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ية - الدمام  التحض�ي
الســــــنة  عمــــــادة  تســعى 
والدراســــــــات  يــة  التحض�ي
المســاندة جاهــدة مــن أجــل 
معــدالت  أعــى  تحقيــق 
ــتوى  ــى المس ــواء ع ــاز س نج االإ
مســتوى  عــى  أو  التعليمــي، 
ي 

الــ�ت والفعاليــات  االأنشــطة 
التعليميــة  العمليــة  تخــدم 
ويتجــى  والطالبــات  للطــاب 
التقريــر  خــال  مــن  ذلــك 
والــذي  للعمــادة  الختامــي 
االأنشــطة  جميــع  يرصــد 
حققتهــا  ي 

الــ�ت نجــازات  واالإ
العمــادة خــال العام الــدراسي 
ــن  ــرم 1439/1438هـــ وم المن

نجــازات:  االإ هــذه 
المتوســط  معــدل  ارتفــاع   -
وطالبــات   لطــاب  اكمــي  ال�ت
خــال  يــة   التحض�ي الســنة 
ــدراسي 1439/1438هـــ  العــام ال
الســابقة. باالعــوام  مقارنــة 

ــاب  ــاز ط ــب اجتي ــاع نس - ارتف
يــة  التحض�ي الســنة  وطالبــات 
الــدراسي  العــام  خــال 
1439/1438هـــ مقارنــة باالأعــوام 

الســابقة.

التــرب  نســب  انخفــاض   -
ــاب  ــاع( لط ــحاب + انقط )انس
يــة  التحض�ي الســنة  وطالبــات 
الــدراسي  العــام  خــال 
1439/1438هـــ مقارنــة باالأعــوام 

الســابقة.
      وعــى مســتوى االأنشــطة 
ــات  ــاب والطالب ــة للط الاصفي
فقــد نفــذت العمــادة مــا يقــرب 
للطــاب  فعاليــة   )70( مــن 
أنشــطة  ن  بــ�ي مــا  والطالبــات 

ــة،  ــة، ورياضي ــة، وترفيهي ثقافي
مــا  منهــا  اســتفاد  وتدريبيــة 
ــة  ــب وطالب ــارب )3750( طال يق
يــة  التحض�ي الســنة  بعمــادة 
الــدراسي  العــام  خــال 

1439/1438هـــ.
الســنة  عمــادة  تتــوا�ن  ولــم 
ي تنميــة مهــارات 

يــة �ن التحض�ي
الهيئــة  مــن  منســوبيها 
حيــث  داريــة  واالإ التدريســية 
ي 

�ن متمثلــة  العمــادة  عقــدت 

االأكاديمــي  التطويــر  وحــدة 
ــر  بالتعــاون مــع عمــادة التطوي
مــن  كبــ�ي  عــدد  الجامعــي 
وورش  التدريبيــة  الــدورات 
منهــا  اســتفاد  ي 

الــ�ت العمــل 
ــنة  ــادة الس ي عم ــو�ب ــع منس جمي
بلــغ  حيــث  يــة،  التحض�ي
التدريبيــة  الــدورات  مجمــل 
تــم  ي 

الــ�ت العمــل  وورش 
العــام  خــال  تنفيذهــا 
 )72( 1439/1438هـــ  الــدراسي 
تدريبيــة وورشــة عمــل،  دورة 
فيهــا  الحضــور  عــدد  وبلــغ 
هيئــة  أعضــاء  مــن   )1228(
ن والطــاب  داريــ�ي التدريــس واالإ

لبــات. لطا وا
وعــى مســتوى وحــدة البحــوث 
نفــذت  فقــد  والدراســات 
الوحــدة العديــد مــن االأنشــطة 
الجامعــي  العــام  خــال 
1439/1438هـــ كان مــن أهمهــا 
ــِرض  ــذي ُع ــي وال ــوم العلم الي
مــن  كبــ�ي  عــدد  خالــه  مــن 
ي مختلــف 

البحــوث العلميــة �ن
إىل  ضافــة  باالإ المجــاالت، 
البحثيــة  الخدمــات  تقديــم 
التدريــس  هيئــة  الأعضــاء 

بالعمــادة.

عمادة السنة التحضيرية والدراسات تستمر في إنجازاتها 
األكاديمية وتحقق إنجازًا جديدًا لهذا العام

إقــرأ  أمــة  نحــن   
األمــــم  ونهـــوض 
مربــوط بمــدى علــم 

أجيالهــا

الســنة التحضيريــة 
عتبــة  أول  هــي 
أحالمــك لتحقيــق 

ــان  ــل يف األوط ه
ــك يــا وطنــي مثل
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ية - الدمام  التحض�ي
للشــؤون  الجامعــة  وكيــل  ســعادة  بحضــور 
كاديميــة الدكتــور غــازي بــن عبــد الرحمــن  االأ
ي وســعادة وكيــل كليــة طــب االأســنان  العتيــ�ب
الدكتــور عاصــم االأنصــاري تــم تكريــم ســعادة 
يــة والدراســات المســاندة  عميــد الســنة التحض�ي

الدكتــور عبــد العزيــز بــن فهــد الفهيــد بمناســبة 
ي المملكــة 

ي جامعــة Reading �ن
تفرغــه العلمــي �ن

ي رفعــة 
ي بذلهــا �ن

المتحــدة بريطانيــا لجهــوده الــ�ت
يــة  واالرتقــاء بهــا الأعــى  عمــادة الســنة التحض�ي
والنجــاح  التوفيــق  لــه  ن  متمنــ�ي المســتويات، 

ــة . ــه الميمون ــار عودت بانتظ

تكريم الدكتور عبد العزيز الفهيد بمناسبة 
تفرغه العلمي

*عميد السنة التحضيرية والدراسات 
املساندة املكلف

ــإذن  ــارك ب ــدراسي المب ــام ال ــذا الع ــع ه ي مطل
  �ن

يــة  هللا تعــاىل تســتقبلكم عمــادة الســنة التحض�ي
عبــد  مــام  االإ جامعــة  ي 

�ن المســاندة  والدراســات 
ــم عــى  حــاب وأنت ــود وال�ت ــن فيصــل بال ــن ب الرحم
إحــدى  ي 

�ن الجامعيــة،  تكم  مســ�ي بدايــة  أعتــاب 
بكــم  ن  تعــ�ت ي 

الــ�ت الشــامخة  الوطــن  مؤسســات 
ــة  وبانتمائكــم إليهــا، فمعكــم تُشــكل عامــة مضيئ
ي 

ــداع �ن ب ــة واالإ ــة، والتنمي ــم والمعرف ة العل ي مســ�ي
�ن

المســاهمة نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.
فون  تســترش اليــوم  .....أنتــم  الطلبــة  ي 

أبنــا�أ   
مســتقبلكم وتقفــون عــى عتبــة جديــدة مــن عتبــات 
ــم  ــن تعليمك ــنتكم االأوىل م ي س

ــاء، �ن ــذل والعط الب
يــة والدراســات  ي عمــادة الســنة التحض�ي

الجامعــي �ن
تهــا وهــي تبــذل  ي تهيــأت وأعــدت عدَّ

المســاندة الــ�ت
ي ســبيل إيجــاد بيئــة تعليميــة جاذبــة 

ولــن تتوقــف �ن
وممتعــة لكــم لتكــون تجربتكــم فيهــا، تجربــة ثريــة 
وارفــة الظــال، انســجاماً مــع رؤيــة المملكــة 2030،  
كــم االأســاس  أنتــم، وتعت�ب ي ترتكــز عليكــم 

الــ�ت
القــوي لبنــاء هــذا الوطــن، ونحــن ال نُعّدكــم معنــا 
ة وحلفــاء نجــاح، فلــن ننجــح إال  كاء مســ�ي إال �ش
كــم، فالعمــادة ال تدخــر  بكــم وال وجــود لنــا مــن غ�ي
ي تمكنكــم 

ي توفــ�ي كافــة أوجــه الدعــم الــ�ت
جهــداً �ن

ــن اســتثمار قدراتكــم وطاقاتكــم. م
فقــد اســتحدثت العمــادة عــدداً مــن المشــاريع 
ــم  ــن أجلك ــم وم ــدت إال لك ــا وج ي م

ــ�ت ــج ال ام وال�ب
ــا  ي منه

ــ�ت ــا وال ــل معه ــم التفاع ــل منك ــا نأم ولكنن
بشــكل  والمســؤولة  الطالــب  خدمــات  بوابــة 
مجــال  ي 

�ن الطــاب  مــع  التعامــل  عــن  مبــا�ش 
ــي  ــم العلم ــم تقدمك ي تدع

ــ�ت ــات ال ــم الخدم تقدي
ــذي  ــم  وال ــم التعل ــز دع ــا مرك ــي، ومنه كاديم واالأ
يهــدف إىل تعزيــز التحصيــل االأكاديمــي وكذلــك 
رشــاد االأكاديمــي والنفــ�ي الــذي توفــره العمــادة  االإ
لمســاعدتكم عــى التكيــف والتأقلــم مــع حياتكــم 

الجديــدة. الجامعيــة 
ورة فهــم واســتيعاب  ي الطلبــة أوصيكــم بــرن

   أبنــا�أ
وأنظمتهــا  وأهدافهــا  يــة  التحض�ي الســنة  رســالة 
ولوائحهــا، فهــي متوفــرة دومــاً عــى موقــع العمادة؛ 
ــن  ــًدا ع ــة بعي ة ودراي ــ�ي ــى بص ــوا ع ــك  لتكون وذل
ورة  بــرن أوصيكــم  ،كمــا  الخاطئــة  االجتهــادات 
ات والتفاعــل مــع  المواظبــة عــى حضــور المحــا�ن
أعضــاء هيئــة التدريــس داخــل القاعــات الدراســية 
واالســتفادة مــن الســاعات المكتبيــة المخصصــة 
أوقاتكــم، كمــا  لهــم، والحــرص عــى اســتثمار 
أشــجعكم عــى االســتفادة والتفاعــل مــع االأنشــطة 

ــة. ــة المتنوع الطابي
الجديــد،  الــدراسي  بالعــام  ي 

تهنئــ�ت لكــم  أكــرر 
والســداد التوفيــق  لكــم  متمنيــاً 
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 التحضريية – الدمام

روح  تعزيــز  بهــدف 

ــات  ــدى الطالب ــن ل ــامء للوط االنت

وتشــجيعهن عــى التحــدث باللغــة 

االنجليزيــة عــن اململكــة ىف يومهــا 

نشــاط  لجنــة  قامــت  الوطنــي، 

ــة  ــة بكلي ــنة التحضريي ــامدة الس ع

باالحتفــال  بالدمــام  املجتمــع 

مــع  بالتعــاون  الوطنــي  باليــوم 

مدرســات اللغــة اإلنجليزيــة بإقامة 

)وطنــي  باســم  منهجــي  نشــاط 

يــوم  وذلــك   بالقلــب(  أنــت 

الثالثــاء  املوافــق 2018/10/2م .

بعــض  قامــت  حيــث 

الطالبــات بعرض املالبــس واألدوات 

الرتاثيــة التــى تشــتهر بهــا اململكــة 

ــة خاصــة،  ــة الرشقي ــة واملنطق عام

بتاريــخ  التعريــف  إىل  إضافــة 

وأهــم  اململكــة  وجغرافيــة 

ــة  ــد اختتمــت الفعالي ــا، وق معامله

ــى  ــورة  من ــا الدكت ــابقة أعدته مبس

ســليامن وبرعايــة األســتاذة فاطمــة 

وقــد  املســار  منســقة  الزهــراين 

والبهجــة  بالحيويــة  اليــوم  متيــز 

والتفاعــل بــن الطالبــات وبعضهــن 

هيئــة  عضــوات  وبــن  وبينهــن 

التدريــس.      

ية -الدمام  التحض�ي
 اســتمراراً للتميــز الــذي حققتــه وحدة الدراســات 

والبحــوث يف عــامدة الســنة التحضرييــة بإقامتهــا اليــوم 

العلمــي األول واالقبــال الكبــري مــن قبــل أعضــاء هيئــة 

التدريــس داخــل العــامدة وخارجهــا، فــإن وحــدة 

ــوم  ــة الي الدراســات والبحــوث بصــدد  التحضــري إلقام

ثقافــة  تعزيــز  إىل  يهــدف  والــذي  الثــاين،  العلمــي 

البحــث العلمــي، وتشــجيع الحــراك البحثــي يف العامدة 

وُمجتمعهــا مبــا يعــود بثــامره عــى العمليــة التعليميــة 

املشــاركات  عــى  االهتــامم  يقتــر  وال  التعلميــة، 

البحثيــة املقدمــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف 

ــه يشــمل أيضــاً مشــاركات ومخططــات  العــامدة ولكن

ــى  ــجيعهم ع ــة؛ لتش ــا الطلب ــوم به ــي يق ــوث الت البح

ــدة  ــة ذات فائ ــة ومنهجي ــة رصين ــوث علمي ــراء بح إج

ــة. تطبيقي

وتشــتمل محــاور اليــوم العلمــي الثــاين عــى كل مــن : 

املحــور األول : العلــوم اإلســالمية، املحــور الثــاين: العلوم 

ــور  ــية، املح ــوم األساس ــث: العل ــور الثال ــة، املح الرتبوي

ــور  ــات، املح ــة املعلوم ــب وتقني ــوم الحاس ــع : عل الراب

الخامــس: اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، املحــور الســادس: 

الرتبيــة الرياضيــة ، املحــور الســابع: التصميــم والرســم، 

املحــور الثامــن: الجــودة يف التعليــم الجامعــي، املحــور 

التاســع:  تفعيــل رؤيــة 2030 يف التعليــم الجامعــي

ـــــوم  ـَ » التحضيرية« تستعد  إلقامة اليـــ
ـــــــانــــــي َـّ ــــــلمــــــي الثـــ ـِ العــــ

 )وطني انت بالقلب( لطالبات كلية 
المجتمع فرع الدمام 

 تقديرًا لجهودهم المخلصة في خدمة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

قسم تطوير الذات يكرم أعضاء هيئة التدريس المستقيلين والمنتقلين من العمادة

ية - الدمام  التحض�ي

برعايــة ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات 

املســاندة املكلــف، رئيــس قســم تطويــر الــذات 
ي إطــار حــرص 

الدكتــور نــا� بــن ســعود الريــس، و�ن
العمــادة عــى تقديــر جهــود أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــذات  ــر ال ــم تطوي ــم قس ــم، نظ ة عمله ــ�ت ــال ف خ
ــص  ــن خال ــم ع ــاء القس ــه أعض ــرب خال ــل أع حف
تقديرهــم الســهامات مجموعــة مــن الســادة الزمــاء 
ن  المســتقيل�ي التدريــس  هيئــة  أعضــاء  والزميــات 
ــي  ــام االأكاديم ــال الع ــادة خ ــن العم ن م ــ�ي والمنتقل

 . ي
ــا�ن الم

اســتهل الحفــل ســعادة الدكتــور / نــا� بــن ســعود 
ــات  ــص الشــكر للزمــاء والزمي ــم خال ــس بتقدي الري

ــم  ــادة لجهوده ــر العم ــره وتقدي ــن تقدي ــرب ع وأع
ي 

والــ�ت ة،  ن المتمــ�ي عطائهــم  وســنوات  المخلصــة 
بالوفــاء  ن  يتمــ�ي رائعــاً  عمــا  مــن خالهــا  قدمــوا 
نموذجــاً  كونهــم  والعمــادة،  للقســم  واالإخــاص 
ــة  ي خدم

ي �ن
ــا�ن ــس المتف ــة التدري ــو هيئ ــاً لعض ف مرش

ــه أعــرب ســعادته  ــة كلمت ي نهاي
ــه، و�ن ــه وجامعت طاب

ي 
ــداد �ن ــق والس ــم بالتوفي ــات له ــص التمني ــن خال ع

حياتهــم المســتقبلية اســتكماالً لرســالتهم االأكاديمية. 
ة  الكلمــات القصــ�ي تخلــل الحفــل مجموعــة مــن 
ــا عــن شــكرهم  ــوا مــن خاله ن أعرب للزمــاء المكرمــ�ي
ــه  ــا قدم ــى م ــذات ع ــر ال ــم تطوي ــم لقس وتقديره
ة عملهــم  لهــم مــن دعــم ومســاندة خــال فــ�ت
للقســم  ن  متمنيــ�ي يــة،  التحض�ي الســنة  بعمــادة 

