحبه أجمعن.

نحتفــل بعــد أيــام قليلــة بتخريــج دفعــة جديــدة مــن طلبــة 

الســنة التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام عبــد الرحمن بــن فيصل، 

ــك  ــن ذل ــر ع ــة لنع ــعنا الفرح ــون، وال تس ــد فرح ــن ج ونح

ــا  ــه جوانحن ــض ب ــا تفي ــراز م ــة إلب ــا محاول ــامت، ولكنه بالكل

مــن ســعادة غامــرة، وفرحــة طاغيــة بتخريــج هــذه الكوكبــة 

ــم  ــم انتقالك ــارك لك ــم وأب ــة، أهنئك ــم واملعرف ــن درر العل م

لكليــات الجامعــة، فقــد حرصــت عــامدة الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة عــى تنميــة وصقــل شــخصيتكم ، 

وتعزيــز قدراتكــم الذاتيــة يف التعليــم والتفكــري واتخــاذ 

القــرارات، وتحمــل مســؤوليتكم يف اختيــار تخصصكــم املائــم 

ــن  ــامدة م ــعت الع ــام س ــة، ك ــم العقلي ــم وقدراتك لطموحك

بدايــة دراســتكم الجامعيــة محاولــة لســد الفجــوة الواســعة 

– نوعــا مــا – بــن التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي وعــى 

ــة يف الســنوات  ــا للدراســة التخصصي ــم نفســيًا وفكريً تهيئتك

ــا  ــي تحتاجونه ــارات الت ــارف وامله ــم باملع ــة، بتزويدك القادم

ــط  ــع الخط ــال وض ــن خ ــة م ــع الجامع ــاج يف مجتم لاندم

الدراســية املطــورة يف عــامدة الســنة التحضرييــة مبــا يتوافــق 

ــاعدكم  ــا يس ــي، ومب ــامد األكادمي ــودة واالعت ــري الج ــع معاي م

عــى إتقــان مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة، و مهــارات الحاســب 

ــة التقــدم التكنولوجــي ، و مل يغــب  ــه؛ ملواكب اآليل و تطبيقات

ــم  ــر مهاراتك ــة وتطوي ــة تنمي ــنة التحضريي ــامدة الس ــن ع ع

الذاتيــة؛ لتنميــة شــخصياتكم القياديــة، باإلضافــة إىل مقــررات 

قســم العلــوم األساســية؛ لصقــل مهاراتكــم العلميــة، و قســم 

الدراســات اإلســامية؛ ملــا لــه مــن دور يف تزويدكــم باملعــارف 

اإلســامية، إضافــة إىل مــا حرصــت العــامدة عــى توفــريه 

لكــم مــن مشــاريع وبرامــج مــا ُوِجــدت إال لكــم ومــن 

أجلكــم والتــي منهــا بوابــة خدمــات الطالــب واملســؤولة 

بشــكل مبــارش عــن التعامــل مــع الطــاب يف مجــال تقديــم 

الخدمــات التــي تدعــم تقدمكــم العلمــي واألكادميــي، ومنهــا 

ــة  ــا للدراس ــون مكانً ــم ليك ــذي صم ــم وال ــم التعل ــز دع مرك

ــي. ــي والنف ــاد األكادمي ــم، و اإلرش والتعل

وختامــا النجــاح كلمــة ســحرية تدخــل الــرور عــى القلــوب 

ويســعى إليــه كل مجــد، ولــكل نجــاح مفتــاح وخطــوات وها 

نحــن عــى أعتــاب نهايــة العــام الــدرايس ومــع اســتعدادكم 

لقطــف الثــامر، وجنــي الحصــاد عــن جهــد عــام كامــل، فيــا 

ــاح  ــباب النج ــم بأس ــوق عليك ــاح والتف ــدون النج ــن تري م

والتفــوق، وخــذوا بأســباب الصــاح والتوفيــق والفــاح، 

اســتذكروا واجتهــدوا، فــإن تعبتــم اليــوم فغــًدا الراحــة 

ــة،  ــج الطيب ــام تفرحــون بالنتائ ــب؛ حين ــي تنســيكم التع الت

واملســتقبل الزاهــر بــإذن اللــه تعــاىل، أبنــايئ وبنــايت إن 

بالجــدَّ وا الجتهــاد، والنجــاَح  ـم، والتفــوَق  بالتَعلُـّ الِعلــم 

باملذاكــرة واملثابــرة، والوصــوَل إىل املعــايل بالحــر ص والتعــب 

واالســتعداد الجيــد قبــل االمتحــان مــن أهــم مــا يســا عدكــم 

عــى بلــوغ ذلــك، فمــن زَرَع البــذَل والعطــاء حَصــَد النجــاَح 

ــه. ــإذ ن الل ــوق – ب والتف

أســأل اللــه عــز وجــل لكــم الفــوَز والفــاح يف دنياكَــم وآ 

خرتكــم .. كــام أســأله أن يجعــَل هــذه االمتحانــات بــرداً وســاما 

ــكل خــري. ــم ل ــه وإياك ــي الل ــم.. وفَّقن عليك

د. ناصر بن سعود الريس* الفريق البحثي لهيئة تقويم التعليم والتدريب
 يزور عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

    التحضريية - الدمام

لرنامــج  البحثــي  الفريــق  قــام 

الســنة التحضرييــة يف الجامعــات 

ميدانيــة  بزيــارة  الســعودية 

التحضرييــة  الســنة  لعــامدة 

بجامعــة  املســاندة  والدراســات 

ــل  ــن فيص ــن ب ــد الرحم ــام عب اإلم

وذلــك يــوم األربعــاء األول مــن 

ــق  جــامدي اآلخــرة 1440 ه املواف

 ، م  فرايــر 2019  مــن  الســادس 

للوقــوف عــى تجربتهــا وبرامجهــا 

ــر  ــذ األم ــار تنفي ــة يف إط األكادميي

الســامي الكريــم رقــم )48424( 

القــايض  1439/9/23ه  بتاريــخ 

ــم  ــم التعلي ــة تقوي ــأن تقــوم هيئ ب

والتدريــب بإجــراء دراســة تقومييــة 

شــاملة للســنة التحضرييــة للطــاب 

والطالبــات املقبولــن يف الجامعــات 

للتدريــب  العامــة  واملؤسســة 

التقنــي واملهنــي.

    يف بدايــة الزيــارة افتتــح معــايل 

األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه بــن 

محمــد الربيــش مديــر الجامعــة 

اللقــاء بالرتحيــب بفريــق الدراســة 

للتقويــم  الوطنــي  املركــز  مــن 

ــث أشــاد  ــامد األكادميــي حي واالعت

الســنة  عــامدة  بجهــود  معاليــه 

ودورهــا  وإنجازاتهــا  التحضرييــة 

الجامعــة  طــاب  إعــداد  يف 

ــات  ــة يف التخصص ــاة الجامعي للحي

املختلفــة، فيــام اســتعرض ســعادة 

األســتاذ الدكتــور / غــازي بــن عبــد 

الرحمــن العتيبــي وكيــل الجامعــة 

للشــؤون األكادمييــة أهميــة دور 

التواصــل الفعــال واملســتمر بــن 

تقدمــه  ومــا  الكليــات  برامــج 

التحضرييــة  الســنة  عــامدة 

لطابهــا  املســاندة  والدراســات 

مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  باعتبارهــا 

برامــج الكليــات ، وآليــات التكامــل 

ــة  ــن مخرجــات الســنة التحضريي ب

األكادمييــة،  الرامــج  ومتطلبــات 

ــدول  ــي ج ــق البحث ــتهل الفري واس

ســعادة  مــع  باجتــامع  الزيــارة 

التحضرييــة  الســنة  عميــد 

املكلــف  املســاندة  والدراســات 

والســادة الــوكاء ورؤســاء األقســام 

هيئــة  أعضــاء  مــن  ونخبــة 

االجتــامع  تضمــن  التدريــس، 

عــن  تعريفــي  عــرض  تقديــم 

برنامــج الســنة التحضرييــة قــدم 

الدكتــور  ســعادة  خالــه  مــن 

ــد  ــس عمي ــعود الري ــن س ــارص ب ن

والدراســات  التحضرييــة  الســنة 

املســاندة املكلــف ملحــات رسيعــة 

عــن إنجــازات وجهــود العــامدة يف 

إعــداد الطالــب للحيــاة الجامعيــة، 

ومقرراتهــا  مخرجاتهــا  وربــط 

ــة  ــج االكادميي ــع الرام ــية م الدراس

بالكليــات ، باإلضافــة إىل اســتعراض 

إجــراءات وضوابــط ضــامن جــودة 

. الطــايب  الدعــم  وآليــات  األداء، 

ــارة عــى  كــام اشــتمل جــدول الزي

اجتــامع الفريــق البحثــي بعينة من 

أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات 

األكادمييــة بكليــات جامعــة اإلمــام 

ــك  ــل وذل ــن فيص ــن ب ــد الرحم عب

التكامــل  أوجــه  عــى  للوقــوف 

بــن مقــررات الســنة التحضرييــة 

ــا  ــي تقدمه ــة الت والرامــج األكادميي

العلميــة  بالتخصصــات  الكليــات 

الســنة  تأثــري  ومــدى  املختلفــة، 

مهــارات  صقــل  يف  التحضرييــة 

عــى  ومســاعدتهم  الطــاب 

تقدمهــم األكادميــي خــال ســنوات 

الدراســة بالرامــج، كــام تضمــن 

اللقــاء اجتــامع مــع عينــة مــن 

طــاب وطالبــات الســنة التحضريية 

مبســارات وأفــرع العــامدة املختلفة 

اســتطلع مــن خالــه فريــق الزيــارة 

آراء الطــاب والطالبــات يف املهارات 

الدراســية  باملقــررات  التدريســية 

العــامدة  تقدمــه  ومــا  املختلفــة 

مــن ســبل وآليــات الدعــم الطــايب 

املختلفــة، ومــدى أهميــة الســنة 

الفجــوة  ســد  يف  التحضرييــة 

والحيــاة  الثانــوي  التعليــم  بــن 

ــي  ــة الت ــة باعتبارهــا البواب الجامعي

ميــر مــن خالهــا الطالــب للكليــات 

والتخصصــات املختلفــة بالجامعــة. 

نظمــت  اللقــاء  هامــش  وعــى 

التحضرييــة  الســنة  عــامدة 

بالتعــاون  املســاندة  والدراســات 

للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  مــع 

األكادمييــة معرضــا تعريفيــا برنامج 

ــودة األداء  ــامن ج ــام ض ــادة نظ قي

تــم  حيــث   QASD األكادميــي 

اســتعراض مراحــل الرنامــج بالســنة 

ومعايــري  وآليــات  التحضرييــة 

الرنامــج والتــي تركــز عــى ضــامن 

التعليميــة  املامرســات  جــودة 

اليوميــة داخــل القاعــات الدراســية 

وفقــا لخمــس مجــاالت رئيســية 

التعلــم  مخرجــات  يف  واملتمثلــة 

املســتهدفة، ومامرســات التعليــم 

 ، التقويــم  وآليــات   ، والتعلــم 

ــدرات  ــة ق ــم الطــايب ،وتنمي والدع

التدريســية.  الهيئــة 

ــق عــى  ــام حــرص أعضــاء الفري في

املرشفــن  مــن  لعينــة  مقابلــة 

التوجيــه  وأعضــاء  األكادمييــن، 

واإلرشــاد النفــي مبســارات الســنة 

للوقــوف  املختلفــة  التحضرييــة 

عــى أهــم املشــكات األكادمييــة 

التــي  والســيكولوجية  والنفســية 

تواجــه الطــاب أثنــاء دراســتهم 

وســبل  التحضرييــة  بالســنة 

ــارة  ــت الزي ــام تضمن ــا، في مواجهته

ــق  ــي مراف ــق البحث ــة للفري امليداني

التحضرييــة  الســنة  ومســارات 

خالهــا  مــن  تعــرف   ، املختلفــة 

التجهيــزات  عــى  الفريــق 

ومتابعــة  للعــامدة  اللوجســتية 

ــة  ــة التعليمي ــري العملي ــة لس رسيع

واالطــاع عــى مــا توفــره العــامدة 

ــل  ــات الدراســية واملعام ــن القاع م

وقــد  التعلــم،  مصــادر  ومراكــز 

ــاءات  ــدول اللق ــق ج ــم الفري اختت

ــي  ــى الرئي ــة للمبن ــارة ميداني بزي

بالحــرم   )450 )مبنــى  للعــامدة 

الجامعــي بالراكــة حيــث أعــرب 

لحجــم  ســعادته  عــن  الفريــق 

الجهــود املبذولــة بالعــامدة مــن 

أجــل تحقيــق رؤيــة ورســالة الســنة 

التحضرييــة للطــاب وتأثريهــا يف 

تحقيــق النجــاح والتقــدم للطالــب 

الجامعيــة. حياتــه  يف 

  تنفيذًا لألمر السامي الكريم بإجراء دراسة تقويمة للسنة التحضيرية بالجامعات السعودية
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ية - الدمام  التحض�ي

انطاقــاً مــن حــرص مديريــة رشطــة املنطقــة 

ــن  ــة ب ــة املجتمعي ــة الرشاك ــى إقام ــة ع الرشقي

الجهــات األمنيــة والجامعــات العلميــة، قامــت 

ــذ  ــن فيصــل بتنفي ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم جامع

األمــن  لرجــال  املوجهــة  املحــارضات  بعــض 

ــة  ــه يف قاع ــف قطاعات ــة مبختل ــة الرشقي باملنطق

ــام،  ــة بالدم ــة الرشقي ــة املنطق ــارضات برشط املح

ــة  ــع الثقافي ــن املواضي ــدداً م ــن ع ــي تتضم والت

ــية،  ــة والنفس ــة والصحي ــة واالقتصادي واالجتامعي

ــي  ــراع( والت ــوان )إدارة ال ــارضة بعن ــي مح وه

ســعود  بــن  نــارص  الدكتــور  ســعادة  قدمهــا 

ــات  ــة والدراس ــنة التحضريي ــد الس ــس - عمي الري

ــذكاء  ــوان )ال ــارضة بعن ــف، ومح ــاندة املكل املس

العاطفــي( والتــي قدمهــا ســعادة الدكتــور ســامي 

ــة  ــم اللغ ــس قس ــك - رئي ــه املبريي ــد الل ــن عب ب

ــوان )جــودة  ــف، ومحــارضة بعن ــة املكل اإلنجليزي

ــادل  ــور ع ــعادة الدكت ــا س ــي قدمه ــاة( والت الحي

بــن عبداملحســن الضويحــي - رئيــس قســم اإلدارة 

ــكر  ــاء ش ــة اللق ــة، وبنهاي ــة الرتبي ــة بكلي الرتبوي

ــواء /  ــة الل ــر رشطــة املنطقــة الرشقي ســعادة مدي

ــام  ــة اإلم ــش جامع ــد القري ــن محم ــه ب ــد الل عب

ــن فيصــل بكافــة كلياتهــا ال ســيام  عبدالرحمــن ب

عــامدة الســنة التحضرييــة عــى إقامــة مثــل هــذه 

الــرشاكات وعــى جهودهــم املبذولــة إلنجــاح 

ــج.  ــذه الرام ــل ه مث

د. الريس يحاضر منسوبي شرطة الشرقية عن إدارة الصراع
في إطار الشراكة المجتمعية بين الجهات األمنية والجامعات العلمية

ية - الدمام   التحض�ي
ــة  ــة بجامع ــنة التحضريي ــامدة الس ــت ع      أقام

ــل األول  ــل الحف ــن فيص ــن ب ــد الرحم ــام عب اإلم

ىف  املشــاركن  والطالبــات  الطــاب  لتكريــم 

ــي  ــة ، والت ــات التحضريي ــان وفارس ــابقة فرس مس

يف  جديــدة  وتجربــة  لهــا  األوىل  الــدورة  تعــد 

عــامدة  الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة  

وهــي مســابقة ســنوية تقدمهــا العــامدة الختيــار 

مســتوى  عــى  املتميــز/ة  والطالبــة  الطالــب 

عــى  لتشــجيعهم  العــامدة  وفــروع  مســارات 

التفــوق ليــس فقــط عــى املســتوى العلمــي 

ولكــن أيضــا عــى مســتوى القــدرات املهاريــة 

ــم   ــات لديه ــة املواهــب واالبداع ــة، وتنمي املختلف

، إضافــة إىل  تشــجيعهم عــى االشــرتاك يف الحيــاة 

الجامعيــة بــكل أنشــتطها  و تعزيــز روح املنافســة 

الرشيفــة وثقافــة التميــز لــدى الطالــب والطالبــة.

ــد  ــرشاً، فق ــابقة مب ــاركن باملس ــداد املش وكان أع

كان عــدد املطلعــن عــى املســابقة هــو )1820( 

طالــب وطالبــة وعــدد املســجلن فيهــا ) 719(  و 

ــو التســجيل لاشــرتاك باملســابقة  عــدد مــن أكمل

حســب  )147طالبــة(  و  طالــب(   40  (،  )187(

ــايل ــع الت التوزي

ــاركن ىف  ــاب املش ــم الط ــل تكري ــم حف ــد أقي وق

املســابقة بقاعــة املناســبات مببنــى عــامدة الســنة 

التحضرييــة  والدراســات املســاندة )450( بالحــرم 

ــام  ــعبان لع ــن 2 ش ــوم اإلثن ــة ي ــي بالراك الجامع

1440 هـــ املوافــق 8 أبريــل 2019م ،وقــام ســعادة 

الدكتــور نــارص الريــس عميــد الســنة التحضرييــة 

بتكريــم الطــاب املشــاركن باملســابقة و تنصيــب  

و  املســابقة  درع  ومنحهــم  منهــم  الفائزيــن 

ألبســهم وشــاح فــارس الســنة التحضرييــة للمســار 

التكريــم  (، وشــارك ىف  العلمــي   – الهنــديس   (

ــريش  ــه الق ــد الل ــن عب ــف ب ــور نائ ــعادة الدكت س

ــا ملســابقة فرســان وفارســات  ــة العلي عضــو اللجن

الســنة التحضرييــة ، املــرشف العــام عــى مســارات 

العــامدة، وبحضــور لفيــف مــن أعضــاء هيئــة 

ــم  ــم تكري ــام ت ــامدة ك ــويب الع ــس ومنس التدري

تنفيــذ  املشــاركن يف  التدريــس  أعضــاء هيئــة 

ــارس الســنة  املســابقة وكان مــن نصيــب لقــب ف

عبــد  الطالــب  الهنــديس  للمســار  التحضرييــة 

ــهري.  ــن الش الرحم

عيــى  محمــد  الطالــب  العلمــي  وللمســار 

العنــزي. ونتمنــى مــن اللــه أن تســتمر أعــوام 

وأعــوام.