  . ن والتمــ�ي التوفيــق  والعمــادة 

صورة تجمع املكرمون باليوم العلمي األول

مهــارايت   نــادي  تدشــن  اللــه  بحمــد  تــم 

بالســنة التحضرييــة – املســار العلمــي فــرع الريــان 

يــوم الثالثــاء املوافــق 1440/1/17 هـــ، النــادي يُعنى 

بربامــج تخصصيــة يف تطويــر الــذات والحاســب اآليل 

وفعاليــات مختلفــة تهــدف إىل تزويــد الطالبــات 

ــة  ــون داعم ــي تك ــارف الت ــة واملع ــارات الالزم بامله

لهــن يف الحيــاة األكادمييــة والشــخصية، وأيضــاً برامــج 

نقــل الخــربات بــن الطالبــات. وكان بدايــة فعاليــات 

النــادي » فعاليــة نقطــة تحــول«، وترتكــز هــذه 

ــالث  ــة يف ث ــري للطالب ــول والتغي ــى التح ــة ع الفعالي

ــارات ، االتجاهــات  ــة ، امله ــب رئيســية : املعرف جوان

مــع ربــط هــذا التحــول والتغيــري مــع رؤيــة 2030، 

وقــد قمــن بتلــك الفعاليــة طالبــات مــن الســنة 

التحضرييــة العــام املــايض التــي تــم التحاقهــم بكليــة 

العلــوم وكان تركيزهــن عــى مــدى اســتفادتهن مــن 

الســنة التحضرييــة والــذي أّهلهــن  لاللتحــاق بكليــة 

مــن حيــث معرفــة معلومــات جديــدة  العلــوم 

ــزة . ــة متمي ــاة جامعي ــم وأســاليب حي وطــرق للتعل

 » نقطة تحول« 
تدشن نادي مهاراتي  

بالسنة التحضيرية 
للمسار العلمي فرع 

الريان

صورة تجمع املكرمون وزمالؤهم مع سعادة عميد السنة التحضريية املكلف



العدد السادس3
ربيع األول ١٤٤٠هـ

ديسمبر ٢٠١٨

 التحضريية - الدمام

عميــد  ســعادة  برعايــة 

الســنة التحضرييــة والدراســات 

الدكتــور  املكلــف  املســاندة 

الريــس  ســعود  بــن  نــارص 

وبالتعــاون مــع وحــدة شــؤون 

نظمــت  بالعــامدة،  الطــالب 

عــامدة شــؤون الطــالب الــدور 

ملونديــال  األول  التمهيــدي 

والــذي  الثقــايف  الجامعــة 

بــن  ثقافيــة  ميثــل مســابقة 

شــتى  يف  الجامعــة  كليــات 

والثقافــة،  املعرفــة  مجــاالت 

إىل  املســابقة  تقســم  حيــث 

يف  أساســية  محــاور  مثانيــة 

واملجــال  والتعــرف،  األدب، 

الثقــايف ، والدينــي ، والريــايض، 

والعلمــي، والفنــي، والقــدرات. 

ــى  ــس ع ــث تنافـــ حيـــ

الســـــــنة  عمــــادة  متثيــل 

طالبيــة  فــرق   7 التحضرييــة 

وقــد  طالبــاً،   21 مبشــاركة 

ــة«  ــق »القمـــ ــتطاع فري اســ

عــامدة  متثيــل  رشف  انتــزاع 

ــال  ــة باملوندي الســنة التحضريي

يف أدواره النهائيــة، وذلــك بعــد 

منافســة قويــة اتســمت بــروح 

الحــامس واملشــاركة اإليجابيــة 

ــرق املشــاركة.  ــع الف ــن جمي م

وطبقــا لقواعــد املونديــال فقــد 

اختــار الفريــق الفائــز ثالثــة 

مــن زمالئهــم بالفــرق األخــرى 

ــس  ــامدة يف التناف ــوا الع ليمثل

مــع كليــات الجامعــة األخــرى.

أعربــت الفرق املشـــاركة 

العميــق  شــكرهم  عــن 

الطــالب  شــؤون  لعــــامدة 

لتنظيــــم تلــك األنشــــــطة 

الطالبيــة،  والفعاليـــــات 

يف  البالغــة  وســعادتهم 

التنافــس باملونديــال الثقــايف 

والــذي ميثــل فرصــة رائعــة 

لهــم يف اكتســاب مجموعــة 

الثقافيــة  املعلومــات  مــن 

والعلميــة يف شــتى املجــاالت، 

ــق  ــرب أعضــاء الفري ــام أع في

يف  أمنياتهــم  عــن  الفائــز 

اســتكامل املنافســة ومتثيــل 

مرشفــاً  متثيــالً  العــامدة 

بــاألدوار النهائيــة للمونديــال.    

»القمة« يمثل عمادة السنة التحضيرية في مونديال 
الجامعة الثقافي

)اصنع فرحة( بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية في الجبيل

 التحضريية - الجبيل

ــؤول  ــو املس ــان ه ــأن اإلنس ــا ب ــا من اميانً

ــث  األول واألخــري عــن إســعاد نفســه وب

البهجــة يف حياتــه وحيــاة مــن حولــه 

لغــريه  ســعادة  مــن  يبذلــه  مــا  وأن 

ســوف يعــود لــه يومــاً بأشــكال مختلفــة؛ 

قامــت لجنــة األنشــطة بكليــة العلــوم 

والدراســات اإلنســانية يف الجبيل وتحــت 

ــري  ــتاذة روان العم ــن  األس إرشاف كل م

واألســتاذة مــروة الــرويب واألســتاذة نــورة 

القحطــاين ،بتنفيــذ نشــاط تحــت عنــوان 

)اصنــع فرحــة !(  وذلــك يــوم الثالثــاء 

املوافــق 16-10-2018 يف الفــرتة 12-10 

الزرقــاء مــن خــالل تشــكيل  بالقاعــة 

ــات  ــق مكــون مــن عــدد مــن الطالب فري

مــع توحيــد الــزي وتــم تقســيمهن اىل 

ــات:  ــالث مجموع ث

مجموعــة زاجــل الســعادة/ غــرد 

زاجــل الســعادة بحــروف وكلــامت صاغها 

بلحــن أنتــج معزوفــة قيثــار تنــرش الحــب 

توفــري  مــن خــالل  والســعادة  والخــري 

ــن  ــات م ــامح للراغب ــة والس ــرف فارغ أظ

رســالة  بكتابــة  للنشــاط  الحــارضات 

ووضعهــا داخــل األظــرف، وكانــت مهمــة 

توصيــل  الســعادة  زاجــل  مجموعــة 

الظــرف للشــخص املعنــي.

العامــالت/  إســعاد  مجموعــة 

الفــرح  وإدخــال  اآلخريــن  مســاعدة 

ــي  ــة الت ــياء الرائع ــن األش ــم م اىل قلوبه

تخفــف عنهــم همــوم الحيــاة ومصاعبهــا 

وترســم البســمة عــى وجوههــم وتــم 

تنفيــذ الفكــرة مــن خــالل توزيــع أظــرف 

بهــا بطاقــات شــحن ومبلــغ مــايل بســيط 

وعبــارات تشــجيعية عــى العامــالت.

وعبــارات  بطاقــات  مجموعــة 

أن  مــن  أجمــل  يوجــد  ال  تشــجيعية/ 

تســعد شــخصاً، تــزرع كلمــة طيبــة يف 

نفــوس البــرش، أن تبنــي حلــاًم، أن تصنــع 

فرحــة، ومــن هــذا املنطلــق كانــت فكــرة 

عمــل بطاقــات كتبــت عليهــا عبــارات 

تحفيزيــة تبــث األمــل والتفــاؤل يف النفس 

ومــن ثــم توزيعهــا عــى الجميــع وبعضها 

الخاصــة  الخزائــن  عــى  تعليقهــا  تــم 

اإليجابيــة  نــرش  بهــدف  بالطالبــات 

يف  خاصــة  لديهــن  الدافعيــة  وتعزيــز 

النصفيــة. االختبــارات  أوقــات 

بــكل  الجميــل  يومنــا  وانتهــى 

ــب  ــود والح ــكل ال ــوءة ب ــه اململ تفاصيل

يف  أخــرى  مــرة  االجتــامع  أمــل  عــى 

جديــد. نشــاط 

 التحضريية - الجبيل

ــه  ــداء رأي ــى اب ــادر ع ــل واع ق ــق جي ــل خل ــن أج م

ــل املســؤولية،  ــل يتحّم ــرأي اآلخــر ومناقشــته، جي ــل ال وتقب

ويعــي أهميــة التخطيــط للمســتقبل، تــم يــوم الثالثــاء 

9-10-2018  مبــرح األمــري محمــد بــن فهــد  وتحــت 

إرشاف كل مــن األســتاذة روان العمــري واألســتاذة مــروة 

بتشــكيل  البــدء   ، القحطــاين  نــورة  واألســتاذة  الــرويب 

ــوم  ــة العل املجلــس الطــاليب للمســار العلمــي اإلنســاين بكلي

والدراســات اإلنســانية يف الجبيل عــن طريــق خــوض عمليــة 

انتخابيــة كاملــة ابتــداًء مــن حريــة ترشــيح أي طالبــة نفســها 

ــكل  ــة ل ــرتاع املتاح ــة االق ــروراً بعملي ــس م ــة املجل لعضوي

طلبــة املســار العلمــي واملســار اإلنســاين والتــي تليهــا عمليــة 

فــرز األصــوات، و للمجلــس الطــاليب  أهميــة يف تعزيــز دور 

الطلبــة يف اقــرتاح بعــض األنشــطة الطالبيــة وتنفيذهــا، 

ــة   ــينية املقرتح ــط التحس ــض الخط ــة بع ــوم مبناقش ــام يق ك

ــس  ــام أن املجل ــا، ك ــرأي فيه ــداء ال ــة وإب ــة التعليمي للعملي

يلعــب دوراً هامــاً يف تقديــم اقرتاحــات الطلبــة وعــرض 

حاجاتهــم إلدارة لجنــة املجلــس الطــاليب. فهــو ميثلهــم ويعــرب 

ــم. ــم ومالحظاته ــم وتطلعاته ــن كل متطلباته ع

تشكيل المجلس الطالبي بكلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية في الجبيل 

  في إطار األنشطة الثقافية لعمادة شؤون الطالب

 التحضريية - الدمام

املهــارات  تطويــر  لجنــة  نظمــت 

التطويــر  لوحــدة  التابعــة  التعليميــة 

التحضرييــة  الســنة  بعــامدة  األكادميــي 

والدراســات املســاندة ورشــة عمــل بعنــوان 

ــي كانــت مــن  ــك« والت »كيــف تنــرش بحث

ــة  ــوات هيئ ــاعدة عض ــا مس ــم أهدافه أه

خطــوات  عــى  التعــرف  يف  التدريــس 

املجــالت  يف  العلمــي  النــرش  ومراحــل 

العلميــة عــرب االنرتنــت، كيفيــة ترويــج 

ــاء  ــوم الثالث ــك ي ــة ،وذل ــورات البحثي املنش

16 أكتوبــر 2018م املوافــق 7 صفــر 1440 

هـــ يف متــام الســاعة 8 - 10 صباحــا مبعمــل 

الحاســب اآليل رقــم 4 مببنــى 300 وقــد 

بلــغ عــدد املســتفيدات 17 عضــوة مــن 

مــن  كل  يف  التدريــس  هيئــة  عضــوات 

الهنــديس.  املســارين الصحــي و 

»كيف تنشر بحثك« 
ورشـة عـمـل 

لعضوات هيئة 
التدريس بالعمادة    
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 وكالة التطوير والجودة تضع خطة للتطوير االكاديمي بعمادة السنة التحضيرية

  د. عىل الورداين - الدمام

والجــودة  التطويــر  وكالــة  تحــرص 

بعــامدة الســنة التحضرييــة عــى توفــري 

فــرص التنميــة املهنيــة والتطويــر األكادميــي 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ملســاعدة 

ــن  ــى تحس ــة ع ــنة التحضريي ــامدة الس بع

عمليتــي التعليــم والتعلــم، ورفــع مهــارات 

التعليميــة يف دعــم  التقنيــات  اســتخدام 

ــة  ــس، ومســاعدة عضــو هيئ ــة التدري عملي

التدريــس عــى تطويــر مهــارات البحــث 

مهامــه  أداء  مــن  ومتكينــه  العلمــي، 

األكادمييــة بشــكل فعــال   ...

ــي  ــر األكادمي ــة التطوي ــاء خط ــم بن ــد ت وق

لهــذا الفصــل الــدرايس مــن العــام الجامعــي 

االحتياجــات  ضــوء  يف  هـــ   )1440-1439(

التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ، كذلــك 

لتلبيــة اتجاهــات عــامدة الســنة التحضرييــة 

ــة ، وقــد اشــتملت خطــة  ــة املقبل يف املرحل

ــدرايس  ــر األكادميــي لهــذا الفصــل ال التطوي

عــى أكــر مــن )20( فعاليــة ، وقــد تنوعــت 

هــذه الفعاليــات  بــن : املحــارضات ، وورش 

العمــل ، والتدريبــات عــى رأس العمــل 

بأفــرع الســيدات بالراكــة والريــان والدمــام 

ــف ... والقطي

وهنــاك محــوران أساســيان لخطــة التطويــر 

ــدرايس  ــام ال ــذا الع ــع ه ــي يف مطل االكادمي

ــي  ــي الت ــر األكادمي ــج التطوي ــام : برام وه

التطويــر  بالتعــاون مــع عــامدة  جــاءت 

ــا  ــات منه الجامعــي وتشــمل خمــس فعالي

وكيــف  املقلــوب،  الصــف   : عمــل  ورش 

تســتخدم البحــث اإلجــرايئ يف التدريــس 

والتعلــم، وكيــف تــدرس مقــررك باللغــة 

االنجليزيــة، وكيــف تقــدم التغذيــة الراجعة 

ــالب . ــاءة للط البن

املهنيــة  التنميــة  لربامــج  الثــاين  واملحــور 

الربامــج  هــي  الــدرايس  الفصــل  هــذا  يف 

التخصصيــة التــى تقدمهــا األقســام بالعــامدة 

لرفــع قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس يف 

ــامع  ــد اجت ــم عق ــد ت ــص ، وق ــادة التخص م

لوضــع  باألقســام  التطويــر  منســقي  مــع 

داخــل  التخصصيــة  الربامــج  هــذه  خطــة 

األقســام ومــن املتوقــع تنفيــذ حــوايل ســبعة 

برامــج تخصصيــة عــى األقــل يف هــذا الفصــل 

الــدرايس .

ــؤيت  ــر األكادميــي أن ت و تأمــل وحــدة التطوي

هــذه الربامــج التدريبيــة مثارهــا يف دعــم 

آثارهــا  ينعكــس  وأن  التعليميــة،  العمليــة 

عــى الطــالب والطالبــات بالعــامدة. 

مرسم أساسيات التصميم يعرض األعمال اإلبداعية لطالبه

 التحضريية - الدمام 

برعايـــة كرميـــة مــن معالـــي مديــر الجامعــة، 

سعــــادة الدكتــور/ عبــد اللــه بــن محمــد 

الربيــش، وســعادة الدكتــور/ عبــد العزيــز بــن 

فهــد الفهيــد عميــد عــامدة الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة، تــم تنظيــم معــرض 

ــة لطــالب مرســم أساســيات  ــامل اإلبداعي األع

ــي1438/ 1439هـــ. ــام الجامع ــم للع التصمي

االفتتــاح  بــرشف  املعــرض  حظــي  حيــث 

والزيــارة مــن ِقبــل معــايل مديــر الجامعــة 

وســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات 

العــامرة  كليــة  عميــد  وســعادة  املســاندة 

ــة  ــة الهندس ــد كلي ــعادة عمي ــط وس والتخطي

ــودة  ــر والج ــامدة للتطوي ــل الع ــعادة وكي وس

رئيــس قســم تطويــر الــذات، وكذلــك العديــد 

مــن الســادة الزمــالء بالعــامدة عــى املســتوين 

أعضــاء  مــن  والعديــد  واإلداري  األكادميــي 

ــط. ــامرة والتخطي ــة الع ــس بكلي ــة التدري هيئ

الدكتــور/  قــام  املعــرض  افتتــاح  وخــالل 

ــرر( بعــرض  ــاروق اآليب )منســق املق محمــد ف

موجــز لجميــع املعروضــات وبيــان الهــدف 

ــد  ــام بع ــالب في ــتفادة الط ــة اس ــا وكيفي منه

اكتســابها خــالل  تــم  التــي  املهــارات  مــن 

الــدرايس، كــام أجــاب عــى أســئلة  العــام 

واستفســارات معــايل مديــر الجامعــة والســادة 

الحضــور حــول طبيعــة العمــل باملرســم ومــدى 

الفــروق  عــى  والتغلــب  الطلبــة  تجــاوب 

البينيــة بــن الطــالب خاصــة فيــام يتعلــق 

الجامعــي. بالعمــل 

لجميــع  الشــكر  اآليب  الدكتــور  وجــه  كــام 

باملرســم  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة 

ــم  ــرة جهوده ــرض مث ــذا املع ــكل ه ــث يش حي

ــر  ــايل مدي ــش مع ــام ناق ــام، ك ــدار الع ــى م ع

يف  باملعــرض  املشــاركن  الطــالب  الجامعــة 

اســتفادتهم  ومــدى  املعروضــة  أعاملهــم 

مــن دراســة املقــرر، ويف ذات اإلطــار وجــه 

عميــد  وســعادة  الجامعــة  مديــر  معــايل 

قســم  رئيــس  وســعادة  التحضرييــة  الســنة 

الشــكر  الزمــالء  والســادة  الــذات  تطويــر 

التصميــم  أساســيات  مرســم  عمــل  لفريــق 

ــذي  ــز ال ــد املتمي ــرض والجه ــم املع ــى تنظي ع

ــة  ــع املعروضــات. ويف نهاي انعكــس عــى جمي

املعــرض قــام ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة بإهــداء درع تــذكاري 

للطالــب عبدالعزيــز كــامل بــن يوســف األحمد 

 The( اليوســف الفائــز بتصميــم جنــاح املعــرض

.)Pavillion

بالتعاون مع عمادة  التطوير الجامعي والبرامج التخصصية باألقسام

 بحضور معالي مدير الجامعة وبرعاية سعادة عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة
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 التحضريية - الدمام

تحقيقــاً لرؤيــة ورســالة قســم تطويــر 

الــذات بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 

املســاندة املنبثقــة مــن رســالة جامعــة اإلمــام 

ــة الطــالب  ــن فيصــل يف تهيئ ــن ب ــد الرحم عب

للحيــاة الجامعيــة وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهم 

يف بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــى االبــداع، وضمن 

الســنة  لطــالب  التهيئــة  برنامــج  فعاليــات 

التحضرييــة للعــام الجامعــي 1439 – 1440 هـ، 

تــم تنظيــم مجموعــة مــن ورش العمــل التــي 

ــارات  ــدف إىل إكســاب الطــالب بعــض امله ته

ــه  ــب يف حيات ــا الطال ــي يحتاجه ــة والت الحياتي

ــة يف املســتقبل.  ــة واملهني الجامعي

ورش  ثــالث  إلعــداد  التخطيــط  تــم 

ــكل مســار مــن مســارات العــامدة  ــة ل تدريبي

وذلــك  العلمــي(  الهنــديس،  )الصحــي، 

باســتهداف 225 طالبــا باملســارات الثالثــة ، 

حيــث يتــم توزيعهــم عــى ورش باللغتــن 

ــك  ــا لرغباتهــم، وذل ــة وفق ــة واإلنجليزي العربي

 Managing الوقــت    إدارة  مهــارات  يف 

وتوقعــات  وتحديــات   ،   your Time

 PYP Challenges and التحضرييــة  الســنة 

التواصــل وإدارة  ، ومهــارات   Expectations

 Communication Skills & الضغــوط 

Dealing with Stress وذلــك خــالل اليــوم 

الثالــث مــن فعاليــات برنامــج التهيئــة املوافــق 

الخميــس 18 /1439/12 وبواقــع 9 ســاعات 

مــن  قــدم  طالبــاً.   211 بإجــاميل  تدريبيــة 

خاللهــا أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم تطويــر 

العمليــة  الخــربات  مــن  مجموعــة  الــذات 

ــالب  ــاعد الط ــي تس ــة الت ــات اليومي واملامرس

عــى التوافــق مــع الحيــاة الجامعيــة الجديــدة 

خاصــة خــالل الســنة التحضرييــة والتــي متثــل 

األكادميــي.  الطريــق ملســتقبلهم  بدايــة 

ــداد  ــم إع ــة ت ــورش التدريبي ــاء ال وبانته

شــهادات بحضــور الــورش للطــالب املشــاركن 

ــرتوين  ــد اإللك ــن خــالل الربي ــم م ــالها له وإرس

عــن  الطــالب  أعــرب  حيــث  الجامعــي، 

ســعادتهم مبشــاركتهم بالــورش والتي اســتفادوا 

التدريبيــة  واألنشــطة  الخــربات  مــن  كثــرياً 

املقدمــة لهــم ، والتــي تســاعدهم عــى تحقيق 

الجامعيــة،  الحيــاة  مــع  والتأقلــم  التميــز 

معربــن عــن شــكرهم العميــق لقســم تطويــر 

الــذات لتقديــم مثــل تلــك الــورش خــالل 

ــة  ــم مجموع ــن تنظي ــة ، متمني ــج التهيئ برنام

يف  الــدرايس  العــام  خــالل  تكميليــة  ورش 

بعــض املهــارات الحياتيــة و التخصصيــة طبقــاً 

للمســارات الثالثــة بالعــامدة. 

قسم تطوير الذات ينظم ورش عمل المهارات الحياتية للطالب 

 تحقيقًا لرسالته وبمشاركة أكثر من 200 طالب

شكرا معلمتي ......شعار 
طالبات المسار العلمي فى 
فعاليات الشجرة المثمرة  

 التحضريية - الريان 

األنشــطة   لجنــة  مــن  بتنظيــم 

ــم  ــان  ت ــي  بالري ــار العلم ــة للمس الطالبي

تنفيــذ  نشــاط الشــجرة املثمــرة  لالحتفــال 

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  املعلــم  بيــوم 

فاعليــات  خــالل  مــن  2018/10/2م   

وهــي: مصاحبــة  

- مســابقة ) بصمــة ( وهــى مســابقة 

ألجمــل قصــة  -زجــل – تجربــة –عبــارات 

مأثــورة. 

-مســابقة  )خيــال ( للرســوم التعبريية 

– كاريكاتــري – جرافيــك – تصميــم لوجو. 

 13 الفاعليــات  حصــدت  حيــث 

مشــاركة متميــزة لطالبــات املســار العلمــي 

– بالريــان  

الفعاليــة   هــذه  أقيمــت  وقــد 

للتعبــري عــن مــدى التقديــر و العرفــان 

لفضــل املعلمــة و دورهــا الحيــوي يف بنــاء 

عقــول ومســتقبل األجيــال فبعطائهــا تُبنــى 

األجيــال و تنهــض األمــم .

طالبات المسار العلمى بالريان ُتسعد سيدات دار 
الرعاية االجتماعية بالدمام  بفعالية »أثر يبقى« 

 التحضريية - الريان 

العلمــي  باملســار  الجــودة  وحــدة  نفــذت 

عنــوان  تحــت  توعويــة  حملــة  بالريــان 

األحــد  يــوم  يهمنــا«  رأيــك  »شــارك... 

تهــدف  أســبوع،  وملــدة    ٢٠١٨/١٠/١٤

ــداء  ــاركة وإب ــة املش ــق قيم ــة إىل تعمي الحمل

تقييــم  يف  املســار  طالبــات  لــدى  الــرأي 

الخدمــات املقدمــة بعــادة الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة، يك تســاهم يف صنــع 

ــم  ــة  ) تقيي ــت البداي ــر، وكان ــرار والتطوي الق

أســبوع التهيئــة ( مــن موقــع االســتبيانات 

واســتطالعات الــرأي »اليوديكوســت« ومتثلــت 

عــرض  يتضمــن  تعريفــي  ركــن  يف  الحملــة 

ــن دور  ــات ع ــورات ومطبوع ــي وبروش تقدمي

ــق الجــودة ،وإرشــادات عــن  ــة يف تحقي الطالب

وإجراءتهــا. التقييــم  عمليــة 

 »شارك.......رأيك يهمنا« 
لتقييم الخدمات المقدمة 
بعمادة السنة التحضيرية 

 التحضريية - الريان 

ــذ  ــطة بتنفي ــة االنش ــت لجن قام

بزيــارة  يبقــى«  »أثــر  فعاليــة 

االجتامعيــة  الرعايــة  لــدار 

الــدور  مــن  إنطالقــاً  بالدمــام 

الســنة  بعمـــــادة  املنــاط 

والدراســــــات  التحضـــــريية 

طالبــات  يف  متمثــالً  املســاندة 

املســار العلمــي بالريــان  إليصال 

املجتمعيــة  الجامعــة  رســالة 

الطالبــات،  لــدى  وتعزيزهــا 

حيــث قامــت الطالبــات بتقديــم 

وتقديــم  ترفيهــي  برنامــج 

ــنات  ــيدات املُس ــا اىل الس الهداي

ىف  االجتامعيــة  الرعايــة  بــدار 

يــوم مبهــج ســاده جــو مــن 

والبهجــة. الســعادة 

جزء من الورش التي قام قسم تطوير الذات بتنظيمها



العدد السادس
ربيع األول ١٤٤٠هـ

6ديسمبر ٢٠١٨
 بمشاركة 452 طالب

عمادة السنة التحضيرية تنظم حلقة النقاش األولى لطالب المسار الهندسي

 التحضريية - الدمام

ــنة  ــد الس ــعادة عمي ــة س برعاي

املســاندة  والدراســات  التحضرييــة 

ــعود  ــن س ــارص ب ــور ن ــف الدكت املكل

الريــس ويف إطــار حــرص العــامدة 

ــار  ــامدة للمس ــة الع ــة يف وكال متمثل

املنــاط  للــدور  وتأكيــداً  الهنــديس 

وتنميــة  وصقــل  تـــأهيل  يف  بهــا 

مــدركات طالبهــا ودمجهــم بالبيئــة 

ــى  ــرف ع ــدة والتع ــة الجدي التعليمي

حلقــة  تقديــم  تــم  احتياجاتهــم، 

املســار  لطــالب  األوىل  النقــاش 

 1439 الجامعــي  بالعــام  الهنــديس 

-1440 هـــ وذلــك بقاعــة املحــارضات 

الرئيســية مببنــى العــامدات املســاندة 

. للطــالب  الجامعيــة  باملدينــة 

ألهــم  رشحــاً  اللقــاء  تضمــن 

الخـــــاصة  واألنظمــة  اللوائـــــــح 

نــرشة  تــم توزيــع  بالطــالب، كــام 

تعريفيــة للطــالب خاصــة باملســار 

الهنــديس تتضمــن الخطــة األكادمييــة 

مقــررات  مــن  الهنــديس  للمســار 

والفصــل  األول  الــدرايس  الفصــل 

قبــول  وضوابــط  الثــاين  الــدرايس 

األعــذار الطالبيــة عــن املحــارضات 

والنهائيــة،  الفصليــة  واالختبــارات 

وكيفيــة احتســاب املعــدل الفصــي 

ــول يف برامــج  والرتاكمــي ورشوط القب

ــى  ــل ع ــوى الدلي ــام احت ــات، ك الكلي

بعــد  الكليــات  يف  التســكن  آليــة 

التحضرييــة.  الســنة  اجتيــاز 

ــة  ــرات تعريفي ــة إىل فق باإلضاف

بنظــام الجــودة املعتمــد بالعــامدة 

وأهميتــه ودور الطالــب فيــه، وعــرض 

طــالب  لتقييــامت  النــامذج  بعــض 

ســابقن، واألنشــطة الطالبيــة لعــامدة 

الســنة التحضرييــة حيــث تــم تدشــن 

التحضرييــة موضحــا  الســنة  نــادي 

أهــم نشــاطاته وفعالياتــه وكيفيــة 

ــاء  ــن اللق ــام تضم ــه ، ك ــامم ل االنض

مركــز  بخدمــات  تعريفــي  عــرض 

بالعــامدة  التعلــم  دعــم  مصــادر 

ودوره وأهدافــه ومواعيــد اســتقبال 

التواصــل  وطــرق  باملركــز  الطــالب 

ــز، ووحــدة  ــارش مــع مــرشيف املرك املب

النفســية  االرشــادية  الخدمــات 

ودورهــا وأهدافهــا وتطــرق لبعــض 

املشــاكل التــي مــن املمكــن أن تواجــه 

الطلبــة خــالل دراســتهم الجامعيــة 

الوحــدة يف مســاعدة  دور  موضحــاً 

الطــالب يف تخطيهــا.

بعــرض  اللقــاءات  واختتمــت 

)تجربتــي( مــع طــالب كليــة الهندســة 

بالســنة  تجربتهــم  فيهــا  قدمــوا 

املســتفادة  والــدروس  التحضرييــة 

منهــا والتخصصــات التــي يدرســون 

ــاج  ــاً بكلياتهــم ومــدى احتي بهــا حالي

واملســتجدات  لهــا  العمــل  ســوق 

التخصصــات  ناحيــة  مــن  بالكليــة 

عــى  الــرد  إىل  باإلضافــة  الجديــدة 

ــم  ــاء ، ث ــالل اللق ــالب خ ــئلة الط أس

الفقــرة الختاميــة باإلجابــة عن أســئلة 

بــإرشاف  واستفســاراتهم  الطــالب 

منســق عــام املســار الهنــديس .