كــام  اقيــم حفــل تكريــم  الطالبــات بقاعــة 

االمــرية جواهــر بنــت نايــف  بكليــة العلــوم 

مبجمــع الريــان  يــوم االحــد 1 شــعبان لعــام 1440 

املوافــق 7 أبريــل لعــام 2019م ، بحضــور ســعادة 

التحضرييــة  للمســار  الســنة  مســاعدة عميــد 

اإلنســاين وســعادة الدكتــورة  فاطمــة الرواجــح 

وكيلــة الجامعــة لدعــم الطــاب  والدكتــورة منــى 

ســليامن مســاعدة مــرشف وحــدة شــؤون الطــاب 

) طالبــات( ومســؤول تنفيــذ املســابقة وجمــع 

ــات  ــات املكرم ــامدة والطالب ــوبات الع ــن منس م

ــة  ــب فارس ــب لق ــن نصي ــد كان م ــن، وق وأمهاته

الســنة التحضرييــة باملســار الصحــي  الفارســة 

ــديس   ــار الهن ــم و املس ــم الكلث ــد ابراهي ارام خال

الفارســة نديــن جهــاد بــن يعقــوب عبــد الهــادي، 

أمــا املســار العلمــي  فــكان مــن نصيــب الفارســة 

دينــا عمــر عثــامن محمــد، واملســار اإلنســاين 

الفارســة أثــري محمــد فهــد القحطــاين، إضافــة إىل 

املســار العلمــي  بالجبيــل للفارســة خزنــه مبــارك 

ــكان  ــل ف ــا  املســار اإلنســاين بالجبي الهاجــري، أم

للفارســة شــهد عــي الزهــراين، وللمســار الصحــي 

ــح الغامــدي،  ــل الفارســة وجــود عــي صال بالجبي

وأخــريا املســار العلمــي بكليــة املجتمــع بالدمــام 

ــى  ــارك ع ــول فمب ــد العاق ــراء أحم ــة زه للفارس

ــاتها . ــانها وفارس ــامدة فرس الع

حفل تكريم مسابقة فرسان وفارسات التحضيرية 
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معالي مدير الجامعة يوافق على إنشاء مكتب المبادرات النوعية

ية - الدمام  التحض�ي

ــامدة  ــة بع ــادرات النوعي ــب املب ــاء مكت ــم إنش ت

الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة 

واملوافقــة  فيصــل  بــن  الرحمــن  عبــد  اإلمــام 

عليــه مــن قبــل مجلــس العــامدة ومعــايل مديــر 

روح  إذكاء  اىل  املكتــب  ويهــدف  الجامعــة، 

املبــادرة بــن طلبــة الجامعــة وبــن أعضــاء هيئــة 

ــل  ــي تحم ــم الت ــتقطاب إبداعاته ــس واس التدري

بحيــث  جهودهــم،  الســتثامر  جديــدة  آليــات 

تعمــل هــذه اآلليــات عــى تنظــم هــذه الجهــود 

إليــه مــن  يف مســار واحــد يســهل االنضــامم 

ــح  ــوي واض ــدف تنم ــق ه ــن؛ لتحقي ــل الراغب قب

ــل  ــات عم ــادرات آلي ــى أن تشــمل املب ومحدد.ع

تنفيذيــة لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 ويُعــد 

ــامدة  ــن الع ــاً م ــادرات حرص ــب املب ــاء مكت إنش

والجامعــة عــى التميــز املؤســي لتحقيــق هــذه 

الرؤيــة – وإميانهــا بواجبهــا الوطنــي واملجتمعــي، 

واستشــعار دورهــا املهــم يف دعــم تطلعــات رؤيــة 

ــة. اململك

كــوادر  مــن  الجامعــة  متتلكــه  مــا  وبفضــل   

وإمكانــات، ورؤيتهــا نحــو تحقيــق التميــز محليــاً 

وإقليميــاً وعامليــاً، ورســالتها نحــو تقديــم خدمــات 

برشاكــة  إبداعيــة  ومهنيــة  وبحثيــة  معرفيــة 

ــز أهــداف  ــت تعزي ــة، فقــد جعل ــة فاعل مجتمعي

برنامــج التحــول الوطنــي وتطلعــات الرؤيــة أحــد 

أولوياتهــا، والتــي ســيكون لهــا أثرهــا - بــإذن 

ــر أهــم دور  ــه - عــى الفــرد واملجتمــع. ويعت الل

للجامعــة ثــم العــامدة هــو املســاهمة يف تحقيــق 

ــل  ــن خــال تفعي ــرشي، م ــال الب النمــو يف رأس امل

بحــث   – تعليــم  الرئيســية(  الثــاث  أدوارهــا 

ــع  ــذي وض ــر ال ــع(. األم ــة مجتم ــي – خدم علم

عــى عاتقنــا تأهيــل خريــج/ة متكامــل الشــخصية 

ــكل  ــه بش ــة وطن ــه لخدم ــات تؤهل ــك مقوم ميتل

روح  إذكاء  علينــا  يحتــم  مــام  وفعــال،  كبــري 

املبــادرة بــن طــاب/ طالبــات ومنســويب العــامدة 

جهودهــم  واســتثامر  إبداعاتهــم  واســتقطاب 

ــز. ــداع والتمي ــق اإلب لتحقي

وقــد تــم تكليــف عضــو هيئــة التدريــس بالعامدة 

الدكتــور/ ســعيد جميــل األشــقر بتأســيس املكتــب 

ــز، واســتقبال  ــداع والتمي ــه مبــا يحقــق اإلب وإدارت

كانــت  ســواء  املبــادرات  ورعايــة  واســتقطاب 

ــامدة أو  ــات الع ــاء وبن ــن أبن ــادرات م ــذه املب ه

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا، والعمــل عــى 

ــة  ــات ذات العاق ــع الجه ــيق م ــا بالتنس تحقيقه

ــة. عــى مســتوى الجامع

يهدف الى إذكاء روح المبادرة بين طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس واستقطاب إبداعاتهم

مكتب المبادرات النوعية
 Qualitative Initiatives Office

» تعاونوا على الخير« 
تسعد أطفال دار الرعاية 

االجتماعية بالدمام

 لجنة الأنشطة الطالبية – مسار علمي -الريان 

   نظمــت لجنــة األنشــطة زيــارة اىل دار الرعايــة االجتامعيــة 

بالدمــام  تحــت عنــوان » تعاونــوا عــى الخــري » يــوم 

ــات  ــث قامــت طالب ــق 1/19/   2019 م، حي الســبت  املواف

ــات   ــن )10( طالب ــغ عدده ــان  البال ــي – الري ــار العلم املس

ــل:  ــزة ،مث ــرات  املمي ــض الفق ــوى بع ــج يحت ــم برنام بتقدي

ثقافيــة  مســابقات  وقيمــة،  قصــة  الصغــري،  املســعف 

ــة ، وهــدف الرنامــج  ــة، وإضــاءات ســلوكية، وصحي ورياضي

ــة  ــارات اإلســعافات األولي اىل : تعريــف األطفــال ببعــض مه

باإلضافــة  الســليمة،  الصحيــة   والســلوكيات   والعــادات 

اىل القيــم الرتبويــة قيمــة التعــاون، واالحــرتام، وتنشــيط 

التــي  املســابقات  بعــض  خــال  مــن  التفكــري  مهــارات 

ــك ســاهم النشــاط يف  ــرح و الفكاهــة، وبذل مييزهــا جــو امل

ــد  ــبتهم  العدي ــال وأكس ــعدت  األطف ــة أس ــة مجتمعي خدم

مــن املهــارات اإليجابيــة ، وقــد منحــت مديــرة دار الرعايــة 

االجتامعيــة شــهادات شــكر للمنظمــن واملنفذيــن عــى 

ــه  . ــم تقدمي ــذى ت ــز ال ــج املتمي ــذول، والرنام ــد املب الجه

ية - الدمام  التحض�ي
ــن  ــرار( يف كل م ــذ الق ــك... اتخ ــف تخصص ــة )اكتش ــذت فعالي نف

املســار )العلمــي – الهنــديس – الصحــي ( بقســميه الطــاب / 

ــار،  ــبة للمس ــات املناس ــب الكلي ــة حس ــذت الفعالي ــات، ونف الطالب

وكانــت تضــم الطــاب مــن الكليــات الذيــن قدمــوا خراتهــم 

لزمائهــم يف الســنة التحضرييــة  بهــدف مســاعدتهم يف اختيــار 

التخصــص املناســب للمســار التابــع لــه و املناســب لقدراتــه وميولــه،  

ــة .  ــل ايجابي ــري وردود فع ــري كب ــة تأث ــذه الفعالي وكان له

فعالية اكتشف تخصصك ... اتخذ القرار

ية - الدمام   التحض�ي

املهــارات  تنميــة  برنامــج  خــال  مــن   

الــورش  مــن  العديــد  قُدمــت  الطابيــة 

ــرن الحــادي  ــارات الق ــة مه ــة لتنمي التدريبي

والعرشيــن ووفقــاً لرؤيــة اململكــة 2030 

الــذات  بتطويــر  الخاصــة  الــورش  ومــن 

ورشــة كيــف تكــون طالبــاً جامعيــاُ متميــزاً؟ 

وإدارة  الــدرايس،  للتفــوق  وخطــوات 

الضغــوط، وأعلــن مســؤوليتك، واكتشــف 

الحاســب  أمــا ورش  داخلــك،   القائــد يف 

اآليل  كانــت، ومنهــا: تفعيــل االســتبانات 

االلكرتونيــة، والــذكاء االصطناعي،وتطبيقــات 

إضافــة  والتشــفري  االلكرتونيــة  طبيــة 

 How to ومنهــا  اللغــات  يف  ورش  إىل 

 improve reading skills ، Challenges

 of learning English as a Foreign

 Language ،Common Mistakes in

Written English، وورش الصحــة والغــذاء 

واالســعافات  الصحــي،  الغــذاء  ومنهــا: 

األوليــة، والصحــة والرياضــة، وجاملــك يف 

صحتــك، وورش للمواهــب الفنيــة، ومنهــا 

ــة؟  ــة ناجح ــروض تقدميي ــي ع ــف تقدم كي

ومــدارس الفــن التشــكيي، واجعــل عرضــك 

نقــل  وبرنامــج  الرســم،  وورشــة  ناجحــاً، 

الخــرات، ومنهــا سأســمو بــذايت، وتوليــد 

األفــكار اإلبداعيــة، وصعــود بــا حــدود، 

وكــوين متحدثــة، وصناعــة التفــوق الــدرايس، 

ــرة  ــكري ) خ ــض الس ــة مري ــه معيش وكيفي

حياتيــة(، و قــوة العــادات. 

الورش التدريبية ببرنامج تنمية المهارات الطالبية



العدد السابع4
شعبان ١٤٤٠هـ
إبريل ٢٠١٩ م

 التحضريية – الجبيل

التعــاون  لقيمــة  تعزيــزاً    

بلــذة وجــامل  والعطــاء، ووعيــاً 

قــام  اآلخريــن؛  وإســعاد  البــذل 

فريــق مكــون مــن )7( طالبــات 

ــاين يف  ــار اإلنس ــات املس ــن طالب م

ــوم  ــة العل ــة بكلي الســنة التحضريي

بالجبيــل  اإلنســانية  والدراســات 

ــرزاق  ــارة عبدال ــادة الطالبة/س بقي

األســتاذة:  وبــإرشاف  الغامــدي 

بتنفيــذ  أبوبشــيت  شــيخة  م. 

عليــه  أُطلــق  تطوعــي  مــرشوع 

والــذي   ،“TIME OUT“ اســم 

يهــدف إىل توفــري جــو ترفيهــي 

وممتــع لطالبــات الكليــة يف أوقــات 

ــداً  ــة بعي ــاعات الراح ــم وس فراغه

ــن  ــا، م ــتخدام التكنولوجي ــن اس ع

خــال إعــداد وتصميــم ركــن يف 

ــدة  ــة ومل ــة الخارجي ــة الكلي حديق

ــدم  ــث يق ــل، بحي ــوم درايس كام ي

ــة  ــاب جامعي ــة وألع ــاب حركي ألع

مســلية، وكذلــك يوفــر روايــات 

بالقــراءة  لاســتمتاع  متنوعــة 

تقديــم  مــع  الطلــق،  الهــواء  يف 

وجبــات خفيفــة مجانيــة لطالبــات 

لهــذا  وكان  الكليــة،  ومنســوبات 

ــر والصــدى اإليجــايب  املــرشوع األث

واملمتــع عــى زائريــه مــن طالبــات 

متمثــاً  الكليــة  ومنســوبات 

والفــرح  العريضــة  باالبتســامة 

الغامــر عــى ُمحيــا الجميــع.

 المسار العلمي – الريان 
نظــم املســار العلمــي بالريــان دعــوة عامــة للقــاء 

ــس  ــو مجل ــعبان عض ــورة الش ــتاذة ن ــع األس ــوح م املفت

الشــورى، برعايــة مــن ســعادة عميــد الســنة التحرضيــة 

و الدراســات املســاندة املكلــف، وســعادة الدكتــورة 

ــل الســنة  ــب مســاعد وكي ــز املقيطي ــد العزي ــد عب تغري

ــة  ــور )500( طالب ــي، وبحض ــار العلم ــة للمس التحضريي

ــات الجامعــة  ــة و كلي مــن مختلــف مســارات التحضريي

ــذا  ــة له ــة إرشافي ــكيل لجن ــم تش ــد ت ــان، وق ــرع الري ف

اللقــاء؛ الســتضافة الشــخصية امللهمــة وإعــداد الدعايــة 

ــاء،  ــب للق ــج املناس ــداد الرنام ــم، واع ــة و التنظي الازم

حيــث تــم ذلــك يــوم الخميــس  املوافــق 2019/2/21م 

، وهــدف اللقــاء اىل إســتضافة شــخصية ملهمــة لحقيــق 

ــة :  األهــداف التالي

ــداف  ــد األه ــة تحدي ــراز أهمي ــارب إلب ــرح تج -ط

ــا. ــول اليه ــة الوص وكيفي

- عــرض مواقــف قياديــة ومتميــزة ملجــاالت الحيــاة 

 . ملختلفة ا

ــن  ــة ع ــن وللجامع ــامء للوط ــة االنت ــز قيم  -تعزي

ــا بالضوابــط والتقاليــد واألعــراف  ــا والتزامن طريــق متيزن

ملجتمعاتنــا. ويف نهايــة اللقــاء تــم تكريــم األســتاذة نــورة 

ــر للقــاء الناجــح و  ــة اللقــاء بــدرع شــكر و التقدي بنهاي

امللهــم  مــع الطالبــات.

)طريقك للنجاح(  لقاء مفتوح مع
 أ. نورة الشعبان عضو مجلس الشورى

TIME OUT

 قسم تطوير الذات مسار إنساين – طالبات 
ــى)32(  ــي ع ــوار املجتمع ــة الح ــذ حقيب ــم تنفي ت
شــعبة مــن طالبــات املســار بإجــاميل )1344( طالبــة 
ــن  1/13/  2019م  إىل   17\  1 \2019  ــرتة م ــال الف خ
م، حيــث بلغــت عــدد الســاعات التدريبيــة )96 ( ســاعة  
تدريبيــة قــام بتنفيذهــا )10(  مــن عضــوات هيئــة 
التدريــس، وأســفر تطبيــق الحقيبــة عــن )120( مــرشوع 
تطوعــي ميثــل تطبيــق فعــي لقيــم حقيبــة الحــوار 
ــدار  أســبوع. ــى م ــا ع ــم عرضه ــي ) نســيج( ت املجتمع
ــامس  ــة ح ــق الحقيب ــات تطبي ــم إيجابي ــن أه وم
ــم  ــي للقي ــق الفع ــة، والتطبي ــرة الحقيب ــات لفك الطالب
املشــرتكة مــن خــال املــرشوع التطوعــي الــذى تــم 
تحديــد أفــكاره يف ضــوء حقيبــة الحــوار املجتمعــي؛ 
باإلضافــة ايل تعزيــز مهــارات التواصــل اإليجــايب بــن 
الطالبــات و إدراك الطالبــات ألهميــة الحــوار املجتمعــي 

ــع. ــرد واملجتم ــى الف ــره ع و أث

تنفيذ حقيبة الحوار المجتمعي تسفر عن 
120 مشروع تطوعي بالمسار اإلنساني 

ية - الدمام  التحض�ي

ي زيــارة لرئاســة بلديــة محافظة الخ�ب 
    �ف

عــى  واالرصار  التعــاون  روح  ســادها 
دعــم  برامــج المســؤولية المجتمعيــة 
ــه  ــي، وج ــل التطوع ــة العم ــرش ثقاف ون
ســعادة الدكتــور نــارص بــن  ســعود 
الســنة  عمــادة  عميــد   – الريــس 
المســاندة  والدراســات  يــة  التحض�ي
المكلــف   بجامعــة االمــام عبــد الرحمــن 
ــور  ــعادة  الدكت ــه س ــل  يرافق ــن فيص ب
ــس  ــك رئي ي ــد هللا المب�ي ــن عب ــامي ب س
يــة بعمــادة الســنة  ف قســم اللغــة االنجل�ي
يــة و الدكتــور يحــىي محمــد  التحض�ي
ف عــى وحــدة  عبــد الجيــد    المــرش
،الشــكر  بالعمــادة  الطــاب  شــئون 
‘ متمثلــة  لرئاســة بلديــة محافظــة الخــ�ب
ي المهنــدس ســلطان بــن حامــد الزايدي  

�ف
، واالأســتاذ   رئيــس بلديــة محافظــة الخــ�ب
ي  مســاعد  ف مــوىس بــن خضــ�ي العــ�ف
واالأســتاذ  للخدمــات،  البلديــة  رئيــس 

الخليفــي  العزيــز  عبــد  بــن  بــدر 
مديــر إدارة النظافــة، عــى مــا بــذل 
ي ســبيل إنجــاح الحملــة 

مــن جهــد �ف
التطوعيــة لتنظيــف كورنيــش الخــ�ب ، 
ــاب   ــؤون الط ــدة ش ــا وح ي نظمته

ــىت وال
ــة   ــؤولية المجتمعي ــطة المس ــد أنش كأح
كمــا  العمــادة،  لطــاب  التطوعيــة 
اهتمــام  مــدى  عــى  ســعادته  أكــد 
للعمــل  الداعــم  بدورهــا  العمــادة 

ــز المســؤولية  ة مــن ركائ ف التطوعــي كركــ�ي
وقــدم  الوطــن،  تجــاه  المجتمعيــة 
يــة  ســعادته درع عمــادة الســنة التحض�ي
ســلطان  للمهنــدس  تذكاريــة  كهديــة 
بلديــة  رئيــس  الزايــدي   حامــد  بــن 
ــن  ، واالأســتاذ  مــوىس ب محافظــة الخــ�ب
ي  مســاعد رئيــس البلديــة  ف خضــ�ي العــ�ف
بــن عبــد  بــدر  للخدمــات، واالأســتاذ 
العزيــز الخليفــي مديــر إدارة النظافــة .