 التحضريية - الدمام

نظمــت وكالــة املســار الصحــي 

األوىل،  الطالــب  نقــاش  حلقــة 

والتــي هدفــت إىل تطويــر عمليــات 

التعليــم بالعــامدة، وتنويــع الخــربات 

التدريســية ألعضــاء هيئــة التدريس، 

املختلفــة  املوضوعــات  وتنــاول 

ــة  ــب وأعضــاء هيئ ــم الطال ــي ته الت

عــى  الــرد  وكذلــك  التدريــس، 

ــض  ــول بع ــالب ح ــارات الط استفس

ــم  ــي تقابله ــكالية الت ــع اإلش املواضي

ــاش  ــرق النق ــة، و تط ــالل الدراس خ

حقــوق  اإللكــرتوين،  التعلــم  إىل 

التحضــري  األكادمييــة،  الطالــب 

الجيــد ، تحفيــز الطالــب عــى جعــل 

عــى  والــرد  ممتعــة،  املحــارضة 

الطلبــة. استفســارات 

بــدأ اللقــاء بتــالوة عطــرة من 

ــد  ــن أح ــم م ــر الحكي ــات الذك آي

ــعادة  ــام س ــم ق ــار، ث ــالب املس ط

الدكتــور / نــارص الريــس عميــد 

والدراســات  التحضرييــة  الســنة 

ــع  ــث م ــف بالحدي املســاندة املكل

ــامدة  ــرص الع ــاً ح ــة موضح الطلب

ــا  ــل مب ــكل كام ــم بش ــى دعمه ع

يضمــن توفــري جميــع احتياجاتهــم 

املطلوبــة، وتوفــري كافــة الخدمات، 

وتعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم، 

ثــم قــدم ســعادة الدكتــور/ خلــف 

عــى  العــام  املــرشف  املســاعيد 

للطلبــة  كلمــة  الصحــي  املســار 

موضحــاً مهــام وواجبــات وكالــة 

اللوائــح  تنفيــذ  مــن  املســار 

كذلــك  و   ، التنفيذيــة  والقواعــد 

الدراســية  الجــداول  إعــداد 

ــة، والتواصــل  ــا عــى الطلب وعرضه

ــص  ــام يخ ــاد في ــز اإلرش ــع مرك م

ــة  ــاج إىل رعاي ــي تحت ــاالت الت الح

اجتامعيــة أو توجيــه نفــي، وقــد 

اشــتمل برنامــج  حلقــة النقــاش 

لقــاء مــع منســقي املقــررات، كــام 

قــدم مســؤول وحــدة األنشــطة 

أنشــطة  حــول  رشح  الطالبيــة 

ــة  ــة وآلي ــنة التحضريي ــامدة الس ع

ــاء  ــك لق ــى ذل ــا، ت ــاركة فيه املش

مســؤول وحــدة الجــودة قــدم مــن 

ــه رشح حــول نظــام الجــودة  خالل

مشــاركة  وأهميــة  العــامدة  يف 

ــة التقييــم  الطالــب برأيــه يف عملي

والتطويــر، ويف ختــام اللقــاء تــم 

الخدمــات  حــول  رشح  تقديــم 

اإلرشافيــة للطلبــة ســواء أكانــت 

أو  الطــاليب  بــاإلرشاف  متعلقــة 

الطالــب  بخدمــات  املتعلقــة 

. اإللكرتونيــة 

  التحضريية - الدمام

  يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة 

ــا  ــاط به ــدور املن ــداً لل ــي وتأكي ــار العلم ــامدة للمس ــة الع ــة يف وكال متمثل

ــة  ــة التعليمي ــم بالبيئ ــا ودمجه ــدركات طالبه ــة م ــل وتنمي ــأهيل وصق يف تـ

الجديــدة والتعــرف عــى احتياجاتهــم، تــم عقــد حلقــة النقــاش خــالل 

الفصــل األول للعــام 1440/1439 و ذلــك يــوم الثالثــاء 2018/10/2 مــن 

ــر، يف  ــد الظه ــن بع ــرش م ــة ع ــاعة الثاني ــاً إىل الس ــعة صباح ــاعة التاس الس

مبنــى 11 تحــت إرشاف الدكتــور عبــد املنعــم بنــي عــواد والدكتــور أحمــد 

ــا تهــم الطــالب ، و قــد تــم  ــاين ملناقشــة قضاي الكيــالين واألســتاذ معــاذ الكن

اســتضافة منســقي املقــررات العطــاء ملخصــات مــا  تــم ومــا ســيتم خــالل 

حلقة النقاش األولى 
لطالب المسار العلمي

العدد السادس
رجب ١٤٤٠هـ
صفر ٢٠١٨

.. والمسار الصحي ينظم حلقة نقاشه األولى

جانب من اللقاء
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 التحضريية - الريان

الســنة  وكيــل  مســاعد  بحضــور 

تغريــد  د.  العلمــي  للمســار  التحضرييــة 

املقيطيــب ، ومنســقة شــؤون الطالبــات 

الدكتــورة/ كوثــر الســيد ،ومنســقة الشــؤون 

ــد،  ــد الحمي ــدى عب ــة الدكتورة/ه األكادميي

ــورة/ رضــا هاشــم،  ومنســقة الجــودة الدكت

باألقســام  التدريــس  هيئــة  وعضــوات 

العلميــة،  عقــدت حلقــة النقــاش األوىل 

الريان،حيــث  فــرع  العلمــي  للمســار 

مــن  العديــد  عــى  الربنامــج  اشــتمل 

حلقــات  عنــوان  تدعــم  التــي  الفقــرات 

النقــاش لتســاعد طالباتنــا عــى أن تكتشــف 

ــه  ــا الل ــي وهبه ــدودة الت ــن الالمح قدراته

ســبحانه وتعــاىل لهــن، و أنهــا أكــرب وأقــوى 

مــن أي تحــدي مــن تحديــات هــذه الحيــاة، 

وذلــك مــن خــالل الرتكيــز عــى كيفيــة 

اســتخدام هــذه القــدرات الرائعــة  لتصنعــن 

مســتقبلهن ، مــع عــرض  لبعــض األركان 

النقــاش  لحلقــات  املصاحبــة  التعريفيــة 

لتَّعريــف باألنشــطة واملجلــس الطــاليب .

800 طالبة حضرن حلقة النقاش األولى لطالبات 
المسار العلمي بالريان

 التحضريية - الدمام

الهنــديس  املســار  وكالــة  نظمــت 

ــات  ــاش األوىل لطالب ــة النق ــات حلق للطالب

املســار الهنــديس، والتــي  بــدأت بكلمــة 

ــري الرشــيد مســاعدة  ــورة/ عب ســعادة الدكت

وكيلــة الســنة التحضرييــة لشــؤون الطالبــات 

لتعريفهــن باإلرشــادات والنصائــح حــول 

آليــات التكيــف واالندمــاج مــع الحيــاة 

كلمــة  عــرض  إىل  باإلضافــة    ، الجامعيــة 

تعريفيــة باللوائــح والنظــم الخاصــة بعــامدة 

عــى  فيهــا  ركــزت  التحضرييــة  الســنة 

ــزام بجميــع اللوائــح الدراســية ولوائــح  االلت

االختبــارات، كــام تــم تقديــم فقــرة تعريفية 

عــن الجــودة بالعــامدة ركــزت عــى تعريــف 

الطالبــات مبفهــوم جــودة التعليــم وأهميتــه 

ومــدى تأثــريه يف تطويــر منظومــة التعليــم 

ــودة . ــات بالج ــاركة الطالب ــة مش وأهمي

وحــدة  مرشفــة  قدمــت  وكذلــك 

باملســار  النفســية  االرشــادية  الخدمــات 

الهنــديس بالعــامدة فقــرة تعريفيــة وضحــت 

وكيفيــة  الوحــدة  نشــاط  خاللهــا  مــن 

ــات  ــذه الخدم ــن ه ــات م ــتفادة الطالب اس

ــم  ــا، ث ــكان تواجده ــل وم ــيلة التواص ووس

تــم عــرض خطــة األنشــطة الطالبيــة ومهــام 

لجنــة األنشــطة الطالبيــة وآليــة العمــل 

ــة  ــطة وكيفي ــذ األنش ــت تنفي ــة ووق باللجن

املشــاركة بهــا واألنشــطة املقرتحــة. 

الطالبــات  بعــض  عرضــت  وختامــاً 

بكليــات الهندســة الطبيــة، وكليــة التصاميــم 

ــاة  ــة والحي ــنة التحضريي ــع الس ــن م تجاربه

الســنة  ســاعدتهن  وكيــف  الجامعيــة 

التحضرييــة وهيئتهــن للتكيــف مــع الحيــاة 

الدراســة  تحــول  وباألخــص  الجامعيــة 

مــن اللغــة العربيــة بالثانــوي اىل اللغــة 

حســاب  وكيفيــة  بالجامعــة،  االنجليزيــة 

التقديــر ومناقشــة الطالبــات يف الصعوبــات 

التــي قــد تواجههــن وكيفيــة التغلــب عليهــا 

املقــررات  منســقات  النقــاش  يف  وشــارك 

باملســار، اللــوايت حفــزن الطالبــات عــى 

وعــدم  الطالبيــة  باألنشــطة  املشــاركة 

الــدرايس.  تفوقهــن  مــع  ذلــك  تعــارض 

وتحدثــن أيضــاً عــن مــدى اســتفادتهن مــن 

ــة يف  ــية بالســنة التحضريي ــررات الدراس املق

الحاليــة. تخصصاتهــن 

بمشاركة 143 طالبة
عمادة السنة التحضيرية تنظم حلقة النقاش 

األولى لطالبات المسار الهندسي

وجــه  عــى  البــرش  أن جميــع  مــن  بالرغــم 
األرض لديهــم أربعــة أشــياء مشــرتكة وهــي: 
ــاعة  ــا 24 س ــت فلدين ــة، الوق ــواس الخمس الح
ــنجد أن  ــا س ــة؛ إال أنن ــر، والطاق ــوم، الفك يف الي
هنــاك أشــخاص ناجحــن وآخريــن غــري ناجحــن 
فلــامذا يــا تــرى؟؟ اتفــق الناجحــون يف مختلــف 
ــاح:  ــية للنج ــح أساس ــى) 8 (مفاتي ــاالت ع املج
املفتــاح األول: وضــع األهــداف، فاألشــخاص 
الناجحــون ال ميكــن أن يتَّســموا بالغمــوض أو 
عــدم الوضــوح، وإمنــا يجيــدون وضــع الخطــط 

ــخصية. ــداف الش ــة األه وكتاب
إدارة  وهــي  الوقــت  إدارة  الثــاين:  املفتــاح   
األعــامل التــي نقــوم بهــا يوميــاً، فمهــام كانــت 
أهدافــك واضحــة إذا مل يكــن لديــك حســن 
إدارة لوقتــك وقــدرة عــى ترتيــب أولوياتــك 
ــن  ــام ممك ــام الِعظ ــك فامله ــق أهداف ــن تحق ل
إنجازهــا حــن يســتغل اإلنســان وقتــه بكفــاءة. 
الــذات(،  )إدارة  االنضبــاط  الثالــث:  املفتــاح 
االنضبــاط هــو االســتمرارية يف الــيء، قــال 
ــا  ــلم عندم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس
ســئل: أي األعــامل أحــب اىل اللــه؟ قــال »أدومها 
وإن قــل«. أخرجــه البخــاري ومســلم.، ولتنميــة 
االنضبــاط وادارة الــذات: البــد أن يكــون لديــك 
ــارة  ــة مه ــن تنمي ــد م ــددة – والب ــداف مح أه
عالــج  أوال-  الصعبــة  باملهمــة  قــم  الرتكيــز- 
ــك-  ــق بنفســك وقدرات ــه- ث التســويف وإغراءات

ــت.  ــدا إلدارة الوق ــا جي ــتخدم نظام واس
املفتــاح الرابــع: العمــل بجــد واجتهــاد، فجميــع 
الناجحــن أجمعــوا عــى أن ســبب نجاحهــم هــو 

عملهــم بجــد وليــس ذكائهــم فقــط!! 
املفتــاح الخامــس: الشــغف والحــامس، ال يصــل 
اإلنســان اىل أي يشء عظيــم بــدون الحــامس 
فاألشــخاص الناجحــن يحبــون مــا يقومــون بــه. 
ــرون  ــرة، املثاب ــادس: اإلرصار واملثاب ــاح الس املفت
عــن  النظــر  بغــض  التقــدم  يف  يســتمرون 

والفشــل.  اإلخفاقــات 
ــق  ــاع طري ــو اتب ــز، وه ــابع: الرتكي ــاح الس املفت

ــاح.  ــق النج ــم تحقي ــى يت ــدد حت مح
املســؤولية وتعنــي  الثامــن: تحمــل  املفتــاح 
تحمــل املســؤولية للنجــاح والفشــل، فالنظــر 
اىل التحديــات عــى أنهــا فــرص مــن ســامت 

الناجحــن. 
ختامــاً هنــاك مقولــة للدكتــور إبراهيــم الفقــي: 
»الطريــق اىل النجــاح ال ينتهــي مبجــرد الوصــول 
اىل النهايــة، فعندمــا تصــل اىل النهايــة تجــد 
بدايــة طريــق جديــد..... وهــذا هــو الحــال 

ــاة«. ــذه الحي ــوم يف ه ــر ي ــى آخ حت

د. تغريد عبدالعزيز المقيطيب

مفاتيح 
للنجاح!!

*مساعد وكيل املسار العلمي

8 انطالق فعاليات حلقات النقاش األولى لمسارات 
عمادة السنة التحضيرية

 التحضريية - الجبيل

عقــدت يــوم الثالثــاء املوافــق 1440/1/8 حلقــة النقــاش األوىل 

لطالبــات املســار الصحــي واإلنســاين والعلمــي بفــرع الجبيــل حيــث 

ــري  ــم العام ــان راس ــتاذة إمي ــة لألس ــاش بكلم ــة النق ــت حلق افتتح

رحبــت بالطالبــات شــاكرة لهــن حضورهــن متمنيــة لهــن عامــاً 

ــة  ــام قامــت املرشــدة الطالبي ــق والنجــاح ، في ــاً بالتوفي دراســياً مليئ

األســتاذة روان العامــري بــإدارة الحــوار بذكــر أهــداف حلقــات 

النقــاش ودورهــا يف تبــادل الخــربات والتجــارب مــام يســاعد يف إثــراء 

املعلومــات املعرفيــة واملهــارات العمليــة املســتخدمة يف العمليــة 

ــداء آرائهــن  ــات عــى املشــاركة يف إب ــة ، كــام حثــت الطالب التعليمي

ــن  ــي م ــن والت ــول بباله ــي تج ــات الت ــات واملقرتح ــول االحتياج ح

شــأنها مســاعدة العــامدة يف تحقيــق أهدافهــا لتطويــر عمليــة التعلــم 

والتعليــم ، ومــن ثــم عرضــت األســتاذة نــورة القحطــاين امللــف 

الخــاص بحقــوق الطالبــات وواجباتهــن، و تــم تحفيــز الطالبــات عــى 

ــة كــام  ــة والالمنهجي العمــل الجامعــي واملشــاركة باألنشــطة املنهجي

تــم توزيــع مجلــة الســنة التحضرييــة لعــرض أفــكار وأنشــطة الطلبــة 

يف كافــة املســارات، ومــن ثــم تــم عــرض خدمــات البوابــة اإللكرتونيــة 

ــة  ــم مناقش ــام ت ــة ، ك ــات االلكرتوني ــم الطلب ــة تقدي ــح آلي وتوضي

الطالبــات والــرد عــى استفســاراتهن ويف النهايــة تــم شــكر الحضــور  .
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ي وكيــل كليــة إدارة  يــة( الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد عســ�ي تســتضيف صفحــة )ضيــف التحض�ي
ــ�ث  ك ــات الأ ــة ، والتخصص ي الكلي

ــة �ف ــة الدراس ــن طبيع ــا ع ــة ليحدثن كاديمي ــؤون الأ ــال للش الأعم
ي قابلنــا  ي يوجههــا إليهــم ، د. عســ�ي

يــة والنصائــح الــ�ت ي طــاب الســنة التحض�ي
إقبــالً، ورأيــه �ف

ــا معــه هــذا الحــوار. بابتســامة ودودة لــم تفــارق محيــاه وكان لن

نحن أمة إقرأ ونهوض األمم 
مربوط بمدى علم أجيالها

وكيل كلية إدارة األعمال للشؤون األكاديمية د. عسيري

االسم: 

د. عبدالله بن محمد عسريي 

املنصب:

- أســتاذ مســاعد بقســم نظــم 

املعلومــات اإلداريــة، ووكيــل 

ــؤون  ــامل للش ــة إدارة األع كلي

األكادمييــة 

املؤهالت اإلدارية:

- دكتــوراة نظــم معلومــات إداريــة. 