عمادة السنة التحضيرية تكرم بلدية محافظة الخبر
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 التحضريية - الدمام

برعايــة كرميــة مــن ســعادة  الدكتــور 

ــد الســنة  ــس عمي ــن ســعود الري ــارص ب ن

املســاندة  والدراســات  التحضرييــة  

املكلــف، نظمــت وحــدة شــؤون  الطــاب 

لتنظيــف  تتطوعيــة  حملــة  بالعــامدة 

ــامم  ــار اهت ــك يف إط ــر وذل ــش الخ كورني

عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 

املســاندة  بجامعــة االمــام عبــد الرحمــن 

بــن فيصــل للرامــج التطوعية واملســؤولية 

، حيــث شــارك  مجموعــة   املجتمعيــة 

ــامدة  ــس بالع ــة التدري ــاء هيئ ــن أ عض م

الحملــة  تنفيــذ  يف  الطــاب  أبنائهــم 

التطوعيــة  يف صبــاح يــوم الســبت 16 

ــذ  ــت تنفي ــب توقي ــارس 2019م ، وتواك م

جامهــريي  تواجــد  التطوعيــة  الحملــة 

ــكال  ــن أش ــكل م ــاً ش ــر جلي ــث  ظه حي

التفاعــل املجتمعــي مــع الحملــة التطوعية 

والثنــاء عــى مثــل هــذة الفاعليــات التــي  

ــة  ــؤولية املجتمعي ــه املس ــد أوج ــرز أح ت

للطالــب الجامعــي تجــاة البيئــة واملجتمــع 

ــه،   ــزالً عن ــس منع ــه لي ــه و أن ــط ب املحي

والجديــر بالذكــر أن  هــذا  التوجــه الــذي 

ينتــج  مــن  رؤيــة ورســالة عــامدة الســنة 

التحضرييــة والدراســات املســاندة و التــي 

تنبثــق مــن رؤيــة ورســالة جامعــة االمــام 

عبــد الرحمــن بــن فيصــل تؤكــد عــى 

أهميــة تنفيــذ رشاكات مجتمعيــة ناجحــة 

ــة  ــة املحيط ــع والبيئ ــول للمجتم يف الوص

ــك  ــث كان رشي ــامدة ،حي ــة والع بالجامع

النجــاح يف تنفيــذ هــذه الحملــة التطوعيــة 

ــد حــرض  ــة محافظــة الخــر، وق هــو بلدي

ــر  ــعادة مدي ــة س ــات الحمل ــذ فاعلي تنفي

ببلديــة  االجتامعيــة  املســؤولية  إدارة 

بــن  االســتاذ/ محمــد  الخــر  محافظــة 

الحملــة  واســتمرت   ، الحاجــي  حافــظ 

ــاعات  ــة س ــدار  خمس ــى م ــة ع التطوعي

فــرتة  بينهــا ســوى  تفصــل  مل  متواصــة 

ــبحانة  ــه س ــن الل ــر، داع ــاة الظه أداء ص

وتعــاىل بــدوام التوفيــق و الســداد لطابنــا 

ــزاء.  األع

طالب التحضيرية يقدمون عماًل تطوعيًا متميزًا في محافظة الخبر 

معرض فعالية )ذاكرة ( لتراث الشعوب بفرع الجبيل

 التحضريية - الجبيل

وســط مظاهــر متألهــا الفرحــة واالبتهــاج، 

أقيمــت فعاليــة معــرض ذاكــرة لــرتاث 

ــق 29- ــاء املواف ــوم الثاث ــعوب يف ي الش

األســتاذة  مــن  كل  بــإرشاف  1-2019م 

ــري،  ــتاذة روان العم ــرويب، واألس ــروة ال م

واألســتاذة نــورة القحطــاين، واألســتاذة 

ــة  عائشــة الشــمراين، يف الســاحة الخارجي

اإلنســانية  والدراســات  العلــوم  لكليــة 

لطالبــات املســار اإلنســاين والعلمــي يف 

ذاكــرة  معــرض  ضــم  حيــث  الجبيــل، 

ــة:  ــدول التالي ــل ال ــي متث ســت أركان والت

ــطن، األردن،  ــارات، فلس ــعودية، اإلم الس

ــد. ــر والهن م

   وعرضــت الطالبــات يف األركان حقائــق 

عــن هــذه الــدول ومعروضــات تحــي 

وثقافتهــم  تراثهــم  مــن  عــن جوانــب 

وطعامهــم  ولباســهم  وحضارتهــم 

وحديثًــا،  قدميًــا  حياتهــم  وأســاليب 

ومنتجــات بادهــم، ومنتجاتهــم اليدويــة 

وُملتفــة. ُمبهــرة  أجــواء  يف 

  وتهــدف الفعاليــة اىل التعــرف عــى 

وحقائــق  وحضــارات  وثقافــات  تــراث 

ــدان مختلفــة وغــرس  ــاة بل وأســاليب حي

مبــدأ األلفــة واملحبــة والرتابــط والرتاحــم 

بــروح  والعمــل  النــاس  بــن  والتآخــي 

الفريــق الواحــد.

وقــد لقــي املعــرض تفاعــاً كبــرياً وصــدًى 

ــن  ــور م ــع الحض ــوس جمي ــاً يف نف جمي

وموظفــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

ــات. ــايل الطالب ــات وأه ــات وطالب واداري

 املسار العلمي – الريان 

إنطاقــا مــن أهميــة دور اإلرشاف األكادميــي ومــا 

ــاعدتهن  ــات، ومس ــم الطالب ــات لدع ــن خدم ــه م يقدم

عــى مواجهــة أي تحديــات أو صعوبــات تقابلهــن أثنــاء 

ــتفادة  ــق االس ــة، ولتحقي ــنة التحضريي ــتهن يف الس دراس

الكاملــة منــه، تــم تنفيــذ فعاليــة تحــت مســمى »لَنُكــن 

ــات  ــرش الخدم ــو ن ــي ه ــا الرئي ــرب »هدفه ــم أق منك

املســار  لطالبــات  األكادميــي  اإلرشاف  يقدمهــا  التــي 

العلمــي بالريــان و حثهــن عــى االســتفادة القصــوى مــام 

ــس  ــاء والخمي ــان األربع ــدة يوم ــك مل ــن، وذل ــدم له يُق

. 13-2019/2/14م 

لنكن منكم أقرب    المسار العلمي بالريان يستضيف مدرسة العشرون الثانوية

 لجنة األنشطة الطالبية مسار علمي – الريان 

اســتضاف املســار العلمــي – الريــان، طالبــات املدرســة 

العــرشون الثانويــة بالدمــام  يــوم الثاثــاء  املوافــق 2019/1/15م؛  

...نعــم  لتنفيــذ حملــة عــاج إدمــان اإلنرتنــت )بــا قيــود 

للوعــي(؛ بهــدف تشــجيع مدمنــي مواقــع التواصــل االجتامعــي 

عــى اســتعادة الســيطرة والتحكــم بعــدد ســاعات االســتخدام؛ 

ــة  ــدية املصاحب ــة والجس ــية والعقلي ــر النفس ــة باملخاط و التوعي

ــت .      ــان اإلنرتن إلدم
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وحدة الدراسات والبحوث تعقد اليوم العلمي الثاني
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التحضرييــة  الســنة  عميــد  برعايــة    

الدكتــور  املكلــف  املســاندة  والدراســات 

ــل  ــس ، وبحضــور وكي ــن ســعود الري ــارص ب ن

الجامعــة للشــؤون األكادمييــة الدكتــور غــازي 

بــن عبــد الرحمــن العتيبــي ، عقــدت وحــدة 

ــاين،  ــي الث ــوم العلم ــوث الي ــات والبح الدراس

والــذي يهــدف إىل تعزيــز ثقافــة البحــث 

يف  البحثــي  الحــراك  وتشــجيع  العلمــي، 

ــامره عــى  ــا مبــا يعــود بث العــامدة وُمجتمعه

العمليــة التعليميّــة التعلميّــة فيهــا، ســواء  

ــة  ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــاركات م ــت املش أكان

الطلبــة. التدريــس أو 

ــات  ــاين بآي ــوم العلمــي الث ــدأ الي ــث ابت    حي

عطــرة مــن القــرآن الكريــم، تاهــا عــرض 

ــم  ــوم العلمــي األول ، ث ــم قصــري عــن الي لفل

ــوث  ــات والبح ــدة الدراس ــرشف وح ــة م كلم

ــة الدكتــور ســامي بــن  ــة العلمي رئيــس اللجن

ــوم  ــار أن الي ــذي أش ــك ، ال ــه املبريي ــد الل عب

ــاركة  ــه )29( مش ــت في ــاين عرض ــي الث العلم

ــوم  ــن الي ــح ع ــاع واض ــة بارتف ــرة بحثي وفك

العلمــي األول الــذي تضمــن)17( مشــاركة 

العلــوم  محــور  كاآليت:  توزعــت  ،حيــث 

محــور   ، مشــاركة   )14( بواقــع  الرتبويــة 

اإلنجليزيــة،  واللغــة  اإلســامية،  العلــوم 

ــي  ــم الجامع ــر التعلي والحاســب اآليل، وتطوي

لــكل منهــام)2( مشــاركتن، محــور العلــوم 

األساســية )4( مشــاركات، ومحــور الرتبيــة 

ــار  ــام أش ــاركات، ك ــع )3( مش ــة بواق الرياضي

متيــز  الثــاين  العلمــي  اليــوم  أن  ســعادته 

مبشــاركات للطالبــات والتــي تقــدر ب)8( 

ــور  ــاركات يف مح ــة  إىل مش ــاركات، إضاف مش

الحاســب اآليل، ومشــاركات مــن فــرع الجبيــل 

ألول مــرة .

ــا  ــات املشــاركات قرأته ــا كلمــة للطالب    تلته

ــة  ــم كلم ــن، ث ــور الدي ــاء رىض ن ــة قب الطالب

التحضرييــة  الســنة  عميــد  الحفــل  راعــي 

الدكتــور  املكلــف  املســاندة  والدراســات 

أهميــة  عــى  أكــد  الــذي  الريــس  نــارص 

ــات ودول  ــع جامع ــي يف جمي ــث العلم البح

ــدم  ــاس التق ــي أس ــامل، وأن البحــث العلم الع

ــاح  ــع يف إنج ــود الجمي ــاكرًا جه ــاء، ش واالرتق

هــذا اليــوم ، 

قــراءة  الجلســات   انتهــاء  تــى  وقــد      

رئيــس الجلســة العلميــة الدكتــور ســامي 

بــن عبــد اللــه املبرييــك توصيــات اليــوم 

الجامعــة  الثاين،ثــم كلمــة وكيــل  العلمــي 

ــذي أكــد رسوره بهــذا  ــة ال للشــؤون األكادميي

ــل  اللقــاء، وحــرص إدارة الجامعــة عــى تفعي

ــع  البحــث العلمــي  ، كــام أكــد شــكره لجمي

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  املشــاركن 

والطالبــات ومرشفاتهــن واملســاهمن بإنجــاح 

ــة  هــذا اللقــاء ســيام عميــد الســنة التحضريي

، ومــرشف  املكلــف  املســاندة  والدراســات 

الدراســات والبحــوث، متطلعــا إىل  وحــدة 

تطويــر  مثــل هــذه اللقــاءات العلميــة، وقــد 

ــدروع. ــع الشــهادات وال ــاء بتوزي ــى اللق انته

بحضور وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي

صورة جامعية للمشاركن مع سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكادميية وسعادة عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة املكلف
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 التحضريية - الدمام

تحــت رعايــة معــايل مديــر 

ــن  ــد الرحمــن ب ــام عب جامعــة اإلم

فيصــل األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه 

اختتمــت  الربيــش  محمــد  بــن 

الرشاكــة  لرنامــج  األوىل  الــدورة 

ــد الرحمــن  بــن جامعــة االمــام عب

عــامدة  يف  متمثلــة  فيصــل  بــن 

ــة واإلدارة العامــة  الســنة التحضريي

للتعليــم باملنطقــة الرشقيــة متمثلة 

يف مركــز املوهوبــن، بحضــور عميــد 

ــر  ــة ومدي عــامدة الســنة التحضريي

بتعليــم  املوهوبــن  رعايــة  إدارة 

ــة. الرشقي

ــور  ــايل الدكت ــح مع ــد أوض وق

عبــد اللــه الربيــش مديــر الجامعــة 

املنوطــة  الــدور  اللــه-  حفظــه 

بالجامعــة يف اســتقطاب املوهوبــن 

الوطــن  أبنــاء  مــن  واملميزيــن 

املعطــاء وهــذا دليــل عــى أهميــة 

ــا  ــرشي مب ــر الب ــتثامر يف العن االس

ــة  يتحقــق مــع الطموحــات الوطني

أســمى  تحقيــق  نحــو  والعمــل 

ــن  ــي م ــن 2030 والت ــة الوط لرؤي

اهــم بنودهــا االســتثامر يف أبنــاء 

ــى قــدر  ــل ع ــض بجي الوطــن لننه
واإلدراك  الوعــي  مــن  كبيــر 
العلميــة  املجــاالت  شــتى  يف 

وغيرهــا. والثقافيــة 
عميــد  ســعادة  ذكــر  كــام 

والدراســات  التحضرييــة  الســنة 

ــارص  ــور ن ــف الدكت ــاندة املكل املس

برنامــج  أن  الريــس  ســعود  بــن 

الرشاكــة يســعى لتقديــم الخدمــات 

والبحثيــة  والتعليميــة  الرتبويــة 

مثــل الرعايــة واالثــراء واالســتقطاب 

ومعلميهــم  املوهوبــن  للطــاب 

ــة  ــام باملنطق ــم الع ــدارس التعلي مب

مســاهمة  بهــدف  الرشقيــة، 

الجامعــة يف إعــداد جيــل مبــدع 

علــامء  ليكونــوا  املوهوبــن  مــن 

باالنتــامء  املتميزيــن  املســتقبل 

وتوجيــه  والوطنــي  الدينــي 

ذلــك. ســبيل  يف  قدراتهــم 

كــام أنــه تــم اعــداد مجموعــة 

كبــرية مــن الرامــج الفرعيــة وذلــك 

ــك  ــن تل ــة م ــى قيم ــق أق لتحقي

الرشاكــة حيــث تــم عقــد دورات يف 

مهــارات البحــث العلمــي ملعلمــي 

دورات  أربــع  بواقــع  املوهوبــن 

لعــدد 60 مــن معلمــي املوهوبن و 

عقــد ورش عمــل بعنــوان مهــارات 

القــرن الحــادي والعرشيــن للطــاب 

ملــا  دورات   3 بواقــع  املوهوبــن 

يقــارب 25 طالــب موهــوب إضافــة 

للمنشــآت  متتاليــة  زيــارات  إىل 

الحيويــة للعــامدة والجامعــة بواقع 

3 زيــارات لـــ  100 طالــب موهوب، 

كذلــك عقــد برنامــج إرشاف بحثــي 

عــى مجموعــة الطــاب املوهوبــن 

األوملبيــاد  مبســابقة  املشــاركن 

الوطنــي لإلبــداع العلمــي وهــو 

ــذ. ــت التنفي ــج الزال تح برنام

رعايــة  إدارة  قدمــت  كــام 

الرشقيــة  بتعليــم  املوهوبــن 

شــكرها لعــامدة الســنة التحضرييــة 

يف  الفعــال  للــدور  والجامعــة 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  حــث 

ــة  ــج نوعي ــم برام ــامدة لتقدي بالع

لخدمــة أبنــاء الوطــن مــن الطــاب 

املوهوبــن، كــام تــم تكريــم أعضــاء 

ــن  ــامدة الذي ــس بالع ــة التدري هيئ

قدمــوا دورات تدريبيــة مختلفــة 

املوهوبــن. ومعلمــي  لطــاب 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة تختتم الدورة األولى 

لبرنامج الشراكة مع تعليم الشرقية في رعاية الموهوبين 

برامج وزيارات لـأكثر من 150 طالب موهوب في الشرقية بالجامعة

جزء من
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من منطلق اهتمام الجامعة بصحة وسالمة طالبها

حمالت للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وأمراض السمنة والحوادث المرورية

 التحضريية - الدمام

الســنة  عــامدة  نظمــت 

املســاندة  والدراســات  التحضرييــة 

بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  بجامعــة 

فيصــل بالدمــام، ، حملــة توعويــة 

ملقــرر  والصحيــة  البدنيــة  للرتبيــة 

الرتبيــة البدنيــة للمســارين الهنــديس 

والعلمــي، بحضــور ســعادة عميــد 

ــة املكلــف الدكتــور  الســنة التحضريي

ــاء  ــن أعض ــدد م ــس، وع ــارص الري ن

التدريــس. هيئــة 

تــأيت هــذه الحملــة مــن منطلق 

اهتــامم الجامعــة بصحــة وســامة 

طابهــا وتَُعــد جــزءا مــن النشــاط 

ــة  ــرر الرتبي ــي يف مق ــي الاصف املنهج

ــررات  ــد مق ــة، وأح ــة والصحي البدني

ــامدة ــذات بالع ــر ال ــم تطوي قس

وقــد أشــاد الدكتــور الريــس مبــا 

قدمــه الطــاب مــن خدمــة توعويــة 

والجامعــة،  بالعــامدة  لزمائهــم 

بهــم  املحيطــة  البيئــة  وكذلــك 

واملجتمــع يف موضوعــات ذات أثــر 

أرضار  وتتضمــن  تشــمل  إيجــايب 

واملخــدرات،  التدخــن  ومخاطــر 

ــن  ــة، واألم ــة الرياض ــة مامرس وأهمي

وأخطــار  املروريــة،  والســامة 

واملجتمــع،  الفــرد  عــى  الســمنة 

ومضاعفاتــه،  الســكري  ومــرض 

والتأثــريات  منــه  الوقايــة  وطــرق 

الريعــة  للوجبــات  الســلبية 

ومرشوبــات  الغازيــة  واملرشوبــات 

الغــذاء  الطاقــة، وفائــدة وأهميــة 

ــع،  ــرد واملجتم ــوازن للف ــي املت الصح

الفتــاً إىل أن إجــاميل ســاعات العمــل 

ــت  ــد تخط ــار الواح ــوي للمس التوع

ســاعة«.  2500«

 التحضريية - الجبيل

الســنة  طالبــات  قامــت 

الصحــي   املســار  التحضرييــة  

بالجبيــل  تحــت إرشاف الدكتــورة 

 )6  ( بتنفيــذ  يوســف  غــادة 

حمــات توعويــة؛ بهــدف زيــادة 

ــة  ــنة التحضريي ــات الس ــي طالب وع

وطالبــات الجامعــة ومنســوبيها عن 

بعــض الرياضــات املحببــة مثــل: 

تــم  كــام   والســباحة  الفروســية 

تنفيــذ حمــات عــن اإلســعافات 

ــاة  ــة وأهميتهــا يف إنقــاذ الحي األولي

مــام شــجع الحضــور عــى املشــاركة 

يف اكتشــاف املعلومــات وســامعها 

مــن الطالبــات اللــوايت متيــزن يف 

األســتاذة  عــرت  وقــد  تقدميهــا، 

املســار  منســقة  العمــري  إميــان 

ســعادتها  مــدى  عــن  بالجبيــل 

مبقــرر الرتبيــة البدنيــة والصحيــة 

معلومــات  مــن  يقدمــه  ومــا 

وتأثــريه  للطالبــات،  ومعــارف 

الحركيــة  حالتهــن  عــى  الواضــح 

والنفســية. والبدنيــة 

  التحضريية -كلية املجتمع بالقطيف

قامــت طالبــات الســنة التحضرييــة  املســار العلمــي بكليــة 

وإرشاف  التحضرييــة  الســنة  عــامدة  وبرعايــة  بالقطيــف  املجتمــع 

ــليامن  ــى س ــورة من ــة  الدكت ــة والصحي ــة البدني ــرر الرتبي ــوات مق عض

ــدة  ــذ ع ــي  بتنفي ــه ع ــورة هب ــواد والدكت ــد الج ــا عب ــورة راني والدكت

ــة،  ــه توعوي ــا بـــ ) 14( حمل ــدر عدده ــي يق ــة، والت ــات للتوعي حم

وطالبــات  التحضرييــة  الســنة  طالبــات  وعــي  زيــادة  إىل  هدفــت 

ــة  ــة والبدني ــات الصحي ــض املوضوع ــول  بع ــوبيها ح ــة ومنس الجامع

ــا يهــدف  ــا م ــاة ، مــن خــال موضوعــات متنوعــة منه الهامــة يف الحي

ــائعة  ــات الش ــع اإلصاب ــل م ــة التعام ــراض، وكيفي ــن األم ــة م إىل الوقاي

،وموضوعــات عــن أهميــة الرياضــة للصحــة والبــدن.

كانــت الحمــات يف مجملهــا رائعــة وتقديــم الطالبــات لهــا مبهــارة 

عاليــة أشــادت بهــا جميــع املنســوبات الحــارضات وعــى رأســهن 

ــش. ــة مقدي ــورة نادي ــف الدكت ــي بالقطي منســقة املســار العلم

حمالت التربية البدنية 
والصحية لطالبات القطيف

توعية بدنية وصحية لطالبات مسار صحي الجبيل

جانب من إحدى الحمالت

ــنة  ــامدة الس ــس بع ــة التدري ــوات هيئ ــل لعض ــة عم ــت ورش نُظَّم

)الورشــة  بعنــوان  الجبيــل  بفــرع  املســاندة  التحضرييــة والدراســات 

 Blackboard باســتخدام  االفرتاضيــة  الفصــول  لنظــام  التأسيســية 

الــرويب  إعــداد وتقديــم األســتاذة مــروة  Collaborate Ultra( مــن 

ــن  ــي متّك ــل، والت ــاين بالجبي ــار اإلنس ــات يف املس ــؤون الطالب ــقة ش منس

عضــوة هيئــة التدريــس مــن تقديــم محارضتهــا أو االلتقــاء بطابهــا عــن 

 Blackboard بعــد يف أي زمــان أو مــكان عــن طريــق الفصــل االفــرتايض

متعــددة  عــرض  طــرق  لهــا  توفــر  أنهــا  كــام   ،Collaborate Ultra

ملحارضتهــا ومجموعــة مــن األدوات للتفاعــل والتواصــل مــع طابهــا، 

اإلضافــة اىل أدوات اإلدارة والتحكــم يف جلســة الفصــل االفــرتايض، ويف 

ختــام الورشــة متكنــت عضــوات هيئــة التدريــس املشــاركات مــن الوصــول 

ــدة  ــة، وإنشــاء جلســة فصــل افــرتايض جدي إىل نظــام الفصــول االفرتاضي

والدخــول إىل جلســة الفصــل االفــرتايض والتعــرف إىل نوافذهــا األساســية.

الورشة التأسيسية لنظام الفصول االفتراضية 
Blackboard Collaborate Ultra باستخدام

 التحضريية - الجبيل

لطالبــات  نفــذت ورشــة عمــل 

بكليــة  واإلنســاين  العلمــي  املســار 

العلــوم والدراســات اإلنســانية يف الجبيل 

ــة  ــد متحــورت حــول الصحــة واللياق وق

والتغذيــة بعنــوان » جاملــك يف صحتــك 

» وقــد قدمــت الورشــة الدكتــورة  نــوال 

ــت الورشــة  ــف يســن ،تناول ــد اللطي عب

ــل  ــة مث ــات الهام ــن املوضوع ــدداَ م ع

ــيات  ــه، أساس ــي وأهميت ــذاء الصح الغ

وقــت  أفضــل  الســليمة،  التغذيــة 

لتنــاول الوجبــات ، مكونــات الطبــق 

الصحــي الجيــد، األمــراض الناتجــة عــن 

ــة  ــاء وكيفي ــة امل ــة ،أهمي ــوء التغذي س

حســاب إحتياجــات الجســم مــن املــاء، 

فوائــد املــي ، أرضار تنــاول الســكر 

وكيفيــة اإلقــال منــه، الصحــة والتغذيــة 

النــوم  تحــدي  والســنة،  القــرآن  يف 

ــن  ــل متاري ــرض أفض ــده ، ع املبكروفوائ

حســاب  وكيفيــة  الســمنة،  لعــاج 

الســعرات  مــن  الجســم  احتياجــات 

الحراريــة،  ويف ختــام الورشــة تــم عــرض 

بعــض املــواد الغذائيــة وفوائدهــا .

ورشة )جمالك في 
صحتك(
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 التحضريية - الجبيل

  انطاقــا مــن قــول رَُســوُل اللَّــِه َصــىَّ اللَّــُه 

ــْم الِْقيَاَمــُة  ــِه َوَســلََّم: »إِْن قَاَمــْت َعــَى أََحِدكُ َعلَيْ

أحمــد  رواه  فَلْيَْغرِْســَها«   ، فَِســيلٌَة  يَــِدِه  َويِف 

ــاين. ــه األلب وصحح

وكــون أن النباتــات إحــدى الكائنــات التــي  

ــا  ــا التعايــش معه ــاة، وجــب علين تشــاركنا الحي

والوعــي بأهميتهــا يف بيئتنــا، فالنباتــات تضفــي 

وتعزيــزاً  الجــامل،  مــن  ملســة  حياتنــا  عــى 

ــة  ــاً بأهمي ــة وإميان ــع البيئ ــش م ــة التعاي لقيم

زيــادة الوعــي املجتمعــي بأهــم النباتــات التــي 

ــداً  ــة مزي ــة واملكتبي ــا املنزلي ــي عــى بيئاتن تضف

مــن الرونــق والجــامل؛ تــم تكويــن فريــق عمــل 

ــنة  ــات الس ــن طالب ــة م ــن مجموع ــي م تطوع

التحضرييــة - املســار اإلنســاين بكليــة العلــوم 

ــوان  ــم نشــاط بعن والدراســات اإلنســانية لتقدي

ــاط  ــد كان النش ــل(، وق ــُذل ال لَنْذب ــا لَنب )ُخلِقن

عبــارة عــن ورشــة عمــل توعويــة يُصاحبهــا 

ركــن يحــايك واقــع مزرعــة ريفيــة تضــم زهــوراً 

ــال  ونباتــات طبيعيــة متنوعــة، اســتُخدمت كمث

الورشــة  تناولــت  ،كــام  والتوضيــح  للــرشح 

ــة  ــات املنزلي ــواع مــن النبات ــاً ألن رشحــاً توضيحي

والزهــور وكيفيــة رعايتهــا ،واســتخدامات أخــرى 

لهــا تُفيــد صحــة بيئــة الطالبــة، وقــد أرشف 

ــيخة  ــتاذة  ش ــن األس ــاط كل م ــذا النش ــى ه ع

أبــو بشــيت ومبســاعدة كل مــن الطالبتــن  شــهد 

ــة  ــت الورش ــاين، وانته ــوق القحط ــراين وش الزه

بنشــاط تطبيقــي يــرشح عمليــاً خطــوات زراعــة 

نبتــة الصبــار، كــام تــم يف النهايــة توزيــع شــتات 

زهــور لــكل مــن حــرض الورشــة، باإلضافــة لعــدد 

وجــود  بأهميــة  التوعويــة  البطاقــات  مــن 

النباتــات يف حياتنــا، وكان الختــام تأكيــداً ألهمية 

العطــاء والبــذل يف حياتنــا ســواء ألنفســنا أو 

ــا. ــة بن ــا املحيط ــا أو لبيئتن ملجتمعن

 ) ُخِلقنا لَنبُذل ال لَنْذبل( بفرع الجبيل

 التحضريية - الراكة

والتطويــر  التدريــب  لجنــة  قامــت 

قســم  الطــاب  شــوؤن  وحــدة   ضمــن 

ــيات  ــادة أساس ــع م ــاون  م ــات بالتع الطالب

ــداع  ــة واإلب ــة املوهب ــل ورش ــم بعم التصمي

لطالبــات املســار الهنــديس تحــت إرشاف 

مهندســة مــروة تــريك عبــد العزيــز يــوم 

ــم  ــام أقي ــق 30\1\2019 م ك ــاء املواف االربع

معــرض مببنــي 900 لاعــامل املشــاركة يف 

ملواهــب  م   2019\2\  6 بتاريــخ  الورشــة 

ــا الرســوم املتحركــة والطبيعــة  متعــددة منه

املختلفــة  اآللــوان  باســتخدام  الصامتــة 

)املائيــة- الزيتيــة- الخشــبية( وكذلــك أقــام 

والحرغريهــا. الرصــاص 

مواهــب  لتنميــة  الورشــة  اقيمــت 

املختلفــة  الفنيــة  وميولهــم  الطالبــات 

وتشــجيعهن عــى االهتــامم مبهارتهــن وعــرض 

أعاملهــن واكتشــافهن املواهــب املختلفــة لهن. 

, شــاركات يف الورشــة  100 طالبــة بعمــل فنــي 

ــز. ممي

ورشة للموهبة واإلبداع لطالبات المسار الهندسي

ــال يف الفصل    يعتمــد التَّعلــم الفعَّ
عضــو  مهــارة  عــى  الــدرايس 
ــس باملحافظــة عــى   ــة التدري هيئ
التشــويق الــذي يجــذب انتبــاه 
الطالــب إىل املحــارضة ، ومهــام 
التــي  الدافعيــة  مســتوى  يكــن 
يــأيت بهــا الطــاب إىل املحــارضة 
ــاًء  ــل بن ــد او تق ــا ســوف تزي فإنه
عــام  يحــدث يف القاعــة الدراســية، 
ــا يــأيت دور عضــو هيئــة  ومــن هن
دافعيــة  اســتثارة  يف  التدريــس 
طابــه نحــو التعلــم كحــد يضمــن 
تفاعــاً أكــر بينــه وبــن الطالــب، 
ــن الطالــب واملــادة الدراســية،  وب
والطالــب وزميلــه، وســوف ناحظ 
ــي  ــي واالجتامع ــاخ العاطف أن املن
الــذي يســوده تفاعــاً لفظيــاً وغــري 
لفظــي وكذلــك اســتثارة الدافعيــة، 
عاليــة  تعلــم  نســبة  إىل  تــؤدي 
وتعلــم حقيقــي داخــل القاعــة 

ــية. الدراس
وهنــاك عــدة أســاليب  تســاعد 
الطــاب  دافعيــة  زيــادة  عــى 

منهــا: للتعلــم 

 األلفــة بــن املعلــم والطــاب . 1

والحفــاظ عــى وجــود عاقــة 

وديــة طيبــة.

توظيــف اإلمياءات واســتخدام . 2

املعلــم لكافــة جوارحه.

ــابقات . 3 ــطة واملس ــة األنش اقام

ــدرس  ــة بال ــة املتعلق التعليمي

مليولهــم  مشــبعة  وجعلهــا 

واهتامماتهــم بحيــث يجــدون 

نحوهــا  مندفعــن  أنفســهم 

ــا. ــن فيه منغمس

املجتهــد، . 4 التلميــذ  مــدح 

والثنــاء عليــه أمــام زمائــه؛ 

ليزيــد مــن اجتهــاده، ويجتهد  

زمــاؤه كــام اجتهــد.

املحــارضة . 5 موضــوع  ربــط 

الواقعيــة. الحيــاة  مــن  بأمثلــة 

بطريقــة . 6 باملحــارضة  البــدء 

يجــذب  وبشــكل  مشــوقة 

الطالــب. انتبــاه 

أ. مروة فؤاد الروبي*

كيفية إثارة 
دافعية الطلبة 

نحو التعلم

* منسقة شؤون الطالبات للمسار اإلنساين 

يف الجبيل

تطوير القدرات اإلبداعية لطالبات التحضيرية

 التحضريية - الدمام

ــات بوحــدة شــؤون الطــاب  ــر الطالب ــب وتطوي ــة تدري قامــت لجن

قســم الطالبــات  تحــت إرشاف الدكتــورة منــى عبــد املنعــم عبــد املعبــود 

بتنظيــم  العديــد مــن الــورش التدريبيــة يف الفصــل الــدرايس الثــاين للعــام 

الجامعــي  2018- 2019 م  ،والتــي تهــدف اىل تطويــر القــدرات اإلبداعيــة 

لــدى الطالبــات، وخلــق جــو مــن الــود والتآلــف بينهــن، وبــن زمياتهــن 

ــورش حــول  )الرســم ، الخــط العــرىب ، فــن  وقــد متحــورت موضوعــات ال

الكورشــية ،التصويــر الفوتوغــراىف ، إعــادة التدويــر ( وذلــك يف إطــار تعــاوين 

ــي  ــارات العلم ــع املس ــات  بجمي ــس والطالب ــة التدري ــوات هيئ ــن عض ب

ــة ) 8 (  ــة املهاري ــورش التدريبي ــدد ال ــغ ع ــد بل ــديس وق ــي والهن والصح

ــذات بلغــت ) 13 ( ورشــة و اســتهدفت  ــر ال ــدد ورش تطوي ــا ع ورش  أم

ــتعداد  ــاع ، االس ــاوض واإلقن ــارات التف ــادة ، مه ــاة ، القي ــط للحي ) التخطي

للتقــدم للوظائــف، تطبيقــات الجــوال ىف التعليــم ( وذلــك ىف إطــار تحقيــق 

األهــداف االســرتاتيجية للجامعــة، وتنميــة املســؤولية والقــدرات االبداعيــة . 

بمشاركة 100 طالبة
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ــة رائعــة ، وبترشيــف  يف أجــواء إحتفالي

ــه  ــد الل ــور / عب ــة معــايل األســتاذ الدكت ورعاي

ــور  ــر الجامعــة ، وســعادة الدكت الربيــش مدي

/ عبــد اللــه بــن محمــد الفــوزان األمــن 

العــام ملركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار 

ــز  ــد العزي ــك عب ــز املل ــم مرك ــي ، نظ الوطن

ــاء 1440/5/17  ــوم األربع ــي ي ــوار الوطن للح

ــادة  ــم الس ــا لتكري ــق 2019/1/23 حف املواف

ــذ  ــة التدريــس املشــاركن يف تنفي أعضــاء هيئ

ــن  ــض وط ــادرة نب ــن مب ــيج ضم ــج نس برنام

ــة  ــات عــامدة الســنة التحضريي لطــاب وطالب

العامــن  خــال  املســاندة  والدراســات 

األكادميــن املاضيــن وكذلــك املدربــن الذيــن 

باإلضافــة   ، املدربــن  إعــداد  حــرضوا دورة 

ــج  ــذ الرنام ــة لتنفي ــة الثالث إىل تدشــن املرحل

خــال العــام األكادميــي الحــايل 1439 – 1440 

ه  وذلــك مــن خــال مقــرر مهــارات االتصال. 

وقــد قــدم كا مــن ســعادة الدكتــور 

ــد البديــوي مديــر فــرع املركــز باملنطقــة  خال

الرشقيــة وســعادة الدكتــور نــارص الريــس 

عميــد عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 

املســاندة املكلــف ، مجموعــة مــن مــؤرشات 

املاضيــن  العامــن  خــال  التنفيــذ  نجــاح 

وحقائــق وأرقــام تعــر عــن حجــم الجهــد 

والعمــل ، ومــا تــم اســتهدافه مــن طــاب 

ــاميل 8000  ــة بإج ــنة التحضريي ــات الس وطالب

طالبًــا وطالبــة ، بإجــاميل 694 ســاعة تدريبيــة، 

ــات الســنة  قدمــوا مــن خالهــا طــاب وطالب

التحضرييــة قرابــة 1080 مرشوعــا تطوعيــا 

مدربــا   34 مبشــاركة  وذلــك   ، ملجتمعهــم 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  ومدربــة 

بالجامعــة. 

وقــد أعــرب كا مــن ســعادة مديــر 

الجامعــة ، وســعادة األمــن العــام للمركــز عــن 

ســعادتهم وتقديرهــم للجهــود املبذولــة مــن 

ــة  ــى أهمي ــع املشــاركن ، وتأكيدهــم ع جمي

ــم التعايــش  ــز قي ــة يف تعزي ــة التدريبي الحقيب

ــى  ــد ع ــن ، والتأكي ــاء الوط ــن أبن ــوار ب والح

ــا  ــم وطنن ــن قي ــة م ــة النابع ــم املجتمعي القي

ــل  ــة الحف ــف، ويف نهاي ــا الحني ــايل ودينن الغ

الــدورة  حضــور  شــهادات  تســليم  تــم 

التدريبيــة إلعــداد املدربــن ، مــع تســليم 

ــك  ــز امللل ــن مرك ــد م ــدرب املعتم ــة امل رخص

عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي للســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس املشــاركن يف تنفيــذ الرنامج.   

 بتشريف مدير الجامعة معالي األستاذ الدكتور عبد اهلل الربيش

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يقيم حفل تكريم المدربين 
المعتمدين من منسوبي الجامعة
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نظــرا للتكلفــة العاليــة للتدريــب ،  لــذا مــن األهمية 

أن يتــم معاملــة التدريــب كاســتثامر طويــل املــدى 

للمؤسســات ،  وحتــى ميكــن حســاب هذا االســتثامر 

ــك،   ــام لذل ــع نظ ــن وض ــد م ــه الب ــه ومتابعت وقياس

إىل  التدريــب  فاعليــة  قيــاس  عمليــة  وتهــدف  

التعــرف عــى  مــدى التأثــري الــذي أحدثــه التدريــب 

عــى املشــاركن مــن خــال عمليــة قيــاس موضوعية 

لهــذا األثــر ملجموعــة املهــارات والقــدرات واملعــارف 

يف  والتغــري  واالتجاهــات  الجديــدة  والعــادات 

الســلوك وتأثــري ذلــك عــى العمــل وكذلــك التطويــر 

الــذي أحدثــه هــذا التدريــب عــى أداء املشــاركن .

هــذا  يف  عامليــاً  املعتمــدة  النــامذج  أكــر  ومــن 

ــد  ــاس العائ ــرك لقي ــرك بات ــوذج ك ــو من ــار، ه االط

   :Kirkpatrick model التدريــب   عــى 

الروفســور  ابتكــر )دونالــد كريكباتريــك(  حيــث 

العائــد  قيــاس  منهــج  )ويسكنســون(  بجامعــة 

عــى التدريــب، ومــا زال هــذا املنهــج هــو الوحيــد 

بعــد  االجتهــادات  واقتــرت  اآلن،  إىل  الصالــح 

ــه دون اســتبداله،  وتقيــس  ــك عــى اإلضافــة إلي ذل

املســتويات األربعــة لنمــوذج كريكباتريــك للتقييــم:

ــن  ــم م ــل يت ــم رد الفع ــن : تقيي ب ــل املتدرِّ • رد فع

خــال معرفــة شــعور املتدربــن حــول التدريــب أو 

ــم. ــة التعل ــم أو تجرب التعل

ــادة يف  ــاس الزي ــو قي ــم ه ــم التعل ــم : تقيي • التعل

ــده. ــه وبع ــة قبل املعرف

• الســلوك: تقييــم الســلوك يتــم بقيــاس مــدى 

تطبيــق التعلــم خــال العمــل.

ــار الناتجــة عــن أداء املتــدرب عــى  • النتائــج : اآلث

العمــل أو املحيــط.

وقــد ظهــر مؤخــراً منــوذج جــاك وبــايت فليبــس 

)عمليــة تكلفــة العائــد( أو املســتويات الخمســة يف 

ــد:  ــاس العائ قي

وزوجتــه  فيلبــس  جــاك  الدكتــور  قــام  حيــث 

  Drs.JackandPattiPhillips بــايت   الدكتــورة 

بتطويــر منــوذج عمليــة تقييــم التدريــب خــال 

منــوذج  عــى  اعتــامًدا  و1996   1982 األعــوام 

مســتوى  أضافــا  بحيــث    ، األربعــة  املســتويات 

تكلفــة  )عائــد  خامًســا ميثــل مســتوى حســاب 

ــا عــى  ــب(، ويســتخدم هــذا النمــوذج حاليً التدري

ــة  ــامده يف الجمعي ــم اعت ــام ت ــي, ك ــتوى العامل املس

 .ASTD والتطويــر  للتدريــب  األمريكيــة 

وهــذا يتــم حســابه بالشــكل التــايل:   العائــد عــى 

ــد مــن التدريــب -  االســتثامر يف التدريــب = )العائ

تكلفــة التدريــب( / تكلفــة التدريــب.

 املراجع:

ــوًرا » د. نــارص  1-  كتــاب : » أوقــف التدريــب ف

ــة. ــة الثاني ــري. الطبع العام

2-   الجمعية األمريكية للتدريب .

 د. علي الورداني علي

قياس العائد من 
التدريب: ضبط 
جودة التدريب 

وتحسينه

* مرشف وحدة التطوير األكادميي

 التحضريية - الريان

باملســار  األنشــطة  لجنــة  نفــذت 

نقــرأ  الريــان حملــة  هيــا   – العلمــي 

وبشــعار )هندســة الــروح( عــى مــدار 

يومــي األحــد واإلثنــن املوافــق 3/4-3/ 

2019 م ،  يتضمــن بعــض الفعاليــات مثــل 

تبــادل النــور )تبــادل الكتــب(، وقتــك مثــن 

ــل  ــف أجع ــن كي ــراءة، رك ــتثمره  بالق أس

عــن  البحــث  مســابقة  ؟،  قارئــاً  أبنــي 

ــري  ــة ك ــارئ بحضان ــل ق ــي جي ــز، لنبن الكن

تايــم )حضانــة الجامعــة – فــرع الريــان(.