الواليــات املتحــدة األمريكية 

الخربة العلمية:

- عضــو هيئــة التدريس بقســم 

نظــم املعلومــات اإلداريه

- وكيــل كليــة إدارة األعــامل 

منــذ أكــر مــن 4 ســنوات 

عن  بداية  حدثنا  الوكيل  سعادة   -
كلية إدارة العمال ؟

ــن  ــي م ــامل ه ــة إدارة األع كلي

اإلمــام  بجامعــة  الهامــة  الكليــات 

عبدالرحمــن بــن فيصــل  وتهــدف إىل 

ــارف  ــا باملع ــا وطالباته ــد طالبه تزوي

العلــوم  مجــاالت  يف  الرضوريــة 

ــا  ــة، وربطه ــة املختلف ــة واملالي اإلداري

األعــامل  لبيئــة  العمــي  بالواقــع 

ــى  ــز ع ــالل الرتكي ــن خ ــعودية م الس

التخصصــات اإلداريــة واملاليــة ذات 

العمــل  ســوق  مبتطلبــات  العالقــة 

وتحقيــق أهــداف خطــط التنميــة، 

وإعــداد الخريجــن وتأهيلهــم لشــغل 

الوظائــف اإلداريــة القياديــة عــى 

العــام  القطــاع  مســتوى منظــامت 

ــة باملعــارف  ــد الطلب والخــاص، وتزوي

الالزمــة  التطبيقيــة  واملهــارات 

ومتكينهــم مــن مواكبــة التطــورات 

ــداف  ــة أه ــة لخدم ــة الحديث العلمي

واالجتامعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة 

الكفــاءات  توطــن  املســاهمة يف  و 

اإلداريــة  الوظائــف  يف  املحليــة 

ــة حاجــات املجتمــع  ــة وتلبي والقيادي

وســوق العمــل مــن املــوارد البرشيــة 

املســاعدة  إىل   إضافــة  املؤهلــة، 

يف توفــري فــرص تعليميــة جديــدة؛  

ــن حجــم  لإلســهام يف ســد الفجــوة ب

االســتيعابية  والطاقــة  الطلــب 

ملؤسســات التعليــم العــايل باملنطقــة، 

ــن  ــة وتعــاون ب ــوات رشاك ــح قن و فت

ــح  ــام يتي ــامل م ــاع األع ــة وقط الكلي

زيــادة املوامئــة بــن نوعيــة مخرجــات 

الفعليــة  واملتطلبــات  الكليــة، 

املختلفــة. للوظائــف  والعمليــة 

- ما هي القدرة الستيعابية للكلية؟

فالعــدد  الذكــور  للطــالب 

املقــدر بــــ 1200 طالــب والطالبــات 

طالبــة   1300 حــوايل 

وط القبول بالكلية؟ وما  - ما هي �ث

للطاب  تقدمها  ي 
ال�ت النصائح  هي 

الجدد؟

عــى  تعتمــد  القبــول  رشوط 

عــدد املتقدمــن لالنضــامم للكليــة 

التحضرييــة  الســنة  إنهــاء  بعــد 

وميكــن القــول أن الكليــة دامئــاً تظفــر 

ــدالً  ــى مع ــات األع ــالب والطالب بالط

ــة يف  ــنة التحضريي ــي الس ــن خريج م

املســار العلمــي.

طاب  ي 
�ف سعادتكم  رأي  ما   

ي 
�ف ف  المقبول�ي ية  السنةالتحض�ي

الكلية وهل هناك ما ينقصهم من 

؟ ي
إعدادمعر�ف

ونقلــة  كبيــر حقيقــة  تطــور 
الســنة  مخرجــات  يف  نوعيــه 
والفضــل  الشــكر  وكل  التحضرييــة، 

ــس  ــم التدري ــامدة وطاق ــم ع ــه ث لل

بعــامدة الســنة التحضرييــة، عــى كل 

الجهــود املبذولــة يف إخــراج منــاذج 

رائعــة ومرشفــة لكليــات الجامعــة 

املختلفــة.

القبول   معدلت  هي  ما   

للسنوات الثاث الماضية؟

القبــول  ملعــدل  بالنســبة 

بلــغ   2016/2015 للعــام  للطالبــات 

)3.82( بتعــداد )163(طالبــة ، بينــام 

ــاً،  ــداد )84(  طالب ــالب )3.00(بتع للط

بينــام قفــز املعــدل للعــام 2017/2016 

بتعــداد   )4.39( للطالبــات  ليصــل 

مــن  للطــالب  بينــام  )207( طالبــة، 

العــام ذاتــه وصــل معــدل القبــول 

)3.08( بتعــداد )70( طالبــاً، أمــا للعــام 

2018/2017 بلــغ املعــدل للطالبــات 

طالبة،بينــام   )185( بتعــداد   )4.5(

بلــغ للطــالب)3.00( بتعــداد )111(، 

معــدل  بلــغ  عــام2019/2018  ويف 

)177( بتعــداد  الطالبــات)4.36( 

طالبــة، بينــام للطــالب بلــغ اســتقر 

طالبــاً.  )114( بتعــداد  عــى)3.00( 

المتاحة  امج  ال�ب عن  حدثنا   
ي 

�ف والطـــــــالبات  للطـــــاب 
كليةإدارةالأعمال؟

ــة إدارة  ــة يف كلي ــج املتاح الربام

ــوس  ــة البكالوري ــح درج ــامل متن األع

ــبة،  ــي: املحاس ــات ه ــة تخصص لثالث

املاليــــــة  العلـــــوم  تخصــص 

نظـــــم  وتخصــص  واملرفيــه، 

ــح  ــام متن ــة، ك ــات اإلداريـــ املعلومــ

أيضـــــاً درجــة املاجســـتري لبعــض 

برامج الدراسات العليا.

الأك�ث  التخصصات  هي  وما   

إقبالً من الطلبة؟

املاليــة  العلــوم  تخصــص   -

األكــر  التخصــص  هــو  واملرفيــة 

االعــامل.  إدارة  كليــة  يف  إقبــاالً 

أن  يمكن  مسارات  هناك  هل   

يلتحق من خالها الطلبة بالكلية؟

يف  مســارات  توجــد  ال  حاليــاً 

ــق  ــى تطبي ــار ع ــل ج ــة والعم الكلي

ــة  ــص يف الكلي ــارات يف كل تخص املس

ــإذن  ــادم ب ــي الق ــام الجامع ــن الع م

ــاىل.  ــه تع الل

المخصصة  ي 
المبا�ف هي  ما   

لتدريس الطلبة ذكورا/ إناثا؟

يف  الذكــور  للطــالب  بالنســبة 

الجامعيــة  املدينــة  يف    A7 مبنــى 

الجديــدة خــاص بهــم وايضــاً عــامدة 

للطالبــات  بالنســــبة  أمــا  الكليــة، 

باملدينــة   600 رقــم  مبنــى  ففــي 

القدميــة  الجامعيــة 

لطلبة  تقدمها  نصيحة  أو  كلمة   

ية؟ السنة التحض�ي

وطلــب  إقــرأ  أمــة  نحــن 

أســايس يف  العلــم وتحصيلــه ركــن 

لشــابات  ورضورة  الحنيــف  ديننــا 

ــه  ــد الل وشــبان الوطــن، ونحــن بحم

يف وطننــا املعطــاء نقــدم خدمــات 

التعليــم مجانــاً بــل إن جميــع طلبــة 

ــاً  ــوراً واناث ــة ذك ــات الحكومي الجامع

شــهرية  مكآفــأة  عــى  يحصلــون 

وهــذا يعــد حافــزاً آخــر للتســلَح 

ــه بــكل يــر وســهوله.   ــم وطلب بالعل

نهــوض األمــم مربــوط بعلــم أجيالهــا 

مــن  فالبــد  وطننــا  نخــدم  ولــي 

ــة  ــم وتأدي ــة التعلَ ــز عــى عملي الرتكي

مــا مــن واجبــه النهــوض بــروح 

العلــم يف كافــة املجــاالت.   

العلوم المالية والمصرفية التخصص األكثر إقبااًل في الكلية

العدد السادس
ربيع األول ١٤٤٠هـ

ديسمبر ٢٠١٨
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السنة التحضيرية هي أول عتبة لتحقيق أحالمك

أعضاء هيئة تدريس السنة التحضيرية يوجهون النصيحة لطالبهم:

ــمري  ــتاذ س ــك  األس ــد ذل ويؤك

جــرادات املحــارض بقســم العلــوم 

األساســية  بقولــه: تُعــد الســنة 

انتقاليــة  مرحلــة  التحضرييــة 

الجامعيــة،  املرحلــة  يف  مهمــة 

ــول  ــاط التح ــم نق ــن أه ــي م فه

التــي يعيشــها الطالــب، كونهــا 

صقــل  يف  تســاعده  مرحلــة 

يف  ووجهتــه  رؤيتــه  وتحديــد 

والتــي  الجامعيــة،  دراســته 

ســتُبنى عليهــا حياتــه املســتقبلية، 

يف  الطالــب  أنَّ  املعلــوم  ومــن 

بعــض  يواجــه  املرحلــة  هــذه 

ــار  ــات باعتب الضغوطــات والتحدي

الســنة التحضرييــة ســنة انتقاليــة 

والتعليــم  العــام  التعليــم  بــن 

بالعزميــة  أنــه  إال  الجامعــي، 

واإلرصار ســيتجاوز جميــع ذلــك 

وســيجني  مثــار جهــوده يف هــذه 

املرحلــة بــإذن اللــه .

يف  تجربتــي  خــالل  ومــن 

العلــوم  قســم  يف  التدريــس 

الطلبــة  أن  وجــدت  األساســية 

تســاعدهم  قــدرات  لديهــم 

ــادة  ــدم يف امل ــور والتق ــى التط ع

رغبــة  لديهــم  وأن  العلميّــة، 

العلميّــة،  املعرفــة  اكتســاب  يف 

الطالــب  فهــم  ولتســهيل 

فقــد  القســم  يف  للمقــررات 

أولــت عــامدة الســنة التحضرييــة 

واإلمكانيــات  الجهــود  كافــة 

عــى  الطلبــة  تســاعد  التــي 

التميــز  والتقــدم  والتــي منهــا 

اإللكرتونيــة،   التعلــم  نظــام   :

جاذبــة  تعليميــة  بيئــة  توفــري 

ــح  ــام يتي ــزة ومناســبة.... م ومحف

ــات  ــلس للكلي ــال السَّ ــم االنتق له

ــا متســلحن  ــي يطمحــون إليه الت

والعلميــة  الرياضيــة  باملهــارات 

الطلبــة  أبنــايئ  أنصــح  ،وختــامً 

مــن  املزيــد  ببــذل  باالســتمرار 

الجهــد لتحقيــق التميــز والنجــاح.

أمــا األســتاذ أســامة حــواري 

اللغــة  بقســم  واملحــارض 

تجربتــه  فيــرد  اإلنجليزيــة 

قائــالً:  مــن خــالل تدريــي للغــة 

الســنة  عــامدة  يف  اإلنجليزيــة 

التحضرييــة وجــدت أن الطلبــة 

يســتمعون بشــغف لتعلــم هــذه 

ــا لغــة العــر،  اللغــة خاصــة أنه

الفصــل  يف  ذلــك  أكان  ســواء 

األســئلة  خــالل  مــن  الــدرايس 

ــى  ــدل ع ــي ت ــارات الت واالستفس

ــم ،  ــم للتعل ــم وحبَّه ــق فهمه عم

أو مــن خــالل مراجعتهــم يل مبركز 

ــم  ــم تعل ــم ومحاولته ــم التعل دع

مــا يصعــب عليهــم ، وال شــك أن 

هــذا يــدل أن الطلبــة ميتلكــون 

وُمدركــة  ُمســتقلة  شــخصيات 

ألهميــة تعلّــم هــذه اللغــة يف 

والتّعلميّــة،  العمليــة  حياتهــم 

ســيام يف ضــوء التشــجيع والدعــم 

عامدتنــا  مــن  يتلقونــه  الــذي 

التــي  الخدمــات  كافــة  بتوفــري 

إىل  للوصــول  إليهــا  يحتاجــون 

ــة وصقــل  الهــدف املنشــود بتنمي

وتعزيــز  الطلبــة  شــخصية 

واللغويــة  الذاتيــة   قدراتهــم 

ســواء  والتفكــري،  التعليــم  يف 

ــري  ــات بتوف ــذه الخدم ــت ه أكان

مركــز دعــم التعلــم، أو اإلرشاف 

عــى  التأكيــد  أو  األكادميــي 

أهميــة اســتفادتهم مــن الســاعات 

املكتبيــة لعضــو هيئــة التدريــس، 

اإللكرتونيــة  البوابــة  بإنشــاء  أو 

ــي  ــات، والت أو غريهــا مــن الخدم

ــة  ــه  نجــد آثارهــا جليَّ بحمــد الل

ــا الذيــن نتمنــى لهــم  عــى طلبتن

دوام التفــوق والنجــاح يف حياتهــم 

واملهنيــة. الجامعيــة 

مــروة  األســتاذة  وتكمــل 

الــرويب منســقة شــؤون الطالبــات 

الجبيــل  يف  اإلنســاين  للمســار 

ــا:   ــا بقوله ــن تجربته ــث ع للحدي

إنــه ملصــدر فخــر يل أن أكــون 

مــن عضــوات هيئــة التدريــس 

التحضرييــة  الســنة  لطالبــات 

بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن 

ــي  ــربه بيت ــذي أعت ــن فيصــل وال ب

ــاين، ومــا وجــودي إال لتســهيل  الث

ــات  ــم الطالب ــة تعل ــري مهم وتيس

الالزمــة  باملهــارات  وتجهيزهــن 

ونقلهــن بسالســة وثبــات نحــو 

ــا  ــن له ــي تطمح ــات الت التخصص

املتنوعــة،  الجامعــة  كليــات  يف 

التحضرييــة  الســنة  إن  حيــث 

تهــدف  انتقاليــة  مرحلــة  تُعــد 

الطالبــات  مهــارات  تطويــر  اىل 

وتعزيــز  اإلنجليزيــة  اللغــة  يف 

ــتيعاب  ــم واس ــى فه ــن ع قدرته

الرياضيــات  ومفاهيــم  مهــارات 

األساســية، وتحســن قدرتهــن يف 

والحاســب  املعلومــات  تقنيــة 

املهــارات  وتطويــر  اآليل، 

وتزويدهــن  لديهــن،  التحليليــة 

الواجــب  األساســية  باملعرفــة 

مســاعيهن  بــدء  عنــد  توفرهــا 

دومــاً  ورســالتي  األكادميــــي، 

قــد  أنــه  العزيــزات  لطالبــايت 

منــذ  الجميــل  الحلــم  يكــون 

الصغــر أو الطمــوح مجــرد تســلية 

وأحــالم يقظــة يتغنــى بهــا النــاس، 

ــاج  ــح يحت ــق الصحي ولكــن الطري

تــأيت  والخريطــة  خريطــة  اىل 

ــي  ــا، فه ــط له بالطمــوح والتخطي

بــذرة تنمــو مبــاء االجتهــاد وســامد 

لتصــري  واإلخــالص  التضحيــة 

شــجرة عظيمــة األغصــان عميقــة 

الجــذور تعمــر مئــات األعــوام، 

ــى  ــعني إال أن أمتن ــا ال يس وختام

لهــن التوفيــق والســداد خــالل 

ــة  ــنة التحضريي ــن يف الس وجوده

أطيــب  وأيضــاً  بعدهــا،  ومــا 

األمنيــات لجامعتنــا الغــراء مبزيــد 

ــار. ــامء واالزده ــدم والن ــن التق م

أمــا الدكتــورة بســمة ملــص 

قســم  يف  املســاعد  األســتاذ 

تطويــر الــذات يف الريــان فتخربنــا 

ــس  ــيام يف تدري ــا س ــن تجربته ع

مقــرر التعلــم والبحــث والتفكــري 

مل    : قائلــة  االتصــال  ومهــارات 

يخطــر ببــايل بعــد أن قمت ســابقاً 

املــواد  مــن  العديــد  بتدريــس 

الرتبويــة يف كليــات الرتبيــة  يف  

ــة  ــعودية واألردني ــات الس الجامع

ــواد  ــس م ــاً بتدري ــوم  حالي أن أق

أين  ،إال  التحضرييــة   الســنة 

تدريــس  عــى  اللــه  حمــدت 

ــث  ــم والبح ــارات التعل ــادة مه م

إجــراء  يف  اســتمتع  ،ألين صدقــاً 

ــل  ــًدا أن أنق ــب ج ــوث وأح البح

البحــث  يف  تجربتــي  للطالبــات 

مــادة  أدرس  أين  ،كــام  العلمــي 

ــق  ــي تواف ــال وه ــارات االتص مه

،حيــث  اهتاممــايت  مــع  جــًدا 

ــات  ــن الورش ــد م ــوم يف العدي أق

التدرييــة يف فــن ومهــارة االتصــال 

وخــارج  داخــل  اآلخرىــن  مــع 

ــة  ــا الطالب ــإذا علمن ــة ، ف الجامع

ــة صحيحــة   ــف تبحــث بطريق كي

وتتواصــل مــع اآلخريــن ،ســاهمنا 

،واآلن   ، حياتهــا  يف  نجاحهــا  يف 

أقــول لــو مل أكــن عضــو هيئــة 

ــر الــذات  تدريــس يف قســم تطوي

لــوودت أن أكــون.