  وأهــم مــا مييــز تلــك الحملــة أنهــا 

ــد  ــن امت ــات، ولك ــى الطالب ــر ع مل تقت

أثرهــا إىل أطفــال حضانــة الجامعــة، والتــي 

ــد  ــل وتوطي ــة التواص ــا: تنمي ــن أهدافه م

وعضــوات  الطالبــات  بــن  العاقــات 

هيئــة مــن خــال تبــادل اســتعارة الكتــب 

املفيــدة لتنميــة امليــل إىل القــراءة يف شــتى 

املياديــن؛ وربــط القارئــة بــرتاث األمــة 

وحارضهــا، وتنميــة معارفهــا يف كل مــا 

اســتجد مــن خــرات معــارصة؛ بجانــب 

،وجعلهــا  بالقــراءة  االســتمتاع  تنميــة 

مســلية لــدى الطالبــات وأطفــال الروضــة، 

ــع  ــة املجتم ــة بخدم ــزه الحمل ــك متي وبذل

ــه. ــكل فئات ــي ب الجامع

»هندسة الروح« شعار الطالبات في حملة »هيا نقرأ«

 التحضريية - الدمام

وســط أجــواء تنبــض بالســعادة واملــرح قامــت 

ــة األنشــطة يف املســار اإلنســاين والعلمــي  لجن

تحــت إرشاف األســتاذة مــروة الرويب،واألســتاذة 

ــي،  ــرشى ع ــتاذة ب ــيت، واألس ــو بش ــيخة أب ش

واألســتاذة نــورة القحطــاين، واألســتاذة روان 

العمــري، واألســتاذة عائشــة الشــمراين، بتنفيــذ 

ــك  ــرح( وذل ــة م ــوان )لحظ ــت عن ــاط تح نش

يف  م   2019-3-27 املوافــق  األربعــاء  يــوم 

الســاحة الخارجيــة لكليــة العلــوم والدراســات 

اإلنســانية يف الجبيــل ويف الســاعة األوىل تــم  

ــن  ــق م ــات: فري ــن الطالب ــن م ــكيل فريق تش

طالبــات املســار اإلنســاين، وفريــق مــن طالبــات 

ــن  ــدد م ــة ع ــم إقام ــن ث ــي، وم ــار العلم املس

ــة  ــطة الرياضي ــات واألنش ــابقات والتحدي املس

ــزة. ــية محف ــواء تنافس ــط أج وس

ــة  ــة مناقش ــدت جلس ــة ُعق ــاعة الثاني ويف الس

بــإرشاف  الطالبــات  مــع  أفــكار  وتبــادل 

ــت  ــي تناول ــيت، والت ــيخة أبوبش ــارض/ ش املح

موضــوع التوازنــات الخمــس للحيــاة الســعيدة، 

حيــث تــم توزيــع عــدد مــن بطاقــات األســئلة 

عــى الطالبــات لإلجابــة عنهــا وإبــداء آرائهــن 

ــب  ــن القل ــاً وم ــث ودي ــون الحدي ــا ليك حوله

ــب.  للقل

وقــد تضمنــت األســئلة الجوانــب الخمــس 

وهــي:  بتــوازن  حياتنــا  لعيــش  الرضوريــة 

بربــه،  الفــرد  وعاقــة  الروحــي  التــوازن 

الفــرد  اهتــامم  ورضورة  الداخــي  والتــوازن 

والتــوازن  انفعاالتــه،  يف  والتحكــم  مبشــاعره 

االجتامعــي وكيفيــة ضبــط الفــرد لعاقاتــه 

والتــوازن  ملجتمعــه،  وعطائــه  االجتامعيــة 

ــط  ــة وبنم ــة بالصح ــة العناي ــدي وأهمي الجس

ــوازن  ــها الت ــي، وخامس ــي الصح ــاة اليوم الحي

املــادي وكيــف للفــرد أن يــوازن بــن مروفاتــه 

واســتثامره. وادخــاره 

وبــن ثنايــا الحديــث عــن هــذه التوازنــات 

ألهميــة  التطــرق  تــم  الحيــاة؛  يف  الخمــس 

ــة أن  ــك أهمي ــاة وكذل ــا بالحي ــد أهدافن تحدي

وأن  بتفاصيلهــا  الســعيدة  اللحظــة  نعيــش 

نتفكــر يف نعــم اللــه علينــا والتــي نتقلّــب 

والحمــد  بالشــكر  ونتوجهــا  يــوم  كل  فيهــا 

والثنــاء عليــه ســبحانه عــى عطايــاه، وبالرضــا 

بأقــدار الرحمــن خريهــا ورشهــا فأمــر املؤمــن 

ــش بحــّب والعطــاء  ــى العي ــه خــري، وال نن كل

بالحــّب والتعامــل بحــّب.

وانتهــى الحــوار الشــيّق مــع الطالبــات واملكلـّـل 

النــرية  واإلجابــات  واالســتفهام  بالحــامس 

والنقــاش املثمــر بذكــر أهميــة اســتخدامنا 

والتــي  ذواتنــا  صقــل  أجــل  مــن  للعقــل 

ــا  ــا ونحي ــع بريقه ــى يلْم ــرة حت ــي كالجوه ه

بســعادة..«.

نشاط )لحظة مرح(

شــاركت خمــس  طالبــات مــن طالبــات املســار العلمــي – الريــان يف لقــاء 

ــف  ــة؛ للتعري ــنة التحضريي ــة يف الس ــة الجامع ــة تجرب ــي لدراس ــق البحث الفري

بــدور وأهميــة الســنة التحضرييــة يف إكاســبهن العديــد مــن الخــربات و املهــارات 

ــة باملســتقبل؛  ــة و التخصصي ــاهم بشــكل إيجــايب يف املســرية األكادميي التــي تُس

فضــالً عــن التحديــات التــي تواجــه الطالبــات يف الســنة التحضرييــة ،و التعــرف 

عــى االنطبــاع العــام عــن الخدمــات املقدمــة لطالبــات الســنة التحضرييــة.

الريــان   – العلمــي  المســار  طالبــات 
مــع  لقــاء  فــي  برأيهــن  تشــاركن 
تجربــة  لدراســة  البحثــي  الفريــق 
جامعــة  فــي  التحضريــة  الســنة 
فيصــل بــن  الرحمــن  عبــد  االمــام 
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يــة( الدكتــور محمــد عيــى الســبيعي وكيــل كليــة التمريــض  تســتضيف صفحــة )ضيــف التحض�ي
ــة  ــا مهن ي تقدمه

ــ�ت ــامية ال ــالة الس ــة الرس ــدى أهمي ــة وم ــة بالكلي ــة الدراس ــن طبيع ــا ع ليحدثن
ي كافــة النواحــي الصحيــة والنفســية .. د. محمــد 

ي خدمــة ســكان المملكــة  �ف
التمريــض ودورهــا �ف

ي  
ــا �ف ــب توفره ي يج

ــ�ت ــارات ال ــض  والمه ــة التمري ــهدة مهن ــذي تش ــور ال ــن التط ــاً ع ــدث أيض تح
ــوار.  ــإىل الح ــض .. ف ــب التمري طال

الممرضين والممرضات هم 
ُرُسل الرحمة في المجتمع

د. محمد السبيعي وكيل كلية التمريض:

االسم: 

د.محمد عيى السبيعي

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العــاج  بكالوريــوس   - املؤهــل: 

امللــك  جامعــة  مــن  الطبيعــي 

2006م عــام  بالدمــام  فيصــل 

ــة  - شــهادة املاجيســتري األكلينيكي

أمــراض  تأهيــل  تخصــص  يف 

جامعــة  مــن  والرئتــن  القلــب 

م.  2011 بأســرتاليا  فنــدرز 

- الدكتــوراة يف تحصــص تأهيــل 

القلــب والرئتــن  مــن  أمــراض 

جامعــة فنــدرز بأســرتاليا 2017 م.

ــا عــن  ــل نأمــل أن تحدثن - ســعادة الوكي

ــة التمريــض؟ ملحــة موجــزة عــن كلي

- يف البدايــة يســعدين أن أرحــب بكــم 

اإلمــام  بجامعــة  التمريــض  بكليــة 

بالدمــام،  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن 

كليــة  فتعــد  ســعادتكم  لســؤال  أمــا 

تقــوم  التــي  الكليــات  مــن  التمريــض 

مجــال  يف  وطنيــة  كفــاءات  بإعــداد 

ــة عــى  التمريــض، لتقديــم خدمــة عاجي

مســتوى عــال ملواطنــي ومقيمــي اململكة، 

بشــكل يواكــب التطــور العلمــي والتقنــي 

ــة ومبــا يتوافــق  ــة العاملي للخدمــات الطبي

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة اململك ــع رؤي م

ــة  ــة بجامع ــاء الكلي ــم إنش ــد ت 2030، وق

اإلمــام  )جامعــة  ســابقاً  فيصــل  امللــك 

عبــد الرحمــن بــن فيصــل حاليــاً(؛ لتقــدم 

ــد األول يف تخصصــه  ــاً يُع برنامجــاً تعليمي

باملنطقــة الرشقيــة الــذي مينــح درجــة 

التمريــض.  يف  البكالوريــوس 

 فكليــة التمريــض مــرت مبراحــل متعــددة، 

حيــث بــدأت كقســم يف كليــة الطــب 

ــت  ــم تحول ــة ث ــة التطبيقي ــوم الطبي والعل

ــة  ــت الكلي ــد دأب ــتقلة، وق ــة مس اىل كلي

منــذ إنشــائها عــى التطويــر املســتمر 

يف جميــع املحــاور، مــن خــال تحفيــز 

الطــاب والطالبــات لانضــامم إىل الكليــة، 

للتمريــض،  الدونيّــة  النظــرة  وتغيــري 

و  املهنــة،  بأهميــة  املجتمــع  وتعريــف 

ــة  ــث الخط ــموَّها، و تحدي ــا، و س أهدافه

و  تطــورات  مــع  لتتــامىش  الدراســية؛ 

والتغــريات  العمــل،  ســوق  احتياجــات 

ــة، واالحتياجــات  ــي طــرأت عــى املهن الت

ــعودي،  ــع الس ــة للمجتم ــة الخاص الصحي

ــام  2016م  ــض يف ع ــة التمري ــام أن كلي ك

ــي  ــامد األكادمي ــى االعت ــت ع ــد حصل ،ق

مــن هيئــة تقويــم التعليــم ممثلــة باملركــز 

ــي،  ــامد األكادمي ــم واالعت ــي للتقوي الوطن

ــة أيضــا إىل الحصــول عــى  وتطمــح الكلي

االعتــامد العاملــي، وتضــم كليــة التمريــض 

متميزيــن  تدريــس  هيئــة  أعضــاء 

ومتميــزات وذو خــرة وكفــاءة عاليــة. 

رؤيتنــا بالكليــة هــي أن تكــون الكليــة 

متميــزة محليًــا وإقليميًــا، ومصنفــة عامليًــا 

تعليــم  مجــال  يف  واإلبــداع  بالجــودة 

ــري  ــز يف توف ــة إىل التمي ــض، باإلضاف التمري

ــال  ــا يف مج ــة، ويف إبداعه ــة الصحي الرعاي

ــي.   ــث العلم البح

اســتحدثت  التمريــض  كليــة  أن  كــام 

برنامــج الدراســات العليــا بتقديــم برنامــج 

برنامــج  ثــم  للقابلــة،  العــايل  الدبلــوم 

ــض يف خمــس  ــوم التمري املاجســتري يف عل

إكلينيكيــة. تخصصــات متريضيــة 

الســنة  بطلبــة  ســعادتكم  رأي  مــا   -

بكليــة  التحقــوا  الــذي  التحضرييــة 

؟ يــض لتمر ا

ــدل  ــذا ي ــن وه ــن ومبدع ــة متميزي طلب

عــى أنهــم تلقــوا تأســيس بشــكل ممتــاز 

ــكر  ــكل الش ــة، ف ــنة التحرضي ــال الس خ

والتقديــر لعــامدة الســنة التحرضيــة عــى 

ــة.  ــود املبذول ــع الجه جمي

لطلبــة  تقدمهــا  نصيحــة  مــن  هــل   -

بدراســة  الراغبــن  التحضرييــة  الســنة 

لتمريــض؟ ا

يف املقــام األول: يجــب عــى الشــخص 

لــه  يــر  أن  تعــاىل  اللــه  يحمــد  أن 

ــام  ــة اإلم ــد يف جامع ــز مقع ــه لحج ووفق

إنِّ  بــن فيصــل. حيــث  الرحمــن  عبــد 

الجامعــة تُعــد مــن أفضــل الجامعــات 

عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي حســب 

تصنيــف الجامعــات الســعودية، كونــك 

عظيمــة  نعمــة  تُعــد  متميــزًا  طالبًــا 

اللــه  مــن  والشــكر  الحمــد  تســتحق 

عليكــم  الطلبــة،  أبنــايئ  ثانيــا:  تعــاىل، 

ــب  ــى طل ــرة ع ــاد واملثاب ــد واالجته بالجِّ

العلــم، فالدراســة الجامعيــة ماهــي اال 

والتفــوق  التقــدم  مــن  ملزيــد  مرحلــة 

مجتهــد  فلــكل  املهنــي،  املســتقبل  يف 

نصيــب ،يجــب أن تكــون لديــك الدافعيــة 

ــح  ــه لتصب ــب ب ــص ترغ ــل أي تخص لتقب

ــن  ــة الراغب ــي للطلب ــه، ونصيحت ــزًا ب ممي

أن  هــي  التمريــض  تخصــص  بدراســة 

مهنــة التمريــض مــن أســمى املهــن التــي 

عرفهــا اإلنســان، و متثــل إحــدى أهــم 

املهــن اإلســرتاتيجية و الرئيســة يف نظــم 

ــدان،  ــن البل ــد م ــة ألي بل ــة الصحي الرعاي

ســواء املتقدمــة أم الناميــة، فــا ميكــن ألي 

اقتصــاد أو نظــام صحــي االســتغناء عنهــا، 

وتشــري منظمــة الصحــة العامليــة إىل أن 

ــة  ــطة الصحي ــن األنش ــد م ــض يُع التمري

األساســية، التــي تســهم يف االرتقــاء بصحــة 

اإلنســان، و اســتعادة صحتــه يف حالــة 

ــال  ــة االتص ــل حلق ــرض ميث ــرض؛ فاملم امل

بــن املريــض و أفــراد الفريــق الصحــي يف 

املؤسســات الصحيــة املختلفــة. التمريــض 

ــاً  ــداً وعق ــرد جس ــم بالف ــن يهت ــم وف عل

ــدف  ــارشة ته ــة مب ــدم خدم ــاً، ويُق وروح

واألرسة  الفــرد  حاجــات  اســتيفاء  إىل 

وقــد  واملــرض،  الصحــة  يف  واملجتمــع 

أصبحــت مهنــة التمريــض تقــوم عــى 

مهــارات  و  ومعــارف  علميــة،  أســس 

متخصصــة؛ إذ تتضمــن مجموعــة مــن 

املبــاديء املســتمدة مــن العلــوم األساســية 

إضافــة  والســلوكية،  والصحيــة  العامــة 

الشــاملة  للعنايــة  التمريــض  علــوم  إىل 

باملــرىض، إن مامرســة التمريــض اآلمــن 

املبنــي عــى األدلــة و الراهــن، وذلــك 

الفريــق  أعضــاء  باقــي  مــع  بالتعــاون 

ســري  حســن  عــى  يســاعد  الصحــي؛ 

ــفاء،  ــو الش ــض نح ــدم املري ــل، وتق العم

اللــه.  -بــإذن  املعنويــة  روحــه  ورفــع 

هــم  واملمرضــات  املريضــن  باختصــار 

رســل الرحمــة للمــرىض. 

- هــل باإلمــكان ان تطلعنــا عــى الربامــج 

املتاحــة بكليــة التمريــض؟

تضــم كليــة التمريــض عــى ثاثــة أقســام 

أكادمييــة وهــي كالتــايل:

-قســم الرعايــة التمريضيــة للمجتمــع، 

وقســم الرعايــة األساســية، و قســم تعليــم 

ــض  التمري

 مــا هــو التخصــص األكــر إقبــاالً مــن 

الطلبــة؟

مختلــف  الوضــع  التمريــض  كليــة  يف 

عــن الكليــات الصحيــة األخــرى حيــث 

إن جميــع الطلبــة يدرســون يف برنامــج 

ــة أقســام  ــرت ثاث ــام ذك واحــد ويضــم ك

أكادمييــة.

ــنوات  ــول للس ــدالت القب ــي مع ــا ه - م

الثــالث املاضيــة؟

كليــة  يف  القبــول  معــدالت  تختلــف    

الطلبــة  تقســيم  عــى  بنــاء  التمريــض 

الصحــي  املســار  حســب معدالتهــم يف 

يؤثــر  مــام  التحرضيــة،  الســنة  خــال 

ــات  ــة والطالب ــول للطلب ــدل القب ــى مع ع

ــاث  ــال الث ــن خ ــض، لك ــة التمري يف كلي

ســنوات املاضيــة كان معــدل الطلبــة هــو 

3.4 مــن 5 والطالبــات 3,1 مــن   5  .   

- كــم عــدد املتقدمــن مــن طلبــة الســنة 

ــض  ــة التمري ــاق بكلي ــة لاللتح التحضريي

خــالل العــام املنرصم١٤٣٨/١٤٣٧هــــ؟

- تقريبا 94 طالبة و50 طالبا.

- هــل يخضــع الطلبــة امللتحقــون بكليــة 

أيــن،  العلمــي،  للتطبيــق  التمريــض 

ومتــى؟

اىل  والطالبــات  الطــاب  يخضــع  نعــم 

الــدرايس  الفصــل  يف  العمــي  التطبيــق 

حيــث  الثانيــة،  الســنة  مــن  الثــاين 

بالتطبيــق   والطالبــات  الطــاب  يقــوم 

يومــن  بواقــع  املنطقــة  مبستشــفيات 

دراســين كاملــن، حيــث يتــدرب الطالــب 

ــي  ــية الت ــارات األساس ــى امله ــة ع والطالب

الصحيــة  الرعايــة  لتقديــم  يحتاجهــا 

التــي  املهــارات  للمــرىض وغريهــا مــن 

إخصــايئ  ليكــون  باملســتقبل  تؤهلــه 

ــام  ــة .، ك ــاءة عالي ــز وذو كف ــض ممي متري

جــودة  ذات  معامــل  تضــم  الكليــة  أن 

ــزة املحــاكاة  ــزة بأحــدث أجه ــة مجه عالي

للمريــض.

الســنة  لكــم  تعنــى  ذا  مــا  أخــريا   -

؟ يــة لتحضري ا

الســنة التحرضيــة هــي مثــل العمــود 

وقواعــد  االنســان،  جســم  يف  الفقــري 

املنــزل يف أي بنــاء.، هــي املــكان التــي 

الطالــب عــى املهــارات  يتأســس فيــه 

الجامعيــة األساســية، هــي مرحلــة تنمــي 

ــامد  ــارة االعت ــة مه ــب والطالب ــد الطال عن

عــى الــذات والبحــث، كــام أن الســنة 

والطالبــة  الطالــب  تُعــد  التحرضيــة 

للحيــاة  وفكريًــا  نفســيًا  وتهيؤهــم 

ــة،  ــريتهم يف الجامع ــال مس ــة خ الجامعي

كل الشــكر والتقديــر ملنســوبن عــامدة 

ــة  ــود املبذول ــة كل الجه ــنة التحرضي الس

وجعلهــا اللــه يف ميــزان حســناتكم   
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حضور حلقات النقاش يساعد على توضيح رؤية 
متكاملة للدراسة في السنة التحضيرية

استطالع رأي الطلبة حول فعالية حلقات النقاش

ــد  ــب أحم ــول الطال ــة يق يف البداي

عبــد الــرؤوف الغــزال مــن املســار 

مشــاركتي  خــال  مــن  الصحــي: 

لحلقــة النقــاش يف املســار الصحــي 

وجــدت أنهــا مفيــدة جــًدا؛ لدروهــا 

ــن  ــا ب ــة م ــادل اآلراء واملنفع يف تب

وكــر  التعلــم  عمليــة  طــريف 

الطلبــة  بــن  األكادميــي  الحاجــز 

وأعضــاء هيئــة التدريــس .

فيــام أكــد الطالــب ســلطان خليفــة 

العنــزي مــن املســار العلمــي فائــدة 

حلقــات النقــاش بقولــه بأنهــا تُعــد 

الطــاب للبيئــة الجامعيــة وتعرفهــم 

كيفيــة اســتخدام جميــع الخدمــات 

اإللكرتونيــة املقدمــة مــن الجامعــة، 

األعــذار  تقديــم  طريقــة  مثــل 

مــن  وغريهــا  الغيــاب  حــال  يف 

ــنة  ــب الس ــم طال ــي ته ــور الت األم

التحضرييــة .

مهــدي  حســن  الطالــب  ويقــول 

عنــد  الصيدلــة(:  )كليــة  الفتيــل 

القبــول يف الســنة التحضرييــة ويف 

التخــوف  شــديد  كنــت  البدايــة 

رهبــة  لــدي  وكان  الدراســة  مــن 

ــة  مــن املقــررات ومــن أعضــاء هيئ

التدريــس  ومــن حجــم املذاكــرة  

ــن  ــار م ــة االستفس ــع وكيفي واملراج

التدريــس  ولكــن  أعضــاء هيئــة 

كل تلــك املخــاوف تبــددت مــع 

النقــاش  حلقــات  يف  مشــاركتي 

املذاكــرة  بامــكاين  أنــه  وعرفــت 

مــن  الكثــري  مــن  راالســتفادة  

ــرى  ــرشح األخ ــائل ال ــع ووس املراج

مثــل مركــز مصــادر التعلم ووســائل 

واملكتبــة  االلكرتونيــة  التعلــم 

العامــة وأن أعضــاء هيئــة التدريــس 

واستقســاراتنا  بأســئلتنا  يرحبــون 

املحــارضة. وخــارج  داخــل 

  أمــا الطالــب عبــد اإللــه نــارص 

املــرزوق مــن  املســار الهنــديس 

يل  متثــل  النقــاش  فيقول:حلقــات 

ــك  ــة وذل ــة األهمي ــاءات يف غاي لق

ــأهيل  ــة لتـ اســتكامالً لرامــج التهيئ

وتنميــة مــدركات الطــاب لتحقيــق 

األكادمييــة  الحيــاة  مــع  التوافــق 

ــا خاصــة  ــى احتياجاتن ــرف ع والتع

بالجامعــة،  األوىل  األيــام  خــال 

أكــر  فهــم  أجــل  مــن  وذلــك 

ــة  ــة الخاص ــح واالنظم ــم اللوائ أله

االختبــارات  وضوابــط  بالطــاب، 

العــامدة  وحــدات  وأنشــطة 

ــتفادة  ــة إىل االس ــة، باإلضاف املختلف

ــتهم  ــا ومناقش ــارب زمائن ــن تج م

ــا  ــد تواجهن ــي ق ــات الت يف الصعوب

وكيفيــة التغلــب عليهــا. 

وتوافقهــم الطالبــة وجــدان معيــض 

القحطــاين مــن املســار اإلنســاين يف 

الجبيــل الــرأي فتقــول: حضــوري 

لحلقــة نقــاش يــوم التهيئة ســاعدين 

عــى توضيــح متكامــل لدراســتي يف 

إنــه  ، حيــث  التحضرييــة  الســنة 

كان يومــاً مميــزاً جــداً تحــدث فيــه 

ــد الســنة  ــم عمي ــة ث ــر الجامع مدي

ثــم منســقات  التحضرييــة ومــن 

املســارات وجميعهــم قدمــوا لنــا 

صــوره تعريفيــة متكاملــة حــول 

وأهدافهــا،  التحضرييــة  الســنة 

وكنــت أســتمع جيــدا وأنــا ال اخفــي 

امتــزج  الــذي  شــعوري  عنكــم 

ــه  ــا إلي ــا وصلن ــرح مل ــر والف بالفخ

ــز  ــم ممي مــن تطــور وإتاحــة تعلي

للطالبــة الجامعيــة، وبعــد ذلــك 

أُقيمــت حلقــة النقــاش األوىل و 

تــم الحديــث فيهــا عــن بوابــة 

ــداء  ــا بإب ــا وقمن ــب وخدماته الطال

ــات يف نظــام الدراســة  ــا كطالب رأين

وأخــريا  عــام،  بشــكل  الجامعيــة 

أود أن أشــكر للــه عــز وجــل عــى 

هــذه النعمــة ومــن ثــم جميــع 

الذيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

ســاهموا يف إنجــاح حلقــات النقــاش 

ــة. املقام

وتكمــل الطالبــة هــدى اليامــي مــن 

املســار اإلنســاين يف الريــان الحديث 

حلقــة  مــن  اســتفدت  بقولهــا: 

ــات  ــن املعلوم ــد م ــة العدي املناقش

ــب  ــي يج ــيات الت ــة واألساس املهم

التحضرييــة،  الســنة  يف  اتباعهــا 

النقــاش  حلقــة  كانــت  حيــث 

وكان  يل،  بالنســبة  جــًدا  مفيــدة 

الجميــع  حريصــاً عــى إعطائنــا كل 

املعلومــات التــي تســاعدنا نحــن  

التحضرييــة  الســنة  يف  الطالبــات 

حيــث إين تعرفــت عــى تخصصــات 

يف  وشــاركت  أعرفهــا،  أكــن  مل 

املجلــس الطــايب وكانــت تجربــة 

جميلــة ، وشــاركت أيضــا يف تقديــم 

وتطــورت  للطالبــات  العــروض 

ــدي  ــم ، وزادت ل ــارايت يف التقدي مه

والعمــل  الجامعــي  العمــل  روح 

لــدي  كفريــق متكامــل، وأصبــح 

فكــرة عــن الرامــج التطويريــة مــن 

حلقــه املناقشــة، وتعرفــت عــى 

مكتبــة الجامعــة وكيفيــة االســتفادة 

مــن موقعهــا اإللكــرتوين.

وتؤكــد الطالبــة  غديــر خلــف مــن 

املســار اإلنســاين يف الجبيــل بأهميــة 

حلقــة النقــاش التــي تــّم القيــام 

ــت  ــا كان ــث إنه ــار حي ــا يف املس به

ــح  ــري يف توضي ــا دور كب ــة وله فّعال

الغامضــة  األمــور  مــن  الكثــري 

ــا، وُمعالجــة أي مشــكات قــد  لدين

نواجههــا يف أرسع وقــت ممكــن 

الرشاكــة  الفعــي عــى  والتأكيــد 

فبــارك  والطالبــة  الجامعــة  بــن 

اللــه فيكــم ملــا تبذلونــه مــن ُجهــٍد 

تجاهنــا وجعلهــا اللــه يف ميــزان 

حســناتكم. 

ــد  ــرة فه ــة الجوه ــف الطالب وتضي

عبدالعزيــز مــن  كليــة املجتمــع 

حلقــات  عــن  القــول  بالدمــام 

النقــاش: كان يومــاً مميــزًا أســهم 

ــة  ــرات تعريفي ــدة فق ــم ع يف تقدي

ومــا  التحضرييــة  الســنة  حــول 

يتعلــق بهــا مــن تعليــامت أكادمييــة 

ســاعدتنا  والدراســة  لاختبــارات 

اكتســاب  يف  الطالبــات  نحــن 

ــب  ــي يتوج ــة الت ــة املعرفي الحصيل

عــى  حرًصــا   معرفتهــا  علينــا 

نيــل أعــى الدرجــات يف مســريتنا 

مســتقبًا. الدراســية 

ــن  ــدي م ــي الغام ــم ع ــم رني وتخت

طالبــات املســار العلمــي يف الريــان 

القــول بــأن لحلقــات النقــاش أهمية 

كبــرية يف توعيــة الطالبــات والســعي 

للطالبــة  املامئــة  البيئــة  لتهيئــة 

لتنميــة قدراتهــا ومهاراتهــا، وتيســري 

ــؤولن  ــة واملس ــن الطالب ــل ب التواص

للــرد عــى جميــع االستفســارات مبــا 

يخــدم الطالبــة ويلبــي احتياجاتهــا، 

وقــد كان ىل إســهام ومشــاركة ىف 

األوىل  النقــاش  حلقــات  برنامــج 

وقــد  رائعــة  بصمــة  وتركــت 

اىل  املشــاركة  هــذه  يف  ســعيت  

ــي  ــراز مواهب ــخصيتي وإب ــل ش صق

ــام  ــؤولية م ــز املس ــة وتعزي املختلف

يســاهم يف بنــاء مجتمــع قــادر عــى 

ــا. ــة عاملي املنافس

يــة  انطالقــاً مــن حــرص عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة عــى إكســاب طلبتهــا خــربة تعلمِّ

ــة  ــح  واألنظم ــم باللوائ ــة ، وتعريفه ــم الجامعّي ــع حياته ــف م ــى التكي ــاعدهم ع ــة تس ــارات أكادميّي ومه

ــة  ــاء هيئ ــع أعض ــم م ــهيل تواصله ــم، وتس ــة له ــات املقدم ــة والخدم ــة والجامع ــنة التحضريي ــة بالس املتعلق

التدريــس وزمالئهــم يف الدراســة ،  تــم اســتطالع آراء طلبــة الســنة التحضرييــة مــن مخلــف املســارات للتعــرف 

عــى فعاليــة حلقــات النقــاش بالنســبة لهــم .

جانب من إحدى حلقات نقاش للمسار الصحي

سلطان خليفة العنزيأحمد عبد الرؤوف الغزال
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 التحضريية - الدمام 

التحضرييــة  الســنة  عــادة  نظمــت 

اإلمــام  بجامعــة  املســاندة  والدراســات 

عبدالرحمــن بــن فيصــل رحلــة علميــة لزيــارة 

أرض  زيــارة  يف  متمثلــة  الرتاثيــة  األماكــن 

الحضــارات يف جبــل القــارة مبدينــة الهفــوف 

عاصمــة محافظــة األحســاء، وذلــك ضمــن 

وتحــت  الطــالب  شــؤون  وحــدة  أنشــطة 

ــم  ــث ت ــديس، حي ــار الهن ــة املس إرشاف وكال

تعريــف املشــاركن مبــكان الزيــارة »جبــل 

ــزه بوجــوده وســط الواحــة  ــا ميي ــارة« وم الق

ــة بالنخيــل ويحتــل مســاحة  الخــراء املمتلئ

١٤ كــم مربــع تقريبــاً، ويتكــون مــن صخــور 

رســوبية بلــون ضــارب إىل الحمــرة نتــج منهــا 

تكوينــاً صخريــاً فريــداً ذو طابــع تشــكيي 

ــارة  ــف الزي ــم توظي ــد ت ــز، وق ــايل متمي ج

لتعميــق تفاعــل الطــالب مــع طبيعــة املــكان 

ــة  ــات الطبيعي ــات والتكوين ــاف العالق واكتش

والرتاثيــة، وكذلــك التأكيــد عــى دراســة الظــل 

والضــوء لكتــل الجبــل وكــا تــم رشح وتعليــم 

الطــالب اســتخدام تقنيــة التصويــر والتوثيــق 

الفوتوغــرايف للمعــامل الطبيعيــة والرتاثيــة.

التــي حققتهــا  املخرجــات  أهــم  ومــن 

الرتبويــة  الطالــب  إثــراء خــربات  الزيــارة، 

واالجتاعيــة واملهاريــة، باعتبارهــا وســيلة 

جمــود  لكــر  ناجحــة  تربويــة  تعليميــة 

الــذايت  التعلــم  ملبــدأ  وتعزيــز  املناهــج، 

،وتقوية 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بــن  الروابــط 

عــى  التدريــب  إىل  باإلضافــة   ، والطــالب 

العمــل امليــداين وتنميــة مقــدرة املالحظــة 

الفوتوغــرايف  والتوثيــق  البيانــات  وجمــع 

ــة،  ــمولية للطبيع ــرة الش ــي النظ ــز ع والرتكي

ــرايف  ــع الفوتوغ ــاليب رف ــح طــرق وأس وتوضي

عــى  والتعــرف  الكامــريات،  باســتخدام 

مــن  والتاريخيــة   الرتاثيــة  االماكــن 

خــالل تطبيــق عمــي عــى فــن التصويــر 

إىل  الزيــارة  خلصــت  كــا  الفوتوغــرايف، 

جهــات  مــن  القادمــن  الطــالب  تعريــف 

متعــددة مــن اململكــة العربيــة الســعودية 

ببيئــات وطنهــم وتقويــة االنتــاء والحــب 

الوطــن مــن خــالل اطالعهــم عــى  لهــذا 

ــري،  ــي والب ــي بشــقيه الطبيع ــوع البيئ التن

وإضافــة تلــك املعرفــة لروتهــم الرتاثيــة ، 

ــالب  ــدى الط ــة ل ــب الرتبوي ــم الجوان وتدعي

العالقــات االجتاعيــة  مــن حيــث تنميــة 

واعتادهــم عــى أنفســهم والتعــاون والتآلف 

الجاعــي  العمــل  روح  وغــرس  واملحبــة 

عــى  والتعــرف   ، امليــدان  يف  املشــرتك 

مهــارات الطــالب وإبداعاتهــم وتشــجيع 

والتــداول  واملناقشــة  البحــث  روح 

فريــق  مــع  املتعــددة  والحــوارات 

العمــل بقيــادة األســاتذة املرفــن 

عــى الرحــالت، وأخــريا تحقيــق املتعــة 

للطالــب والرتويــح عــن النفــس يف إطــار 

الضوابــط الرعيــة والرتبويــة ، وتحســن 

العالقــة بــن الطــالب وأســاتذتهم وإتاحــة 

الفرصــة لهــم للتعــرف عــى بعضهــم خــارج 

ــز  ــة الحواج ــب وإزال ــات واملكات ــار القاع إط

النفســية.

  في أجواء ترفيهية وعلمية رائعة

طالب المسار الهندسي يزورون أرض الحضارات بمحافظة األحساء
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يف ظــل عــامل متغــري تحكمــه معايريالعوملــة 

حتميــاً  أمــراً  الجــودة  تصبــح  والتنافســية 

للمؤسســات  خاصــة التعليميــة، مــن أجــل 

البقــاء والقــدرة عــى املنافســة. 

ــة يف  ــم األصيل ــن املفاهي ــودة  م ــوم الج ومفه

الثقافــة اإلســامية واملنبثــق مــن منظومــة 

ــان  ــة واإلتق ــل الدق ــي ميث ــم اإلســامية الت القي

واإلحســان فيهــا مكانــة عاليــة، فقــد قــال 

رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم )إن اللــه 

يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه( 

رواه البيهقــي. وجــزاه  اللــه أفضــل الجــزاء 

ــوا  ــوا َوَعِملُ ــَن آَمُن ــاىل »إِنَّ الَِّذي ــال تع ــد ق فق

ـا ال نُِضيــُع أَْجــَر َمــْن أَْحَســَن  الَِحــاِت إِنَـّ الصَّ

َعَمــا ( الكهــف)30(

والجــودة تعنــي قــدرة املؤسســة عــى تقدیــم 

ــن الجــودة،  ــايل م ــة مبســتوى ع ــج أوخدم منت

والقــدرة عــى الوفــاء باحتیاجــات املســتفيدين 

ــق  ــذي یتفــق و توقعاتهــم، وتحقی بالشــكل ال

ــم.  الرضــا والســعادة له

النظــرة  ووفــق  التنافســية  الســوق  ويف 

ــث  ــن حي ــودة بالزم ــط الج ــرتاتيجية ترتب االس

اإلتقــان  مــن  عاليــة  بدرجــة  العمــل  أداء 

والتفــوق واالحــرتاف و بصــورة صحيحــة مــن 

أول مــرة - صفــر الخطــأ - وإنجــازه يف املــكان 

الوقــت املحــدد، فيــام يعــرف  مببــدأ التوقيــت 

املناســب«T.I.J » أي«time-in-just » وفــق 

املعايــري املتفــق عليهــا. 

ــادئ  ــدة مب ــج  ترتكــز عــى ع والجــودة كمنه

ــا: أهمه

العمــل  وقيــم  باملســؤولية  االحســاس   •

للعمليــات،  املســتمر  والتحســن  اإليجابيــة، 

البرشيــة. املــوارد  وتدريــب 

املنافســة،  مــن  بــدال  الجامعــي  التعــاون   •

وهــو أحــد األســباب البــارزة لتفــوق املجتمــع 

اليابــاين، والنظــرإىل الجــودة عــى أنهــا وقايــة 

ــاء يف أداء  ــاف األخط ــات و اكتش ــن االنحراف م

يف  وتصحيحهــا  حدوثهــا  وقــت  العمليــات 

ــا. حينه

ــة يف  ــراد املؤسس ــة أف ــة لكاف ــة الكامل •الرشاك

القــرارات ووضــع األهــداف، وهــذا  اتخــاذ 

يزيــد مــن قناعتهــم بــأن هــذه األهــداف هــي 

يف حقيقــة األمــر أهدافهــم كلهــم، فضــاً عــن 

ــق.  ــات دقي ــام معلوم ــود نظ وج

وألن الجــودة هــدف متحــرك مســتمر الينتهــى 

عنــد مرحلــة معينــة  فهــذا يتطلــب مــن 

املؤسســات  غــرس ثقافــة الجــودة ومامرســاتها 

ــن  ــل م ــاً للعم ــح نظام ــا يك تصب ــدى أفراده ل

ــز. ــل االداء املتمي أج

د/ رضا محمد حسن هاشم

منهجًا وإتقانًا 

*منسقة وحدة الجودة للمسار 

العلمي بالريان

 التحضريية - الدمام 

ســبحانه  اللــه  بفضــل      

وتعــاىل وتوفيقــه لطــاب عــامدة 

الســنة التحضرييــة، و يف إطــار 

لطــاب  الرياضيــة  اإلنجــازات 

العــامدة ، حصــد فريــق منتخــب 

العــامدة  لكــرة الطائــرة  املركــز  

الثــاين لبطولــة جامعــة االمــام 

فيصــل  بــن  الرحمــن  عبــد 

ــرة  للعــام 1439هـــ  لكــرة الطائ

ــر  ــر بالذك / 1440هـــ ، و الجدي

اهتاممــاً  تــويل  العــامدة  أن 

ــب  ــب الطال ــة جوان ــرياً  بكاف كب

العلميَّــة و العمليــة والثقافيــة 

ــة  ــال خط ــن خ ــة، م و الرياضي

أنشــطة وحــدة شــؤون الطــاب 

تتضمــن   والتــي  بالعــامدة 

العديــد مــن األنشــطة الطابيــة 

التــي تعمــل عــى صقــل وتنميــة 

مهــارات وقــدرات الطــاب  يف 

ــم  ــاالت لتقدي ــن املج ــد م العدي

ــذا  ــن ، وك ــح للوط ــن صال مواط

توافــر  أعضــاء هيئــة تدريــس 

ــايض  ــال الري ــن يف املج متخصص

، ولقــد   بالوحــدة   والتدريبــي 

ــن  ــى الاعب ــاالرشاف  ع ــام  ب ق

ومتابعتهــم خــال فــرتة البطولــة 

ــد   ــد الجي ــد عب ــى محم د / يحي

مقــرر  تدربــس  هيئــة  عضــو 

والصحيــة  البدنيــة  الرتبيــة 

ومــرشف وحــدة شــؤون الطــاب 

ــه ســبحانة  بالعــامدة، داعــن الل

وتعــاىل بــدوام التوفيق والســداد 

لطابنــا األعــزاء .