أمــل  األســتاذة  وتلتقــط 

اللغــة  قســم  يف  الخرســاين 

الريــان  فــرع  اإلنجليزيــة 

تجربتهــا  لنــا  لــرتوي  الحديــث 

الســنة  يف  تجربتــي  بقولهــا:  

التحضرييــة كانــت رائعــة ، حيــث 

بتدريــس  الفرصــة  يل  أتاحــت 

ــنوات  ــات يف أحــد أهــم س الطالب

ــة وهــي الســنة  حياتهــن الجامعي

التأســيس،  مرحلــة  التحضرييــة 

فقــد اســتمتعُت وأنــا أدرســهن 

مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة ، ال ســيام 

وأن كتــب املقــرر عــى درجــة 

وكذلــك  الجــودة،  مــن  عاليــة 

ــري  ــرتوين ث ــرر اإللك ــوى املق محت

ــود  ــث تس ــة، حي ــي للغاي وتفاع

األعضــاء  بــن  الفريــق  روح 

لجــان  يف  العمــل  ويجمعنــا 

. متعــددة 

فهمــي  أمــل  األســتاذة  أمــا 

الحاســب  منســقة  النعــاين 

فتقــول  الريــان،  فــرع  يف  اآليل 

ــت  ــوام رشف ــتة أع ــدار س ــى م ع

طالبــات  تدريــس  يف  بالعمــل  

الحظــت  التحضرييــة  الســنة 

الطالبــات  تفاعــل  مــدى 

وحامســهن يف مختلــف املســارات 

نظــراً  وذلــك  اآليل،  للحاســب 

وحاجتهــن  منــه  الســتفادتهن 

ــررات  ــف املق ــه مبختل ــة إلي امللحَّ

ــنوات  ــة س ــالل الثالث األخرى،وخ

بتدريــس  عملــت  األخــرية 

طالبــات املســار العلمــي بالريــان 

ــة  ــن حداث ــم م ــت وبالرغ الحظ

)املســار  التحضرييــة  الســنة 

ــان وعــدد  العلمــي( مبجمــع الري

ــل  ــة معام ــري وقل ــات الكب الطالب

روح  ولكــن  اآليل،  الحاســب 

تســود  التــي  الدائــم  التعــاون 

بــن الفريقــن اإلداري واألكادميــي 

الجميــع  دفعــت  باملــكان 

ومثابــرة  بنجــاح  لالســتمرار 

للطالبــات  مصلحــة  فيــه  ملــا 

التعليميــة. وللعمليّــة 

مُيثــل إعــداد الطلبــة للدراســة الجامعيــة مــن خــالل الســنة التحضرييــة مرحلــة أساســية لتكويــن صــورة  

واضحــة لديهــم تُســاعدهم يف تحديــد التخصــص الــذي يرغبــون بااللتحــاق بــه بعــد االنتهــاء مــن هــذه الســنة، 

ولإلســهام بشــكل أســايس وفاعــل يف تحديــد مســار الطلبــة واختيــار التخصــص املناســب لهــم ، ومســاعدتهم 

ــد  ــعي للح ــتهم الجامعية،والس ــة دراس ــم يف بداي ــم وتدريبه ــد يف صقله ــت والجه ــن الوق ــري م ــري الكث يف توف

مــن التــرب  يف  األقســام املختلفــة، والعمــل عــىل رفــع معدالتهــم الدراســية الدراســية؛ فــإن التعــرف عــىل 

تجربــة أعضــاء وطلبــة الســنة التحضرييــة مــن األهميــة مبــكان بــل هــي إحــدى آليــات لرفــع مســتوى االعــداد 

والتأهيــل العــام للطلبــة.

أ. أسامة الحواريأ. سمري جرادات
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ــد  ــم أحم ــب إبراهي ــول الطال ــة يق يف البداي

ــر  ــن أم ــب الوط ــي: ح ــار صح ــد يف املس األحم

فطــري يف قلــوب النــاس ، ومــن الطبيعــي أن 

ــأ  ــه ونش ــذي ُولِّدفي ــه ال ــان بوطن ــق االنس يتعل

عــى ترابــه، فكيــف إذا كان بلــداً إســالمياً ومهبطاً 

للوحــي والرســالة ومكانــاً للعبــادة والحــج مكانــاً 

ــه  ــه بقول ــم مقولت ــوله .. ويخت ــه ورس ــه الل يحب

ــامُ. ــاً ج ــي حب ــب وطن ــم أح نع

الرحمــن  عبــد  خالــد  الطالــب  ويكمــل 

ــب  ــالً: إن ح ــي قائ ــار العلم ــن املس ــنربي م الش

الوطــن أول حــب يُغــرس يف قلوبنــا منــذ والدتنــا 

التــي  الطيبــة  األرض  فهــذه   ، موتنــا  وحتــى 

حضنتنــا بحنــان ترابهــا، وجــامل طبيعتهــا ، مهــام 

ــا. ــرف بحبه ــا ترف ــى يف قلوبن ــا تبق ــا عنه ابتعدن

ويســطر الطالــب عــي الخواجــة باملســار 

الهنــديس ســطور االعتــزاز والفخــر بوطننــا الغــايل 

بكلــامت نابعــة مــن وجــدان نابــض بالحــب 

والوفــاء، فيقــول: وطنــي حيــث يل محــب ينطــق 

بلســاين ومــا أشــعر... وطنــي حيــث يل فــؤاد 

يخفــق وبــه رايتــي تنــرش.    لنــا الفخــر بوجــود 

ــه. 88  ــت طاعت ــن تح ــام ونح ــن وخادمه الحرم

ــا. ــد والحــب والســالم بينن ــن التوحي ــنة م س

ومشــاعرهن  كلمتهــن  أيضــاً  وللطالبــات 

الجياشــة تجــاه وطنهــن التــي ســطرت بهــذه 

العبــارات. 

الطالبــة وصايــف عــي الخالــدي مــن طلبــة 

ــف ال أفخــر؟  ــول :كي ــل  تق ــة يف الجبي التحضريي

وتلــك الصحــراء القاحلــة اســتحالت ناطحــات 

اليابســة  األرايض  وتلــك  الســامء،  يف  تلــوح 

اســتحالت ريانــة خــرضاء، وتلــك العقــول األميــة 

اســتحالت أطبــاء ومهندســن وعلــامء، إين ألفخــر؛ 

ــي؟! ــل وطن ــان مث ــل يف األوط فه

استقرار وقوة
مــن  املقهــوي  مريــم  الطالبــة  وتكمــل 

طالبــات املســار اإلنســاين  بالريــان بقولهــا : 

ــه كل  ــا في ــه وولدن ــه وننتمــي ل ــش ب وطــن نعي

ــه؟ يشء  ــيء ل ــامذا ن ــن فل ــا بالوط يشء يربطن

بــكل يشء يخصــك،  باســمك  مرتبــط  جميــل 

ــا  ــامء ووطــن لكن ــا حــب وانت ــإن مل يكــن لدين ف

88عامــاً  مــر  فقــد  الحمــد،  فللــه  مرشديــن. 

ونحــن يف أمــن وأمــان وســالم منــذ أن قــام امللــك 

والقائــد املؤســس األول عبــد العزيــز آل ســعود ـ 

رحمــه اللــه ـ بتوحيــد مناطــق اململكــة العربيــة 

اســتقرار  الحمــد يف  وللــه  ونحــن  الســعودية 

ــات الرمــال حمــداً  ــه عــدد حب وقــوة، الحمــد لل

يليــق بعظيــم وجهــه وكرمــه ســبحانه أن جعــل 

اللــه البيــت الحــرام واملســجد النبــوي يف موطنــي 

اململكــة العربيــة الســعودية، الحمــد للــه حيــث 

ــم  ــل بالظل ــه وال تقب ــق رشيعت ــا تطب ــل دارن جع

وأن جعلنــا مســلمن، وأن جعــل قادتنــا وملوكنــا 

ووالة أمرنــا يحكمــون بالدســتور الــذي أنزلــه 

ــة. ــنه النبوي ــم والس ــرآن الكري ــه الق الل

وتضيــف  الطالبــة غديــر خلــف الشــمري 

ــا كل  ــّل علين ــي تح ــوم الوطن ــرى الي ــا:  ذك قوله

عــام، ذكــرى عزيــزة وغاليــة عــى كل فــرد يعيــش 

ــا  ــوم يُذكرن ــذا الي ــن، وه ــذا الوط ــى أرض ه ع

بالــوالء وتجديــد العهــد لقيادتنــا الرشــيدة و 

الُحــب الصــادق املتبــادل بــن الشــعب و قيادتــه، 

فاليــوم الوطنــي تجديــد للــوالء والشــكر  وشــحذ 

البلــد وســيادته  الِهمــم للحفــاظ عــى هــذا 

ــا. ــف بينن ــس روح التآل ليعك

وتلتقــط الطالبــة وضحــى القحطــاين مــن 

وطنــي  لتقــول:  الحديــث  الجبيــل  طالبــات 

قلــٌب أخــرض منعــٌم بالعطــاء والحــب، وطــن 

الرخــاء والبقــاء، وطــن األمــن واالســتقرار، قاهــر 

األعــداء والبغضــاء، ال يســعني أن أصــف وطنــي 

ــل  ــل ب ــاج العم ــن يحت ــط، فالوط ــامت فق بالكل

ــداً  ــون وري ــعى ألك ــوف أس ــاد، س ــد واالجته الجَّ

نهضتــه  يف  يســاعدُه  األخــرض  القلــُب  لهــذا 

ــٌب اإلســالم ومركــزه ،مهبــط  ــوه، قل ــه وعل ورِفعت

ــا  ــاً شــامخاً نابضــاً ي ــه ُدمــت غالي الوحــي ومنزِلُ

ــن. ــل وط أجم

ــي  ــه البقم ــد الل ــن عب ــة حن ــد الطالب وتؤك

ــن  ــب الوط ــام أن ح ــع بالدم ــة املجتم ــن كلي م

ــا  ــة، فأفعالن ــاج ملجادل ــاج ملســاومة واليحت اليحت

تُشــري إىل حقيقــة حبنــا، وذلــك مــن خــالل 

ــه والســعي  ــه ورفعت العمــل الجــاد ألجــل تقدم

، وأن نــؤدي  لحاميتــه وصونــه والــذود عنــه 

نكــون  أن  العظيــم  باللــه  ونقســم  اليمــن 

مخلصــن للــه ثــم لوطننــا ومليكنــا حفظــه اللــه.

وتختــم طالبــة املســار العلمــي يف الريــان  

بالتأكيــد  القــول  أحمــد   آل  عثــان  فاطمــة 

ــه  ــاً ينشــأ علي عــى أن حــّب الوطــن أمــراً فطري

التــي تربــط بينــه  كُل فــرد ، هــذه العالقــة 

ــل  وبــن األرض التــي منــا ونشــأ يف أحضانهــا  متث

ــألرسة،  ــى ل ــال وطــن ال معن أســاس كل أرسة ، فب

وطنــي العزيــز ُحبــك ُغــرس يف قلوبنــا منــذ 

ــذر  ــو الع ــي... أرج ــا ، وطن ــى موتن ــا وحت والدتن

إن خانتنــي حــرويف وأرجــو العفــو ...فــام أنــا إال 

عاشــٌق حــاول أن يتغّنــى بحبــك. يف كل ســنة يــأيت 

ــه  ــوج في ــذي نت ــم ال ــوم العظي ــذا الي ــد ه موع

ــال بالوطــن  ــوم االحتف ــكل فخــر  ، ي ــا ب انجازانت

هــو يــوٌم لــُكل مواطــن .. يــوم يَغــرس يف نفوســنا 

ــن  ــد م ــد واملزي ــايل للمزي ــوح الع ــال والطم اآلم

التقــدم والتطــور... لنســموا..ونعلوا ..بوطننــا.

فرحة وطن 
الزكــريت  راجــح  عائشــه  الطالبــة  وتعــرب 

ــة:. ــن قائل ــا بالوط ــن عزه ــاين ع ــار اإلنس باملس

يف ِظــِل هــذا اليــوِم املجيــد تــم توحيــد اململكــة 

العربيــة الســعودية، حيــث نحتفــل فيــه بذكــرى 

املجــد العظيــم للمملكــة املزدهــرة، يــوم تحقيــق 

يــوم   ، واأللفــة  والوئــام  والوحــدة  التكامــل 

أُزيلــت ودحــرت فيــه الفرقــة والتفــكك يف بالدنــا. 

كُُل ُمواِطــٍن يرفــُع رأســه شــموًخا وفخــرًا مبــا 

تحقــق عــى أرض وطنــه املعطــاء، فلقــد أعطانــا 

ــه  ــكرًا ل ــًدا وش ــذ ،فتمجي ــام أخ ــر م ــا أك موِطُنن

ــريُه  ــه ِبِظــِل رحَمِتنــا ونُِن فلُنبِســط أجنحتنــا ونُِظلُ

ِبعلِمَنا.عندمــا تســأل مــاذا اعطــاك وطنــك فحتــاًم 

ــن  ــري؛ ولك ــتعدد الكث ــان وس ــن واألم ــرتد باألم س

ــا  ــاذا قدمــت للوطــن؟ م ــا اســألك م ــاذا عندم م

  اليــوم الوطنــي مناســبة عزيــزة تتكــرر كل عــام نتابــع مــن خاللهــا مســرية النهضــة العمالقــة التــي عرفهــا الوطــن ويعيشــها يف كافــة املجــاالت 

حتــى غــدت اململكــة ويف زمــن قيــايس يف مصــاف الــدول املتقدمــة، بــل تتميــز عــى كثــري مــن الــدول بقيمهــا الدينيــة وتراثهــا وحاميتهــا للعقيــدة 

اإلســالمية وتبنيهــا اإلســالم منهجــاً وأســلوب حيــاة حتــى اصبحــت مــالذاً للمســلمن، وأولــت الحرمــن الرشيفــن وقبلــة املســلمن جــل اهتاممهــا 

وبذلــت كل غــال يف إعامرهــام وتوســعتهام بشــكل اراح الحجــاج والزائريــن وأظهــر غــرية الدولــة عــى حرمــات املســلمن وإبرازهــا يف أفضــل ثــوب 

يتمنــاه كل مســلم، ومــن خــالل اســتطالع آراء الطلبــة حــول مــا يعنيــه لهــم الوطــن يف هــذه املناســبة اختلطــت مشــاعر الحــب والوفــاء لهــذا 

الوطــن العظيــم يف قلــوب أبنائــه والتــي عــربوا عنهــا بهــذه الكلــامت التــي هــي غيــض مــن فيــض:

طلبة السنة التحضيرية يعبرون عن حبهم لوطنهم بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون

هل في األوطان مثلك يا وطني

العدد السادس
ربيع األول ١٤٤٠هـ

ديسمبر ٢٠١٨

خالد الشنربي عي الخواجة
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هــو  يــوم يذكرنــا جميعــاً بأمجــاد تاريُخنــا 

ــت  ــي قام ــة الت ــازات الهائل ــة االنج ملواصل

بهــا بالدنــا  لإلعــداد  ملســتقبل مــرشق  

كــام يريــده والة أمرنــا حفظهــم اللــه ، 

ــنة  ــا كل س ــه أجيالن ــم  في ــوم تتعل ــو  ي ه

مــدى رســوخ  املكانــة العربيــة واالســالمية  

للمملكــة العربيــة الســعودية  يف الحضــارة 

اإلنســانية كونهــا دولــة فاعلــة ومهمــة 

ليــس فقــط عــى مواطنيهــا بــل عــى 

املســتوى اإلقليمــي والعاملــي، فمنــذ عهــد 

املؤســس امللــك عبدالعزيــز طيــب اللــه 

ــوا  ــوك بذل ــا مل ــالد يخدمه ــراه وهــذه الب ث

أنفســهم يف ســبيل راحــة وســعادة كل مــن 

يعيــش عــى أرضهــا بــل وحتــى زوارُهــا،إنِّ 

املخلصــون  الرجــال  بــدأه  مــا  مواصلــة 

ــو  ــا ه ــة دولتن ــن لرفع ــاده ومواطن ــن ق م

ــا الحــارضة  ــي ألجيالن ــي ووطن واجــب دين

والقادمــة ؛ لنقــود مملكتنــا اىل مصــاف 

مواطنوهــا  ولينعــم  املتقدمــة  الــدول 

ــد  ــش الرغ ــا بالعي ــى أرضه ــون ع واملقيم

واألمــن والطأمنينــة الدامئــن، وقــد أوىل 

قــادة هــذه البــالد التعليــم أهميــة خاصــة 

ــه املحــرك الرئيــس  ــه وبأن لعلمهــم بأهميت

لنهضــة الــدول وُعلُــو شــأنها فخصصــت 

ــات  ــة والطاق ــة الكافي ــدرات املالي ــه املق ل

الُحســبان  يف  آخــذة  املؤهلــة  البرشيــة 

ــة التدريــب والتحديــث املســتمرين،  أهمي

ونحــن يف هــذا الــرح التعليمــي الشــامخ 

ــل  ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم بجامع

ملتزمــون بتأهيــل طالبنــا وطالباتنــا وفتــح 

آفــاٍق للعلــم يرتقــون بهــا عاليــاً مــن خــالل 

وعضــوات  أعضــاء  مــن  مختــارة  نخبــة 

هيئــة التدريــس املؤهلــن الذيــن يدركــون 

جيــداً أهميــة التعليــم والتعلــم ويتدربــون 

رؤيــة  ليحققــوا  عليهــا  دائــم  بشــكل 

هــذه البــالد 2030 ليكتمــل الِعقــد مــع 

والخاصــة  الحكوميــة  املؤسســات  باقــي 

وتتحقــق الرؤيــا وتصبــح اململكــة العربيــة 

ــه.  ــإذن الل ــامخة ب ــة ش ــعودية عالي الس

د. نائف عبد الله القرشي*

اليوم الوطني  
أمجاد الماضي
وإنجاز الحاضر

هــو جوابــك؟ ليــس لديــك؟ اًذا اصنــع جوابــك 

ــام للمواطــن  ــا مل تعطــه فك ــِط الوطــن م اع

ــا  ــأ ي ــا. فلتهن ــه ايًض ــن حقوق ــوق فللوط حق

وطنــي بيومــك املجيــد دمــت شــامًخا عاليًــا .