التحضيرية تحصد المركز الثالث في بطولة كرة السلة 
بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل للعام  1439هـ /1440هـ

 التحضريية - الدمام 

الســنة  عــامدة  خطــة   إطــار  يف     

والدراســات  والدراســات  التحضرييــة 

املســاندة  بإعــداد طالــب الســنة التحضريية 

إىل   إضافــة  متكامــاً  شــاماً  إعــداداً 

ــي واألكادميــي  ــامم باملســتوى التعليم االهت

والعلمــي لطابهــا، فقــد حرصــت عــى  

االهتــامم بالجانــب الحــريك والبــدين، حيــث 

تقــدم العــامدة العديــد مــن املســابقات 

الرياضيــة، مــع وجــود العديــد مــن أعضــاء 

املجــال  املتخصصــن يف  التدريــس  هيئــة 

التدريبــي والريــايض والــذي ظهــر بوضــوح 

يف النتائــج  و اإلنجــازات عــى مــدار أعــوام 

ــس  ــر ولي ــا عــى ســبيل الذك ــدة، ومنه عدي

ــب  ــاركة منتخ ــن مش ــج  ع ــا نت ــر م الح

والدراســات  التحضرييــة  الســنة  عــامدة 

املســاندة يف بطولــة الجامعــة لكــرة الســلة  

للعــام الــدرايس 1439 / 1440 هـــ ) فرايــر 

2019( حيــث حصلــت  العــامدة عــى املركز  

ــاإلرشاف    ــام  ب ــد ق ــة، ولق ــث يف البطول الثال

ــال  ــامدة خ ــب الع ــق منتخ ــة  فري ومتابع

فــرتة البطولــة  د.تامــر صــاح الجيــار عضــو 

البدنيــة  الرتبيــة  مقــرر  تدريــس  هيئــة 

ــاب  ــؤون الط ــدة ش ــو وح ــة وعض والصحي

بالعــامدة .

المركز الثاني  لبطولة الجامعة  لكرة الطائرة يحجز مقعده 
بقطار حصاد السنة التحضيرية  1439هـ/ 1440هـ
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محاور واتجاهات التطوير األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس 
بعمادة السنة التحضيرية خالل الخمس سنوات السابقة

 د. عي الورداين  - الدمام 

ــاء  ــي ألعض ــر األكادمي ــكل التطوي يش

أساســياً  مطلبــاً  التدريــس  هيئــة 

لتحســن األداء الجامعــي ، وعامــاً 

املتميــزة  الخــرات  نقــل  يف  مهــامً 

التدريــس  مجــال  يف  واإلبداعيــة 

ــه اســتثامر  ــة اىٕل أن ــم، باإلضاف والتعل

بــرشي يســاعد يف تنميــة املهــارات 

القيــم  وإكســاب  األداء،  وتحســن 

هيئــة  ألعضــاء  الراقيــة  الجامعيــة 

. التدريــس 

التطويــر  وكالــة  ســعت  لذلــك 

خــال  مــن  بالعــامدة  والجــودة 

وحــدة التطويــر األكادميــي خــال 

اىٕل  الســابقة  الخمــس  الســنوات 

هيئــة  أعضــاء  مهــارات  تنميــة 

تنفيــذ  خــال  مــن  التدريــس 

يف  العمــل  ورش  مــن  مجموعــة 

التاليــة: املحــاور 

حيــث . 1  : والتعلــم  التعليــم 

ورش  مجموعــة  تنفيــذ  تــم 

املحــور  هــذا  تخــدم  عمــل 

منهــا: التعلــم النشــط، التعلــم 

التعــاوين، مجموعــات الخــراء، 

تقديــم التغذيــة الراجعــة ... 

ــامدة  ــع ع ــاون م ــك بالتع وذل

الجامعــي،  التعليــم  تطويــر 

للشــؤون  الجامعــة  ووكالــة 

. األكادمييــة 

البحــث العلمــي: مثــل ورش . 2

بحثــاً  تنــرش  كيــف   : عمــل 

اإلندنــوت،  برنامــج  علميــاً؟ 

وذلــك   ...  )SPSS( برنامــج 

بالتعــاون مــع كل مــن: عــامدة 

وعــامدة  العلمــي،  البحــث 

. املكتبــات  شــؤون 

اســتخدام التكنولوجيــا مثــل: . 3

ــاك  ــات الب ــل تطبيق ورش عم

ــتخدام  ــس، اس ــورد يف التدري ب

 ،)Question Mark( برنامــج 

االســتبيان  تصميــم  كيفيــة 

االلكــرتوين؟ ... بالتعــاون مــع 

االلكــرتوين،  التعليــم  عــامدة 

اآليل  الحاســب  وقســم 

بالعــامدة.

التعليميــة . 4 والقيــادة  االدارة 

مثــل: القيــادة الفعالــة، إدارة 

الــراع، إدارة فريــق العمــل 

ــن  ــة م ــن خــال مجموع ...، م

كــوادر املدربــن مــن داخــل 

العــامدة .

5 . Subject( ــال التخصــص يف مج

عمــل  ورش  مثــل:   )matter

وســيمنارات مقــررات الفيزياء، 

الكيميــاء، األحيــاء، الرياضيــات، 

ــات  ــة، الدراس ــة االنجليزي اللغ

مــع  بالتعــاون   ... االســامية 

ــامدة. ــة بالع ــام األكادميي األقس

تطويــر الــذات: مثــل : مهــارات . 6

التفكــري الناقــد ، وتفكــري مــا 

وراء املعرفــة ، وكيــف تتجنــب 

وذلــك  الوظيفــي؟  اإلحــرتاق 

بالتعــاون مــع قســم تطويــر 

الــذات، والوحــدات  األخــرى 

بالعــامدة.

 التطوير األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس اتجاهاتو محاور 

 بعمادة السنة التحضيرية خالل الخمس سنوات السابقة 

 على  الوردانيبقلم : د. على      

 )مشرف وحدة التطوير األكاديمي( 

أساسيًا لتحسين األداء الجامعي ، وعاماًل مهمًا ألعضاء هيئة التدريس مطلبًا األكاديمي التطوير يشكل 

في نقل الخبرات املتميزة واالبداعية في مجال التدريس والتعلم ، باإلضافة إلى أنه استثمار بشرى يساعد 

 .وتحسين األداء ، وإكساب القيم الجامعية الراقية ألعضاء هيئة التدريس تنمية املهارات في 

 

وكالة التطوير سعت  لذلك

والجودة بالعمادة من خالل 

 وحدة التطوير األكاديمي

خالل السنوات الخمس 

السابقة إلى تنمية مهارات 

 : مجموعة من ورش العمل في املحاور التاليةمن خالل تنفيذ أعضاء هيئة التدريس 

التعلم النشط ، :  منها تخدم هذا املحور حيث تم تنفيذ مجموعة ورش عمل  :  التعليم والتعلم. 1

مع عمادة تطوير بالتعاون  وذلك ... ، تقديم التغذية الراجعة مجموعات الخبراء  التعلم التعاوني ،

 . ، ووكالة الجامعة للشئون األكاديمية  التعليم الجامعي

...   SPSS، برنامج  اإلندنوتبرنامج  ؟كيف تنشر بحثًا علميًا  :  مثل ورش عمل : البحث العلمي . 2

 ادة البحث العلمي ، وعمادة شئون املكتبات  . وذلك بالتعاون مع كل من:  عم

تطبيقات البالك بورد في التدريس ، استخدام برنامج  :  مثل ورش عمل :  استخدام التكنولوجيا. 3

Question Mark   ،بالتعاون مع عمادة التعليم االلكتروني...  ؟ كيفية تصميم االستبيان االلكتروني  ،

 . ب اآللي بالعمادةوقسم الحاس

    التحضريية - الدمام

  نظــم مقــرر الرتبيــة البدنيــة والصحيــة باملســار 

الصحــي معرضــاً ألعــامل الحمــات التوعويــة 

لطــاب املســار الصحــي والــذي شــارك فيــه 

)428( طالــب مــن املســار الصحــي بعــامدة 

الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.

     وشــملت الحمــات التوعيــة عــدداً كبــرياً مــن 

أعــامل الطــاب، والتــي تســاهم يف نــرش الوعــي 

الريعــة،  والوجبــات  التدخــن،  أخطــار  مــن 

تعــود  التــي  والفوائــد  الغاريــة،  واملرشوبــات 

عــى الفــرد واملجتمــع نتيجــة مامرســة الرياضــة 

واملســاهمة يف القضــاء عــى عــدد مــن األمــراض 

أشــهرها الســمنة ومــا يرتتــب عليهــا مــن تصلــب 

ــة.  ــات القلبي ــن واألزم الرشاي

ــن  ــاب كل م ــامل الط ــم أع ــارك يف تقيي ــد ش وق

الدكتــور نائــف القــريش املــرشف العــام عــى 

ــور  ــتاذ الدكت ــة، واألس مســارات الســنة التحضريي

ــار  ــى املس ــام ع ــرشف الع ــاعيد امل ــف املس خل

الصحــي، وأعضــاء هيئــة التدريــس مبقــرر الرتبيــة 

ــامدة. ــة بالع ــة والصحي البدني

العمادة تقيم معرض أعمال الحمالت التوعوية لطالب المسار الصحي

صورة تذكارية مع الطاب املشاركن يف ختام املعرض التوعوي لطلبة املسار الصحي

جانب من ورش العمل

شارك فيه )428( طالب
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تعزيز قيم التعايش المجتمعي لطالب وطالبات السنة التحضيرية 
    التحضريية - الدمام

اســتكامالً لجهودهــا خــال العامــن 

للرشاكــة  وتنفيــًذا  املاضيــن 

التدريبيــة بــن جامعــة اإلمــام عبــد 

ــك  ــز املل ــن فيصــل ومرك الرحمــن ب

الوطنــي،  للحــوار  العزيــز  عبــد 

ــة  نظمــت عــامدة الســنة التحضريي

يف  ممثلــة  املســاندة  والدراســات 

قســم تطويــر الــذات برنامــج نســيج 

ضمــن مبــادرة نبــض وطــن، وذلــك 

املنهجيــة  األنشــطة  خــال  مــن 

ــال  ــارات االتص ــرر مه ــة ملق الاصفي

مبســارات العــامدة األربعــة، حيــث 

 5000 مــن  أكــر  اســتهداف  تــم 

طالبــا وطالبــة، ومبشــاركة 30 مدربـًـا 

ومدربــة معتمــًدا مــن مركــز امللــك 

عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي .

التدريبــي  الرنامــج  ويتضمــن   

ــة  ــم املرتبط ــن املفاهي ــة م مجموع

الســلمي  التعايــش  بقيــم 

املجتمــع  أبنــاء  بــن  واملجتمعــي 

الواحــد، والبعــد عــن الراعــات 

الفكريــة والتــي تشــعل النزعــات 

والكراهيــة بــن فئــات وطبقــات 

املجتمــع، باإلضافــة إىل مجموعــة 

ــة يف  ــة املتمثل ــم املجتمعي ــن القي م

ــم،  ــرتام والرتاح ــاون واالح ــم التع قي

ــوار  ــاء الح ــا لبن ــل أساًس ــي متث والت

املجتمعــي والتعايــش املجتمعــي، 

األمــن  وتحقيــق  العنــف،  ونبــذ 

الفكــري ألبنــاء الوطــن، وتطبيقــاً 

حــث  تــم  التدريبــي،  للرنامــج 

الطــاب والطالبــات عــى تنفيــذ 

ــة  ــامل التطوعي ــن األع ــة م مجموع

املرتبطــة بقيــم الحقيبــة الثاثــة، 

املســؤولية  إطــار  يف  تــأيت  والتــي 

والطالبــات  للطــاب  املجتمعيــة 

الجامعــي،  مجتمعهــم  داخــل 

األقــارب  محيــط  إىل  باإلضافــة 

واألصدقــاء والجــريان، حيــث تــم 

عمــاً   600 يقــارب  مــا  تقديــم 

تطوعيــاً قُدمــت مــن خــال طــاب 

وطالبــات الســنة التحضرييــة، حيــث 

ــة  ــن األنشــطة االجتامعي تنوعــت ب

والخرييــة  والثقافيــة  والرياضيــة 

داخــل املجتمــع الجامعــي وخارجــه.    

)التحضرييــة( اســتطلعت آراء بعــض 

فعاليــات  يف  والطالبــات  الطلبــة 

ــت  ــض(، وكان ــج )نب ــطة برنام وأنش

ــايل: ــم كالت اراؤه

خالــد  الطالــب  يقــول  بدايــة 

املســار   - الشــنربي  عبدالرحمــن 

ــن  ــو م ــض وه ــج نب ــي: برنام العلم

الوعــي  لنــرش  املميــزة  الرامــج 

والفكــر الســليم تجــاه األشــخاص 

مــن حولنــا وتوعيــة الشــباب اليافــع 

أم  كان  قبــي  التعصــب،  مبخاطــر 

ســيايس، ومناقشــة مخاطــر الخــوض 

يف الحــروب واســتبدالها بالتفاهــم 

هــذه  مــن  إن  والدبلوماســية، 

الرامــج التــي تهــدف للخــري ونــرش 

الســام يجــب علينــا نحــن كطــاب 

ــن  يف جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن ب

فيصــل نرشهــا وتبادلهــا بــن بعضنــا 

البعــض لنــرش الفائــدة .

ويســتكمل الطالــب محمــود أحمــد 

آل قنيــص ـ املســار الصحــي مــا 

بــدأه زميلــه قائــاً: لقــد كان لحضور 

ــا  ــر األكــر لدين ــة )نبــض( األث فعالي

ــش  ــة التعاي ــى أهمي ــرف ع يف التع

والتعــاون يف التنميــة املجتمعيــة، 

املجتمعــات  نهــوض  إن  حيــث 

للتعايــش  القابليــة  عــى  يعتمــد 

أفــراد  بــن  والتفاهــم  والحــوار 

ــى  ــة ع ــات القامئ ــع، فالعاق املجتم

التقبــل بــن أفــراد املجتمــع مــن 

رفعــة  أنهــا ستســاهم يف  املؤكــد 

ورقــي املجتمــع .

ويضيــف عبــد الرحمــن الشــهري 

- الطالــب باملســار الهنــديس-  أن 

يف  تســاعد  التدريبيــة  الحقيبــة 

املجتمعــي  الحــوار  قيــم  تعزيــز 

وكيفيــة ربطــه بالتعليــم والتعلــم 

، وتنميــة وعــي الطــاب بأهميــة 

الحــوار املجتمعــي لبنــاء مجتمــع 

فيــام  وذلــك  ومتعايــش،  فعــال 

يتضمنــه مــن ثــاث قيّــم مجتمعيــة 

جوهريــة وهــي التعــاون، الرتاحــم، 

تكويــن  عــى  واثرهــا   . االحــرتام 

ــل  ــاون يجع ــم ومتع ــع متفه مجتم

وذو  أهميــة  ذو  افــراده  جميــع 

قيمــة.

الهاجــري  الطالبــة خزنــة  أمــا     

مــن طالبــات املســار العلمــي يف 

الجبيــل فــرتى: أن محــارضة الحــوار 

املجتمعــي )نبــض( كانــت محــارضة 

ــت  ــوف، منَّ ــة خارجــة عــن املأل ودي

أهميــة  الطالبــات  نحــن  لدينــا 

حولنــا  فيــام  والرتكيــز  التفكــري 

الحــوار  وأهميــة  ومجتمعنــا، 

والتفاهــم والتامســك والتآلــف بــن 

الدخــول  وعــدم  املجتمــع  أفــراد 

فيهــا،  األول  الخــارس  يف رصاعــات 

نحــن وضيــاع مجتمعنــا، حقيبــة 

ــر  ــة التب ــا إىل أهمي ــوار دعتن الح

مــن  مجتمعنــا  عــى  للحفــاظ 

ــوار  ــة الح ــدم، فحقيب ــكك واله التف

ــع،  ــاء للمجتم ــي..  هــي بن املجتمع

ثــّم الوطــن.

   وتلتقــط طــرف الحديــث زميلتهــا 

يف الجبيــل الطالبــة فاطمــة عاشــور 

تدريبيــة  دوره  حــرضت  فتقــول: 

بعنــوان )نبــض(، جنيــت الكثــري مــن 

تلــك الــدورة منهــا؛ كيــف اكــوِّن 

شــخصية قياديــة، أهميــة العمــل 

أعضــاء  مــع  املرصــوص  كالبنيــان 

فريقــي، أيضــاً روح التعــاون عندمــا 

تُعــم بــن افــراد مجتمــع مــا، يكــون 

هــذا العمــل مثمــراً ومميــزاً ســيظهر 

ــاة . ــداف املبتغ ــاً يف األه ــك جلي ذل

ــود  ــعدى الجلع ــة س ــول الطالب وتق

مــن كليــة املجتمــع بالدمــام :أن 

برنامــج الحــوار املجتمعــي )نبــض(

تناولــت مواضيــع مهمــه للمجتمــع، 

كــام أنهــا تضمنــت قيــم مهمــة 

نحتاجهــا لتصحيــح مبــادئ للعيــش 

مبجتمــع أفضــل، فالحقيبــة بالنســبة 

ألنهــا  ومؤثــرة  جــداً  جميلــة  يل  

ــا  ــانية بداخلن ــم االنس ــت القي المس

املواطنــة  قيــم  أحيَيــت  وايضــاً 

ــع،  ــراد باملجتم ــا كأف ــي نحتاجه الت

باإلضافــة اىل القيــم االســامية التــي 

حــث االســام عليهــا ،وعــى الصعيــد 

مميــزات  أهــم  فــإن  الشــخيص 

العربيــة  باللغــة  أنهــا  الحقيبــة 

لكــن  و  أكــر،  قلوبنــا  فامســت 

اقــرتح أن تتضمــن الحقيبــة قيــم 

أكــر كقيــم التنميــة الذاتيــة نهايــًة، 

الشــكر قائــم لــكل مــن بــذل جهــد 

يف هــذه الحقيبــة ألحيــاء قيــم البــد 

ــا. ــز عليه ــن الرتكي م

عــاد  حنــن  الطالبــة  وتــروي 

الهــوادر مــن طلبــة املســار العلمــي 

الريــان تجربتهــا بدراســة حقيبــة 

ــُت  ــًة: تعلم ــي قائل ــور املجتمع الح

ــؤرشاً  ــد م ــي يُع ــوار املجتمع أن الح

ــع  ــاري يف املجتم ــو الحض ــى النم ع

ــح  ــل الصحي ــرية التواص ــاع وت وارتف

بــن أفــراده مــن خــال النقــاش؛ 

الــذي يــؤدي إىل التآلــف بــن النــاس 

بجانــب  بينهــم،  املحبــة  ونــرش 

والثقافــات  املعلومــات  تبــادل 

والخــرات بــن النــاس.

أن  تعلمــت  أننــي  اىل  باإلضافــة 

ابتعــد عــن الفهــم الخاطئ الســلوك 

اإلنســان تجــاه اآلخريــن ومــا يرتتــب 

علىــه مــن تــرف عــدواين أو رد 

فعــل خاطــيء مــام يــؤدي اىل قطــع 

ــرش. ــن الب ــات ب العاق

االســتفادة  تــم  انــه  الحقيقــة  يف 

خــال  مــن  جــدا  كبــري  بشــكل 

والتــي  الحقيبــة  هــذه  دراســة 

أكّــدت أهميــة التعــاون عــى فئــات 

ــولنا  ــول رس ــام ورد يف ق ــع ك املجتم

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــم ص الكري

)اللــه يف عــون العبــد مــادام العبــد 

جعلتنــا  والتــي  أخيــه(.  عــون  يف 

ــن  ــات ب ــوي العاق ــتطيع أن نق نس

األفــراد وتحقيــق النجــاح يف حياتنــا 

الــذي ينتــج عنــه محبــة اللــه تعــاىل 

لعبــاده.

للعام الثالث على التوالي وبإجمالي 242 ساعة تدريبية: 
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أكــر  الدراســة  مــن  األخــرية  األســابيع  تُعــّد 

ــاً  ــة، وخصوص ــد الطلب ــر عن ــري التوت ــي تث ــات الت األوق

قبــل االختبــارات النهائيــة، )التحضريية( اســتطلعت آراء 

ــارات  ــة االســتعداد لالختب ــات يف كيفي االطــالب والطالب

ــول اىل  ــا للوص ــم اتباعه ــب عليه ــي يج ــوات الت والخط

ــوق . ــود والتف ــدف املنش اله

خليفــه  ســلطان  الطالــب  يقــول 

تفصلنــا   : العلمــي  املســار   - العنــزي 

بضعــة أســابيع أو أيــام،  عــن موعــد 

 ، الســنة  لهــذِه  النهائيــة  االختبــارات 

لــذا يجــب علينــا منــذ الســاعة وضــع 

جــدول لتنظيــم املذاكــرة و بــذل قصــارى 

ــا  ــا يلهن ــع م ــن جمي ــاد ع ــا واالبتع جهدن

عــن دراســتنا وإن واجهنــا أي عائــق يف 

دراســتنا علينــا التوجــه إىل مــدرس املــادة  

أو أعضــاء هيئــة التدريــس يف مصــادر 

ــون قصــارى جهدهــم  ــم، فهــم يبذل التعل

ــه ان  ــال الل ــرياً أس ــب ، أخ ــة الطال لخدم

يكتــب لنــا ولكــم التوفيــق والنجــاح. 

ــن  ــد اب ــد محم ــب الولي ــا الطال أم

الصحــي  املســار   - الغامــدي  ســعيد 

الــدوام  فــرتة  لطــول  نظــرا  فيقــول: 

للطالــب فمــن املهــم أن نعمــل عــى 

اســتغال  مــن حيــث  الوقــت  تنظيــم 

أوقــات الفــراغ واملذاكــرة أوالً بــأول حتــى 

ال ترتاكــم املقــررات مــام يزيــد الضغــوط 

يف املذاكــرة عنــد بــدء االختبــارات، كذلــك 

عــى الطالــب تنويــع مصــادر التعلــم 

ــى  ــامد ع ــدم االعت ــث ع ــن حي ــه م لدي

حصيلتــه  زيــادة  إمنــا  فقــط،  الكتــاب 

التعليميــة  املواقــع  مــن  العلميــة 

واملصــادر املعتمــدة والبــد مــن االهتــامم 

الصحــي  كالغــذاء  الصحــي  بالجانــب 

ومراعــة النشــاط البــدين وأخــذ قســط 

كايف مــن الراحــة .

ــرى  ــارات ي وعــن اســتعداده لاختب

عبــد العزيــز الخليفــة - الطالــب باملســار 

الهنــديس-  أهميــة وضــع جــدول مذاكــرة 

أســبوعي باإلضافــة إىل قامئــة مهــام يوميــة 

أوقــات محــددة  ، مــع أهميــة وضــع 

واألنشــطة  والرتفيــه  للراحــة  ومناســبة 

العائليــة واالجتامعيــة، وشــخصيا يــرى 

ــي  ــة ه ــرتة الصباحي ــز أن الف ــد العزي عب

واإلنجــاز  الرتكيــز  يف  األوقــات  أفضــل 

األكادميــي. ويضيــف تنظيــم املقــررات 

يف الجــدول اليومــي البــد أن يكــون تبعــا 

لألولويــة طبقــا ملهــارايت وقــدرايت الذهنيــة 

.

وتقــول الطالبــة رهــف الخالــدي 

فــرتة  بالدمــام:  املجتمــع  كليــة  مــن 

االختبــارات هــي فــرتة توتــر وضغــط علينا 

ــة ، ومــن املفــرتض للحصــول  نحــن الطلب

عــى أفضــل النتائــج أن يكــون لدينــا 

ــة،  ــت للدراس ــص وق ــتعدادات بتخصي اس

ــي  ــات الت ــل األوق ــار أفض ــم اختي وأن يت

يكــون فيهــا نســبة الرتكيــز عاليــة، فأفضــل 

ــاغ  ــاح؛ ألن الدم ــات الدراســة يف الصب أوق

ــه، كــام أن االســتعداد  يســتوعب أكــر في

ــك باالســتعداد  ــون ذل ــم ويك النفــي مه

لاختبــار قبلهــا بفــرتة مناســبة، وأن تكــون 

قبل أيام من بداية االختبارات

طلبة وطالبات )التحضيرية(.. بين القــــــــلق والرغبة في التفوق

لــه  ويســمح  التحضرييــة  الســنة  برنامــج  الطالــب  يجتــاز 

ــا: ــة فيه ــب الدراس ــي يرغ ــة الت ــة بالكلي ــول يف املفاضل بالدخ

1.إذا حقق رشوط اجتياز برنامج السنة التحضريية

2.الــرشوط الخاصــة بــكل برنامــج حســب مــا تحــدده مجالــس 

الكليــات املعنيــة.

ــي  ــدل الرتاكم ــى املع ــاًء ع ــاب بن ــن الط ــة ب ــم املفاضل 3.يت

ــه،  ــب ل ــص املناس ــار التخص ــه يف اختي ــب رغبت ــب وحس للطال

ــتيعابية. ــات االس ــة الكلي ــب طاق وحس

وفيــام يــي الكليــات والتخصصــات املتاحــة للطــاب والطالبــات 

بعــد إنهــاء الســنة التحضرييــة :-

الكليات والتخصصات المتاحة 
للطالب والطالبات بعد إنهاء 
السنة التحضيرية بالجامعة 

للتواصل مع العمادة 
dpy.pp@iau.edu.sa
prep@iau.edu.sa
@prep_iau
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طلبة وطالبات )التحضيرية(.. بين القــــــــلق والرغبة في التفوق
د. محمد فاروق اآلبي*

ــد مــن األخطــاء  ــة فريســة للعدي ــا يقــع الطلب دامئــا م

الشــائعة يف االختبــارات، والتــي مــن املؤكــد أنهــم عــى 

ــا  ــا، ولكنه ــن بجميعه ــا إن مل يك ــة مبعظمه ــم ودراي عل

طبيعــة النفــس البرشيــة التــي تظــن دامئــا أنهــا يف 

منــأى عــن الوقــوع بتلــك األخطــاء الســاذجة، مــن هنــا 

ــا  ــوع به ــادي الوق ــري وتف ــا للتذك ــة جمعه ــأيت أهمي ت

ــك كــام يــي: وذل

يندفــع  االختبــار مبكــراً: حيــث  قاعــة  1- مغــادرة 

الطلبــة خــارج القاعــة بعــد مــرور نصــف الوقــت ظنــا 

ــار، دون إدراك  ــهولة االختب ــبب س ــك بس ــم أن ذل منه

ــات،  ــة اإلجاب ــن مراجع ــان م ــن حرم ــك م ــب ذل لعواق

ودامئــا مــا نــرى عامــات االنزعــاج لــدى الطلبــة عنــد 

مراجعــة إجاباتهــم مــع اقرانهــم خــارج قاعــة االختبــار، 

مبجــرد  تداركهــا  ميكــن  كان  ألخطــاء  واكتشــافهم 

ــم  ــة وأن لديه ــة خاص ــل القاع ــة داخ ــة املتأني املراجع

ــك.  ــكايف لذل ــت ال الوق

2- عــدم تنظيــم الوقــت وإدارة االختبــار: دامئــا مــا 

يقــع الطلبــة فريســة لعــدم القــدرة عــى إدارة الوقــت 

ــرتك األســئلة  ــار، ف بصــورة ســليمة داخــل قاعــة االختب

ــاج  ــا ســهلة وال تحت ــاً بانه ــار ظن ــة االختب الســهلة لنهاي

ــة  ــئلة الصعب ــدء باألس ــع الب ــل، م ــل للح ــت طوي لوق

لتوفــري وقــت أطــول لهــا، دامئــا مــا يــؤدي ذلــك 

لعواقــب وخيمــة، بــدءاً مــن االرتبــاك فالتشــتت ومــن 

ثــم الخــوف مــن ضيــاع درجــات االختبــار، ونهايــة 

بضيــاع الوقــت دون الوصــول إىل اإلجابــات الصحيحــة، 

وعــى العكــس متامــا يــأيت البــدء باألســئلة األكــر 

ــدرة  ــعور بالق ــس والش ــة بالنف ــة والثق ــهولة بالراح س

عــى إكــامل االختبــار بصــورة ســليمة مــع توفــري 

ــة. ــر صعوب ــئلة األك ــي لألس ــت املتبق الوق

3- عــدم قــراءة األســئلة بصــورة دقيقــة: فاالندفــاع 

بالرغبــة بتوفــري الوقــت قــد يوقــع الكثــري مــن الطلبــة 

ــن  ــأيت م ــا ت ــا م ــي غالب ــة، والت ــة املترع ــخ اإلجاب يف ف

توقــع الســؤال ومــا يــدور حولــه وليــس بفهــم الســؤال 

بصــورة جيــده وتحديــد إجابتــه فقــط، فاإلســهاب بذكــر 

ــوب فعــا  ــز يف املطل ــك الرتكي ــد يجنب ــوب ق غــري املطل

ــل. ــكل متكام ورسده بش

وختامــا البــد للطلبــة مــن االســتعداد الجيــد لاختبارات 

وهنــا البــد وأن نذكــر بأهميــة مراجعــة مركــز مصــادر 

ودعــم التعلــم حيــث أعضــاء هيئــة التدريــس مبختلــف 

االســتعداد لإلجابــة عــى  أهبــة  تخصصاتهــم عــى 

ــادة رشح  ــل وإع ــم الكام ــري الدع ــئلة وتوف ــع األس جمي

ــا  مــا قــد يصعــب فهمــه لضــامن نجــاح وتفــوق أبنائن

وبناتنــا الطــاب والطالبــات، وأخــرياً وقبــل كل يشء 

وبعــده الدعــاء وحســن العمــل؛ إن اللــه ال يضيــع أجــر 

املحســنن. 

أخطاء الطلبة 
في االختبارات 
وكيفية تفاديها

 * مساعد املرشف العام عىل االختبارات 

  

تحديــد  يتــم  وأن  فــرتات،  عــى  املذاكــرة 

املواضيــع التــي نجــد فيهــا صعوبــة يف الفهــم 

ــن  ــتفادة م ــكان االس ــة مب ــن األهمي ــام م ، ك

ــة التدريــس،  ــة ألعضــاء هيئ الســاعات املكتبي

والتــي تســاعد الطالــب عــى الفهــم، كــام 

ــم  ــى تنظي ــرص ع ــب الح ــى الطال ــي ع ينبغ

ســاعات النــوم واالبتعــاد عــن الســهر والحــرص 

ــة. ــى املراجع ع

الهــادي  عبــد  شــوق  الطالبــة  أمــا 

القحطــاين عضــوة يف املجلــس الطــايب للمســار 

الكثــري  أن  فــرتى  الجبيــل،  فــرع  اإلنســاين 

مــن الطلبــة يشــعرون بحالــة مــن التوتــر 

الحالــة  هــذه  وتــزداد  االختبــارات،  فــرتة 

ــدرة  ــم الق ــا يُفقده ــو م ــار، وه ــة االختب ليل

ــن اســتغال  ــم وب ــز ويحــول بينه ــى الرتكي ع

ــن  ــه م ــة متكن ــة صحيح ــة بطريق ــذه الليل ه

لــذا  أفضــل.  بشــكل  لامتحــان  االســتعداد 

ــي  ــح الت ــن النصائ ــدد م ــم ع ــب يف تقدي ترغ

االختبــارات: اتباعهــا يف  يفضــل 

االختبــارات  فــرتة  خــال  البــدء  أوالً 

ــور،  ــع األم ــه عزوجــل يف جمي باالســتعانة بالل

ــر يف  ــذي يُعت ــية  ال ــة النفس ــم التهيئ ــن ث وم

غايــة األهميــة حتــى ال يشــعر الطالــب أو 

ــر  ــد يؤث ــذي ق ــي ال ــط النف ــة بالضغ الطالب

ــار، أيضــا االســتعداد  ــت االختب ــى األداء وق ع

يف وقــت مبكــر مــن خــال تجهيــز املــازم أو 

امللخصــات والكتــب املُســاعدة لــكل مــادة 

،حيــث إنــه يف الغالــب لــن يتــم التّمكــن  مــن 

مراجعــة املنهــج بأكملــه ليلــة االختبــار، لضيق 

الوقــت ، كــام أن الوصــول لقاعــة  االختبــار يف 

الوقــت املناســب، يســاعد الطالــب/ة عــى 

تجنــب مشــكلة عــدم كفايــة الوقــت للمقــرر 

ــار. ــئلة االختب ــع أس ــى جمي ــة ع لإلجاب

وتــرى الطالبــة رنيــم الغامــدي مــن 

املســار العلمــي يف الريــان أنــه يف كل ســنة 

لــو  طالــب  كل  يتمنــى  فــرتة  علينــا  ميــر 

يغمــض عينيــه ويفتحهــا فيجــد نفســه انتهــى 

مــن تلــك املرحلــة مــا إن ينتهــي مــن الحلــم 

حتــى يجــد نفســه يف الواقــع ويحــال حــدوث 

ذلــك .... نعــم إنهــا فــرتة االختبــارات، ثــم 

ــه؟  ــا إدراك ــب علين ــاذا يج ــة م ــتطرد قائل تس

هــو أن الثــامر التــي نجنيهــا يف املســتقبل 

هــي نتيجــه الجهــد والتعــب الــذي بذلنــاه يف 

املــايض واليــزال العلــم مقرتنــا باملشــقة، فمــن 

أراد العلــم والنجــاح والتميــز يجــب عليــه 

ــه  ــن وقت ــذ م ــه ،ويأخ ــى نفس ــب ع أن يتع

وجهــده ،وال يوجــد جهــد ضائــع يف ســبيل 

ــافعي  ــام الش ــال اإلم ــام ق ــم وك ــم والتعل العل

ــب  ــن طل ــب املعايل***وم ــد تكس ــدر الَك )بق

ــايل( . ــهر اللي ــا س الع

وتضيــف الطالبــة رنيــم إىل أّن هنــاك 

طــرق تســاعد عــى النجــاح يف االختبــارات 

ــي : ــا وه ــع تجربته ــن واق م

االســتعداد مبكــرًا قبــل بأســبوعن أو 

شــهر حتــى تأخــذ وقتــك الــكايف بدراســة 

املــادة الدراســية ويفضــل القيــام بتلخيــص كل 

جــزء بطريقتــك وإبداعــك الخــاص، كــام يعــد 

االنتبــاه يف املحــارضة والرتكيــز مــع املعلــم 

ذات أهميــة كبــرية تســاعدك يف النجــاح يف 

االختبــار، كــام يجــب عليــك أن تراجــع كل 

ــك  ــار كذل ــة االختب ــى ليل ــم حت درس وال تراك

ــب ســارق الوقــت وهــو الجــوال وأخــريا  تجن

ابتعــد عــن الســهر وعــدم أخــذ الوقــت الــكايف 

ــوم . للن
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القلــق املحمــود هــو القلــق الــذي يدفــع الطالــب 
نتيجــة  عــى  للحصــول  أكــر  جهــد  بــذل  إىل 
ممتــازة، بينــام القلــق املرفــوض فإنّــه الــذي يؤثّــر 
ــى  ــه، وع ــب بنفس ــة الطال ــى ثق ــري ع ــكل كب بش

ــة.  ــه يف الدراس ــه وجديّت هّمت
وظهــور  االختبــارات،  قلــق  أســباب  وتعــددت 
القلــق عنــد بعــض الطــاب والطالبــات، وقــد 
يعتقــدون أنــه مرتبــط باملنهــج ، أو بأســتاذ املــادة، 

أو أســباب تعــود إىل الطالــب نفســه.
»ويــروي أن رجــاً خــرج للتنــزه يف إحــدى الليــايل 
فمــر عــي رجــل آخــر يبحــث عــن يشء مــا تحــت 
ضــوء أحــد املصابيــح يف الشــارع وهــو جــاث عــى 
ــاب  ــه؟؛ فأج ــث عن ــم يبح ــار ع ــأله امل ــه؛ س ركبتي
بأنــه يبحــث عــن مفتاحــه املفقــود؛ وعــرض عليــه 
املــار املســاعدة؛ وجثــا عــى ركبتيــه؛ وراح يســاعده 
يف البحــث ؛ وبعــد ســاعه كاملــه مــن البحــث 
املضنــي بــا جــدوى؛ ســأله قائــا : لقــد بحثــا 
ــق  ــت واث ــل أن ــده؛ ه ــكان ومل نج ــه يف كل م عن
ــا: كا  ــا؟ أجــاب الرجــل قائ ــه هن ــك فقدت مــن أن
لقــد فقدتــه يف املنــزل؛ ولكــن اإلضــاءة هنــا أفضــل 
ألننــا تحــت ضــوء املصبــاح!!، إنــه يعلــم أيــن 
ــك يبحــث خــارج املــكان  ــاح ومــع ذل أضــاع املفت
بحجــة أن اإلضــاءة أفضــل؛ أحيانــاً يف حياتنــا نقــع 
يف مثــل هــذا التــرف، نضــع اللــوم عــى األشــياء 
مــن حولنــا؛ يف عــدم تحقــق رغباتنــا وميولنــا؛ وقــد 
ــدث  ــا يح ــي يف كل م ــبب الرئي ــل أن الس نتجاه

ــا.« ــال طاقاتن ــا هــو نحــن!! وهكــذا تغت لن
ومــن هــذا املنطلــق فــأن مــا   أنصحكــم بــه 

االختبــارات: قلــق  عــى  لتغلــب 
ــبحانه  ــه س ــى الل ــوكل ع ــه والت ــتعانة بالل -  االس
وتعــاىل تــوكاً صادقــاً يقينيــاً ؛ وكــن عــى يقــن أن 
الخــوف مــن الفشــل هــو العــدو اللــدود لإلنســان 

وهــو العائــق األكــر يف طريــق نجاحــه 
- نظــم وقتــك: بتوزيــع املــواد عــى األيــام املتبقيــة 
قبــل االختبــارات، ؛ ويقــول د. تشــارلز مايــو :« 
مل أعــرف أحــداً أبــداً مــات مــن كــرة العمــل 
ولكننــي أعــرف الكثرييــن ممــن ماتــوا مــن القلــق 
و الخــوف«؛ واُذَكّــر كل طالــب )إن مــا نتوقــع 
ــح ســبباً لاتجــاه نحــو مــا  أن يحــدث بقــوة، يصب

ــاه(  توقعن
 ونصيحتي األخرية

ــوى  ــة س ــب / الطالب ــزي الطال ــا عزي ــك ي ــا علي م
محاولــة أفضــل مــا بوســعك للنجــاح؛ فعندمــا 
أعينــه  نصــب  ســامياً  هدفــاً  األنســان  يضــع 
ــوة  ــن الق ــب م ــن ال ينض ــه مع ــتتفجر يف داخل س
ــدا  ــتعد جي ــام تس ــجاعة والتصميم.......وحين والش

ــاه ــا تخش ــاك م ــس هن فلي
َوَمــا تَْوِفيِقــي إاِل ِباللَّــِه َعلَيْــِه تَوَكَّلـْـُت َوإِلَيْــِه أُنِيــُب 

)88(

رياضـــــــةمواهب رســـــــــم  أدب  شـــــــــعر  خطـــــــــابة 

بدايتــي كانــت يف الصــف الســادس االبتــدايئ، 

ــن ــرياً، ولك ــتهويني كث ــة مل تس ــك الهواي ــن تل لك

يف بدايــة الصــف الثالــث متوســط اســتهوتني 

يك  خلفهــا  وســعيت  الجامليــة  املوهبــة  تلــك 

ــال  ــن خ ــنوات وم ــاث س ــون ث ــل، ويف غض أص

ــن  ــة م ــورش تعليمي ــارايت ب ــل مه ــدرب وصق الت

قبــل املدرســة، وصلــت اىل مــا أريــده مــن هــدف 

ومبتغــى، وهــو الخــط والزخرفــة فهــذا الفــن 

جميــل جــًدا عــى الرغــم كونــه صعبــا يف بدايتــه، 

ــد  ــى بع ــو ع ــه ل ــل ل ــيئا يص ــد ش ــن يري ــن م لك

ــى  ــوكل ع ــاد والت ــد واالجته ــدة بالج ــنوات ع س

ــة . ــاىل بداي ــه تع الل
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