دومًا للمجد والعلياء 
ياوطننا

فالتــه  عثــامن  عمــر  دينــا  وتلتقــط    

باملســار العلمــي بالريــان طــرف الحديــث 

قائلــة: هنيئــاً لنــا ذكــرى اليــوم الوطنــي 

ــم  ــدد مالح ــراه الـــ88 تتج ــا يف ذك يامملكتن

بطولــة التأســيس، مســرية وطــن وقصــة كفاح 

ــة طموحــة تســتلهم الشــموخ والعــزة.  ورؤي

مــن هــذا اليــوم نســتمد األمــل والقــوة.. 

ــا  ــراً بحارضن ــد ... وفخ ــا التلي ــزازاً مباضين اعت

الســعيد ... وتطلعــاً ملســتقبلنا الواعــد

ــه عــز وجــل عــى  هــذا  فمــن فضــل الل

الوطــن املبــارك أن هيــأ لــه قــادة أوفيــاء 

ــة  ــم ومصلح ــاىل غايته ــه تع ــا الل ــوا رض جعل

ــد  ــار وتع ــوق كل اعتب ــن ف ــن واملواطن الوط

مســريتها  بــدأ  التــي  الوطنيــة  وحدتنــا 

موّحدنــا قائــد شــبه الجزيــرة العربيــة امللــك 

عبدالعزيــز آل ســعود أعظــم وحــدة، بدأهــا 

هــو وســار عــى خطــاه أبنائــه العظــام قــادة 

األمــة اإلســالمية ملــوك اململكــة العربيــة 

الســعودية وســيُكمل مســرية العطــاء والنــامء 

شــعب الوطــن الكــرام بتحقيــق رؤى الوطــن 

ــا  ــتقبلية 2030 وبه املس

وطنــي  يــا  أعــدك 

ــة  ــمي مواطن باس

اململكة 

العربية 

السعودية 

أن أســخر كل 

مــن  طاقتــي 

فهــا  أجلــك 

أخطــو  أنــا 

خطــاي  أوىل 

رايتــك  ألُعــي 

مدينتــي  فِمــن 

أتيــت  الطيبــة  طيبــة 

ألرسة  وانضممــت 

جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 

املســرية  إلكــامل  فيصــل  بــن 

ســلم  لنهايــة  وألصــل  التعليميــة 

الطمــوح وأرفــع رايــة وطنــي عاليــاً 

ــري  ــادة املســتقبل، عصاف ــامخاً، فنحــن ق ش

ــا  االلهــام للشــعوب األخــرى، ولتكــن مملكتن

أرض غاليــة    ...    حيــاة عاليــة   ...   وشــعبها 

أبيــه نفــوٌس 

حفــظ اللــه الوطــن وأدام عــزه ورفعتــه يف 

ظــل حكــٍم ســديد وملــٍك رشــيد.
*رئيس قسم العلوم األساسية 
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 أ. يارس عبدالسالم - الدمام 

الســنة  عــامدة  تبــذل 

ــة والدراســات املســاندة  التحضريي

ــع  ــى رف ــل ع ــرية للعم ــود كب جه

التعليميــة  العمليــة  مســتوى 

مســتمرة،  بصفــه  وتطويرهــا 

الســتثامر  باســتمرار  وتســعى 

ــي  ــزاء، وامل ــالب األع ــات الط أوق

قُدًمــا يف توفــري الخدمــات التــي 

ــة  ــم الجامعي ــاعدهم يف حياته تس

اســتحدثت  لذلــك  وغريهــا، 

العــامدة بوابــة خدمــات الطالــب 

عــن  مبــارش  بشــكل  املســؤولة 

التعامــل مــع الطــالب يف مجــال 

املســاندة،  الخدمــات  تقديــم 

ــم  ــل: تســجيل املقــررات، تقدي مث

باإلرشــاد  الخاصــة  املعلومــات 

النفــي،  اإلرشــاد  األكادميــي، 

دعــم  مركــز  الطــاليب،  اإلرشاف 

الطالبيــة،  واألنشــطة  التعلــم، 

الربامــج  كافــة  يف  والتســجيل 

التــي تســتحدثها العــامدة مــن 

كــام  الطــالب،  خدمــة  أجــل 

ــاء  ــات ألولي ــة الخدم ــر البواب توف

ــى  ــالع  ع ــل االط ــن أج ــور م األم

ألبنائهــم،  األكادميــي  الوضــع 

وميكــن للطالــب الحصــول عــى 

العديــد مــن املعلومــات بشــأن 

ــة  ــة بالدراس ــور املتعلق ــة األم كاف

ــامدة  ــل ع ــة داخ ــاة الطالبي والحي

والدراســات  التحضرييــة  الســنة 

والجامعــة. املســاندة 

اســتقبلت       هــذا وقــد 

يف  الطالــب  خدمــات  بوابــة 

لهــا  التجريبــي  البــث  مرحلــة 

مــن  خدمــة  طلــب   )1203(

الطــالب والطالبــات وفقــاً للمســار

ــة خدمــات  ــدأت بواب ــد ب وق

الخدمــات  تقديــم  الطالــب 

الخاصــة بطــالب عــامدة الســنة 

العــام  بدايــة  مــع  التحضرييــة 

 )1440/1439( الحــايل  الــدرايس 

تقديــم خدماتهــا للطــالب مــن 

ــى  ــا ع ــم له ــط الدائ ــالل الراب خ

للجامعــة  الرئيســية  الصفحــة 

الرابــط:  خــالل  مــن  والعــامدة 

 http://pyservices.iau.edu.sa

بوابة خدمات الطالب تؤتي ثمارها

برنامج التهيئة لطالب عمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة

 د. سعيد األشقر - الدمام 

يهــدف برنامــج تهيئــة طــالب 

عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 

املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 

الجامعــي  للعــام  فيصــل  بــن 

ــدرايس  ــه ال ــذ يوم 1440/1439 هـــ من

 5756 يقــارب  مــا  تهيئــة  إىل  األول 

طالــب/ة للدراســة باملســارات املختلفة 

)الصحــي – الصحــي بالجبيل - الهنديس 

– العلمــي – اإلنســاين – كليــة املجتمــع 

ــف(  ــع بالقطي ــة املجتم ــام - كلي بالدم

يف 2290 ســاعة تهيئــة،  حيــث هنأهــم 

بــن  عبدالعزيــز  الدكتــور/  ســعادة 

فهــد الفهيــد عميــد الســنة التحضرييــة 

يف  بالقبــول  املســاندة  والدراســات 

الجامعــة وأكــد عــى أهميــة االجتهــاد 

مــن بدايــة العــام الــدرايس إىل نهايتــه، 

الدعــم  عــى  ســعادته  أوضــح  كــام 

والرعايــة املقدمــة مــن خــادم  الحرمــن 

الرشيفــن وســمو ويل عهــده األمــن 

والتعليم،كــام  للعلــم  اللــه  حفظهــم 

أكــد ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة 

حــرص  عــى  املســاندة  والدراســات 

العــامدة عــى أن توفــر الدعــم الكامــل 

للطــالب والطالبــات املتقدمــن مــن 

االحتياجــات  كامــل  توفــري  خــالل 

مؤكــداً  املطلوبــة  لهــم  والخدمــات 

حــرص العــامدة والجامعــة عــى تهيئــة 

ــي  ــام األكادمي ــات للع ــالب والطالب الط

الخدمــات  كافــة  وتوفــري  الجديــد 

ــم  ــم وواجباته ــى حقوقه ــرف ع والتع

خــالل ســنوات دراســتهم بالجامعــة. 

 ومــن جهتــه أكــد الدكتــور/ نــارص 

الســنة  الريــس, عميــد  بــن ســعود 

املســاندة  والدراســات  التحضرييــة 

للتطويــر  العــامدة  وكيــل  املكلــف 

العــام  املــرشف  نائــب  والجــودة، 

الربنامــج  أن  التعريفــي  للربنامــج 

التعريفــي يؤكــد وبشــكل فعــال عــى 

تحقيــق  يف  والعــامدة  الجامعــة  دور 

الســعوديّة  العربيــة  اململكــة  رؤيــة 

ــالل  ــن خ ــتثامر م ــى اس 2030 وأن أغ

التنميــة للمــوارد البرشية،كــام قــدم 

والتقديــر  الشــكر  الريــس  الدكتــور/ 

لــوالة األمــر ملــا قدمــوه و يقدمونــه 

للتعليــم مــن دعــم ورعايــة، كــام قــدم 

شــكره ملعــايل مديــر الجامعــة عــى 

املســتمرين. ودعمــه  متابعتــه 

التهيئــة عــى  اشــتمل برنامــج 

املرحلــة  كالتــايل:  مراحــل  ثــالث 

والتــي  اإللكرتونيــة(  )التهيئــة  األوىل 

بــدأت مــن صفحــة العــامدة مبوقــع 

ــن  ــد م ــق العدي ــن طري ــة وع الجامع

وســائل التواصــل االجتامعــي )حســاب 

برنامــج التهيئــة عــى صفحــة العــامدة 

ــة -  ــرت– فيســبوك – رســائل نصي – توي

وكذلــك الربيــد اإللكــرتوين(، هدفــت 

الطــالب  تهيئــة  إىل  املرحلــة  تلــك 

ــل  ــارشة قب ــري مب ــات بصــورة غ والطالب

الوصــول للعــامدة و الــرد عــى جميــع 

اختبــارات  بخصــوص  استفســاراتهم 

التهيئــة  وبرنامــج  املســتوى  تحديــد 

ــات  ــام القاع ــررات وأرق ــجيل املق وتس

تخــص  أخــرى  استفســارات  وأي 

والجامعــة. العــامدة 

)التهيئــة  الثانيــة  املرحلــة 

خاللهــا  مــن  ويتــم  املبــارشة( 

ــع  ــات )جمي ــالب والطالب ــف الط تعري

واللوائــح  باألنظمــة  املســارات( 

ونظــام  بالجامعــة  بهــا  املعمــول 

ــك  ــة وكذل ــنة التحضريي ــة بالس الدراس

املقدمــة  اإللكرتونيــة  الخدمــات 

للطــالب ونظــام الجــودة بالعــامدة، 

ــم أيضــاً عــرض الئحــة ضبــط ســلوك  ت

بالجامعــة،  )التأديــب(  الطــالب 

التعلــم  دعــم  مبراكــز  وتعريفهــم 

واإلرشــاد األكادميــي بالعــامدة، وكيفيــة 

أيضــاً  تــم  كــام  املقــررات،  تســجيل 

تعريــف الطــالب والطالبــات بالكليــات 

املختلفــة والتخصصــات العامــة مــن 

خــالل لقــاءات مبــارشة مــع عمــداء 

باإلضافــة  املســتهدفة،  الكليــات 

باألنشــطة  الطــالب  تعريــف  إىل 

املقدمــة  الطالبيــة  والخدمــات 

اســتخراج  كيفيــة  و  الجامعــة،  مــن 

البطاقــات الجامعيــة، وإصــدار البطاقــة 

لتوزيــع  املتبعــة  واآلليــة  البنكيــة، 

ــد  ــد العمي ــث أك ــاب الجامعي،حي الكت

توفــري  عــى  العــامدة  حــرص  عــى 

جميــع املقــررات الدراســية للطــالب 

يف  وبســعر  وســهل  رسيــع  بشــكل 

الطــالب. جميــع  متنــاول 

)املعــارض  الثالثــة  املرحلــة 

املهــارات  عمــل  – وورش  التعريفيــة 

ــة( والتــي هدفــت إىل تعريــف  الحياتي

إجــرايئ  بشــكل  والطالبــات  الطــالب 

ــع باألقســام  ــذي عــى أرض الواق وتنفي

وكذلــك  التحضرييــة  الســنة  داخــل 

ــالل  ــا خ ــاج إليه ــي يحت ــات الت الخدم

العــام الــدرايس مثــل اإلرشــاد النفــي، 

دعــم  ومركــز  األكادميــي،  اإلرشــاد 

ــجيل  ــة، تس ــطة الطالبي ــم، األنش التعل

املقــررات، التعلــم االلكــرتوين، وآليــة 

اســتالم الكتــب – إضافــة إيل ورش عمل 

الطــالب بعــض  تهــدف إىل إكســاب 

يحتاجهــا  والتــي  الحياتيــة  املهــارات 

ــة  ــة واملهني ــه الجامعي ــب يف حيات الطال

ــة  يف املســتقبل، اســتمرت هــذه املرحل

يف  والطالبــات  الطــالب  مســاعدة  يف 

اســتكامل احتياجاتهــم مــن الخدمــات 

األســبوع  الســابقة خــالل  الجامعيــة 

الدراســة، حيــث ينطلــق  األول مــن 

الطالــب مــن العــامدة وقــد تلقــى 

كل مــا يحتــاج إليــه طــوال دراســته 

ــوىل  ــإذن امل ــدأت ب ــي ب ــة والت بالجامع

املوافــق  األحــد  يــوم  وجــل  عــز 

2018/9م. /02



العدد السادس13
ربيع األول ١٤٤٠هـ

ديسمبر ٢٠١٨

ــد مــن األســباب ظــل التفكــري  للعدي

املؤسســات  تبنــي  يف  مســتمراً 

والتعليميــة   – الرتبويــة  والهيئــات 

منهــا خاصــة - لنظــم داخليــة لضــامن 

جــودة وضبــط العمليــات التــي تتــم 

املســتويات  كافــة  وعــى  داخلهــا 

واألدوار، تحقيقــاً للتكامــل بــن نظــم 

تتــم  والتــي  األكادميــي  االعتــامد 

بشــكل مرحــي خــالل عمــر تلــك 

وإيجــاد  جانــب  مــن  املؤسســات 

املامرســات  عــى  تعتمــد  نظــم 

ــة  ــر ، خاص ــب آخ ــن جان ــة م اليومي

ــات  ــالت قاع ــا بتفاع ــق منه ــا يتعل م

الدراســة وعمليــات التعليــم والتعلــم 

ــم  ــم التقوي ــا ونظ ــم داخله ــي تت الت

ــي  ــاليب والتطويــر املهن ــم الط والدع

ألعضــاء الهيئــة التدريســية. 

ولعــل التحديــات التــي تواجــه تلــك 

النظــم ترتبــط كثــريا مبــدى توافــر 

عــى  القــادرة  التدريســية  الهيئــة 

املنهجــي  التكامــل  ذلــك  تحقيــق 

بــن مــا يطبــق بشــكل مامرســات 

يتــم إعــداده  ، ومــا  شــبه يوميــة 

التــي  التطويريــة  للخطــط  وفقــاً 

ــا املؤسســات بشــكل مرحــي،  تعده

باإلضافــة إىل ذلــك تجــدر اإلشــارة 

املنهجيــة  تلــك  وجــود  أن  إىل 

التكامــل  ذلــك  لتحقــق  الواضحــة 

يعــد مــن العوامــل التــي تســاعد 

املؤسســات عــى إســتمرارية وضــامن 

جــودة األداء عــرب مراحــل تطورهــا ، 

ــالتها  ــاً لرس ــا ، وتحقيق ــاً لرؤيته ووفق

وأهدافهــا اإلســرتاتيجية ، ذلــك األمــر 

ــة  ــذي يعكــس الــراع بــن منهجي ال

ــل  ــك التكام ــق ذل ــق يف تحقي التطبي

بشــكل  ذاتهــا  املنهجيــة  وتطبيــق 

ــك مــن أجــل  مســتمر وواضــح ، وذل

ــية  ــم املؤسس ــة القي ــكيل منظوم تش

املرتكــزة عــى املحاســبية واملســؤولية 

الفرديــة والجامعيــة عــن مــا تقدمــه 

ملســـــتفيديها  املؤسســــات  تلــك 

الخارجيــن.

د. أحمد خطيري 

نظم الجودة الداخلية 
بين مطرقة المنهجية 

وسندان 
التطبيق

 التحضريية  - الراكة 

الســنة  عميــد  ســعادة  برعايــة 

املســاندة  و،الدراســات  التحضرييــة 

ــوم  ــم ي ــد ت ــز الفهي ــد العزي ــور عب الدكت

1441/1/9 املوافــق 18 -9-2018 تدشــن 

ــة  ــى 450 بالراك ــم مببن ــم التعل ــز دع مرك

بحلتــه الجديــدة وذلــك مــن أجــل توفــري 

الســنة  لطالــب  ومريحــة  مرحــة  بيئــة 

ــنة  ــد الس ــعادة عمي ــة ورصح س التحضريي

مخطــط  للعــامدة  بــأن  التحضرييــة 

مســتقبي لتطويــر جميــع الفــروع األخــرى 

درايس.  فصــل  كل  واحــد  فــرع  بوتــرية 

نرحــب بهــذه املبــادرة وندعــو اللــه أن 

يوفــق القامئــن عليهــا.

ويقــوم مركــز دعــم التعلــم بتقديــم 

الســنة  لطــالب  التعليميــة  خدماتــه 

التحضرييــة يف كل املناهــج عــى مــدار 

ــارات  ــالل االستش ــن خ ــدرايس م ــام ال الع

ــز إىل مســاعدة  ــع املرك ــة،  ويتطل األكادميي

حيــث  النجــاح  إىل  الطــالب  ومرافقــة 

يهــدف يف األســاس اىل دعــم عمليــة التعلم 

بتوفــري  النجــاح وذلــك  فــرص  وتعزيــز 

ــح املســاعدة والدعــم األكادميــي  ــة تتي بيئ

ــك  ــع الطــالب خاصــة أولئ املناســب لجمي

عمليــة  تواجههــم صعوبــات يف  الذيــن 

التعلــم خــالل الســنة الدراســية، ولقــد 

ــن  ــث ميك ــامل بحي ــدول ش ــع ج ــم وض ت

ــي  ــات الت ــب أن يتعــرف عــى األوق للطال

يتواجــد فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس 

أن  للطالــب  ميكــن  كــام  مقــرر،  لــكل 

ــع أحــد أعضــاء  ــد م ــد موع ــب تحدي يطل

ــل  ــه أن يحي ــدوره ميكن ــذي ب ــس ال التدري

طالبــاً اىل املركــز إذا رأى أنــه يف حاجــة 

لدعــم أكادميــي لــي يعــزز فــرص نجاحــه.

   

مركز دعم التعلم بُحلة جديدة 
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ديسمبر ٢٠١٨

الَوقــت هــو حيــاة اإلنســان عــىل األرض، وهــو نعمــة مــن اللــه 

ــة، وعــىل اإلنســان اســتغالل  ســبحانه وتعــاىل أنعــَم ِبهــا عــىل البرشيَّ

وقتــه ِبــكُل مــا هــو نافــع وُمفيــد لِيصــل إىل الغايــة الّتــي خلقــه اللــه 

ــَي  ــا ِه ــاة اإلنســان عــىل األرض م ــا، وحي ــن أجلِه ــاىل م ســبحانه وتع

إاّل أيــام وُشــهور وســنن، فــكُلُّ يــوم مَيــي عــىل اإلنســان يَأخــد مــن 

بــه مــن أَجلِــه؛ لِذلــك كان األحــرى بنــا أْن نســتغل وقتنــا  عمــره ويقرِّ

وأن نعــرف كيــف نديــر وقتنــا يف حياتنــا بشــكل عــام ودراســتنا 

الجامعــة بشــكل خــاص ســيا الســنة التحضرييــة التــي تُعــد مــن اهــم 

ــم  ــة إدراته ــام يف كيفي ــذا الع ــا ه ــاعدة طلبتن ــاة ، ملس ــنوات الحي س

ــتطالع آراء  ــراء اس ــم إج ــة  ت ــنة التحضريي ــة يف الس ــم  بفعالي لوقته

ــوا إىل  ــة ليقدم ــنة التحضريي ــن الس ــوا م ــن تخرج ــة مم ــض الطلب بع

زمالئهــم بعــض النصائــح التــي تســاعدهم يف إدارتهــم لوقتهــم وهــم 

ــم يف  ــل مه ــت عام ــك أن الوق ــة  وال ش ــم الجامعي ــة حياته يف بداي

نجــاح مســريتهم.

محمــد  الطالــب  ســألنا 

خالــد الهــزاع كليــة إدارة األعــامل 

ــال :  ــه فق ــة إدارة وقت ــن كيفي ع

اوال احــب أن أهنئكــم بقبولكــم 

بجامعــة االمــام عبــد الرحمــن 

ــا  ــام ،   أم ــذا الع ــل له ــن فيص ب

ــد  بع

واخــــوايت  اخــــــواين 

ســأتحدث عــن موضــوع مهــم 

ــاه وبشــكل خــاص  يف هــذه الحي

وهــو  التحضرييــة  الســنة  يف 

التحضرييــة  الســنة  اجتيــاز  رشوط  مــن  رشط 

مبعــدل عــايل، وأيضــا دليلــك لــي تكمــل الســنة 

ــاح وتفــوق ،أ ال وهــو اســتثامر  ــة بارتي التحضريي

ــنة  ــب س ــك كطال ــتثمر وقت ــف تس ــت ! كي الوق

أهميتــه؟  هــي  ومــا  ؟  تحضرييــة 

ــررت  ــم وم ــت تجربتك ــا عش ــة ان فالحقيق

بهــا ، لقــد قمــت باســتثامر وقتــي منــذ أن  وطأت 

قدمــاي هــذه الجامعــة ، إليكــم بعــض مــن 

النصائــح التــي اتخذتهــا ومــن شــأنها ان تفيدكــم 

ــه ، ــيئة الل مبش

لقــد  ؛  الجامعــي  الحــرم  داخــل  أوال 

اســتغللت كل ســاعة فــراغ بالتوجــه إىل مــدريس 

املــاده يف حــال مل أفهــم نقطــه او أي يشء متعلــق 

جميــع  أن  ذلــك  مــن  واألجمــل  باملــاده 

املدرســن يرحبــون بــك يف أي وقــت، 

الجامعــةيل  مــا وفرتــه  ذلــك  بعــد 

الدعــم كان  كطالــب مــن غرفــة 

يجــب  مثينــة  جوهــرة  مبثابــة 

ــا  ــط فيه ــدم التفري ــتغاللها وع اس

ــع مانحتاجــه نحــن كطــالب  جمي

مــن استفســارات ومــن تســاؤالت 

ومــن حــاالت عــدم الفهــم ســتجد 

وهــي  الدعــم؛  غرفــة  يف  حلهــا 

تعتــرب مــكان أســايس يجــب اســتغالله 

ــن  ــادة م ــب يف أي م ــر الطال ــال تع يف ح

املدرســن  وجــود جميــع  خــالل  مــن  املــواد 

. التخصصــات  مبختلــف 

نــأيت لنقطــة مهمــة وهــي اســتثامر الوقــت 

خــارج الجامعــة ، مل أتحجــج لضيــق الوقــت فقــد 

أعــددت خطــة مســبقة الســتثامر وقتــي ، كنــت 

ــذه  ــم اخ ــا ت ــة م ــا ملراجع ــاعة يوميً ــص س أخص

باملحــارضات وألداء الواجبــات والفــروض اليوميــة 

نهايــة األســبوع كنــت اخصــص  ، ويف عطلــة 

باألســبوع  أخــذه  تــم  مــا  ملراجعــة  ســاعتن 

كنــت  وبعدهــا   ، الواجبــات  وألداء  املنقــي 

ــاء ، هــذه الخطــه  ــع الرفق اســتمتع بالخــروج م

مــن شــأنها ان تجعلــك تتخطــى جميــع عقبــات 

وأن   ، التحضرييــة  الســنة  وصعوبــات 

تجعــل منــك طالبــاً متفوقــاً  مبشــيئة 

ــاىل  ــه تع الل

متمنيا لكم التوفيق والنجاح.

أمــا الطالــب عــي يوســف املبــارك 

أحــد طــالب املســار الصحــي  ســابقاً 

ــول  ــي فيق ــالج طبيع ــدرس ع ــذي ي وال

أنصــح زمــاليئ الطلبــة باالهتــامم بالوقت 

واســتثامره بفعاليــة ومــن طــرق تنظيــم 

ــث  ــة حي ــت اســتثامر وجــود مكتب الوق

إننــي كنــت بعــد نهايــة الــدوام أذهــب 

إىل املكتبــة وأنهــي واجبــايت ومذاكــرايت خاصــة أن 

املعلومــات الدراســية يتــم أخذهــا بنفــس اليــوم 

غالبــاً ، ويف حــال واجهــت صعوبــة يف معلومــة مــا 

فــإين أذهــب لبعــض املواقــع التعليميــة املوثوقــة 

ــم  ــات ث ــن صعوب ــي م ــا يواجهن ــل م ــاواًل ح مح

أتواصــل مــع زمــاليئ مســتفراً منهــم وأخــرياً 

إىل املــدرس وعــدم تراكــم الصعوبــات، كذلــك 

مــن األمــور الهامــة عمــل جــدول أســبوعي يتــم 

ــة  ــل يف الخط ــرية األج ــداف قص ــة األه ــه كتاب في

األســبوعية، والرتكيــز عــى األولويــات للمهــام 

األكــر أهميــة، وأخــرياً، أخــذ فــرتات مــن الراحــة 

قصــرية  للمســاعدة عــى الرتكيــز دون تعــب، مــع 

ــق. ــايت لكــم بالتوفي متني

مــن  الشــمري  افتخــار  الطالبــة  وتؤكــد 

ــا:  ــال بقوله ــاض األطف ــص ري ــات تخص طالب

تنظيــم الوقــت مــن أهــم أســباب النجــاح 

ــك كنــت أبحــث  ــال، لذل وإنجــاز األعمـ

التــي تســاعد  عــن جميــع الطــرق 

ــم الوقــت، اىل أن أهدتنــي  عــى تنظي

ــارات  ــرر مه ــة يف مق الســنة التحضريي

البحــث والتعلــم نظريــة يف الوقــت أال 

ــات لســتيفن  ــة األولوي وهــي »مصفوف

كــويف« املصفوفــة تنقســم اىل أربعــة 

اقســام: مهــم وعاجــل، مهــم وغــري عاجــل، 

غــري مهــم وعاجــل، غــري مهــم وغــري عاجــل. 

خريجوا السنة التحضيرية يقدمون النصائح لزمالئهم

تنظيـم الوقت هو السبيل إلى النجـــــــــــــاح والتفوق
الشــخصية  تعريــف  ميكــن 

مجموعــة  بأنهــا  اإلنســانية 

فــات واالســتعدادات  ــامت والصِّ السِّ

والقــدرات الجســدية واالنفعاليــة 

التــي  واالجتامعيــة  واملعرفيــة 

، حيــث  الفــرد عــن غــريه  متيِّــز 

تكــون  الســامت  تلــك  بعــض  إن 

كالصفــات  للِعيــان  ظاهــرة 

الجســدية ، والبعــض اآلخــر قــد 

ــج  ــالل نتائ ــن خ ــا م ــتدل عليه يُس

ســلوك الفــرد كالــذكاء ، وتلعــب 

دوًرا  والبيئيــة  الوراثيــة  العوامــل 

ــامت  مهــاًم يف تشــكيل تلــك السِّ

ــة شــخصية االنســان  لتكــون بالنهاي

املتكاملــة والتــي مُتيــزه  عــن غــريه.

ــة البســيطة عــن  ــك املقدم بعــد تل

الشــخصية كان البــد لطالــب الســنة 

ــه وخــالل  ــدرك بأن ــة أن ي التحضريي

ــذي  ــه أن يغ ــته علي ــنوات دراس س

ــددة ،وأن  ــات شــخصيته املتع مكون

عــى  لجانــب  تنميتــه  يطغــى  ال 

أي  إن  حيــث  أخــرى،  جوانــب 

قصــور يف جانــب ومكــوِّن لــه نتائــج 

األخــرى،  نــات  املكوِّ ســلبية عــى 

فعليــك  أن تحــرص عــى التحصيــل 

ــادة مخزونــك املعــريف  العلمــي وزي

ــي  تنمِّ أن  أيًضــا  عليــك  كــام   ،

الجوانــب  ذلــك   مــع  بالتــوازي 

االجتامعيــة، واالنفعاليــة، والبدنيــة، 

واألرسيــة والدينيــة،  والــذي يكــون 

مــن خــالل مشــاركتك باألنشــطة 

الطالبيــة واملناســبات االجتامعيــة 

مــع  عالقــات  شــبكة  وتكويــن 

زمالئــك،  إضافــة إىل كونــك عنــًرا 

فاعــالً يُعتمــد عليــك يف أرستــك .                                                                                   

    لتتخــرج مــن الجامعــة شــابًا 

ــلًحا  ــزة متس ــخصيتك املتمي ــك ش ل

التواصــل  عــى  قــادًرا  باملعرفــة 

ــال مــع بيئتــك ومجتمعــك،  الفعَّ

ــة،  ــة بدني ــخصيتك بصح ــززًا ش مع

وانفعاليــة مميــزة ، تتــوازي مــع 

تعاليــم الديــن الحنيــف .                                                                                                     

مكونات الشخصية 
اإلنسانية 
الُمتوازنة
نائل عنبتاوي
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عي يوسف املبارك محمد خالد الهزاع
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ديسمبر ٢٠١٨

تنظيـم الوقت هو السبيل إلى النجـــــــــــــاح والتفوق

فــكان اســتخدام هــذه املصفوفــة يف 

الدراســة فعــال جــداً يف تنظيــم الوقــت 

ليــس عليــك إال أن تضــع أعاملــك يف 

يف  اللــه  بــإذن  وســتنجح  املصفوفــة 

ــة. ــك بفعالي إدارة وقت

لباريتــو،   20/80 نظريــة  أيضــا 

قانونهــا  أن  حيــث  كثــريا  ســاعدتني 

الوقــت  مــن   20% أن  عــى  ينــص 

املنفــق يُنِتــج %80 مــن اإلنجــاز. أي 

تُنِجــز %80 مــن  أنــك تســتطيع أن 

ــك  ــن وقت ــوب إنجــازه يف %20 م املطل

ــالً  ــاز عم ــى إنج ــادر ع ــك ق ــى أن مبعن

مــا يف ســاعتن فقــط مــن أصــل عــرش 

ســاعات مــن وقتــك بــرشط »عــدم 

واســتغالل  واملامطلــة  التســويف 

لذلــك  والنشــاط«  الــذروة  اوقــات 

احــذر مــن التســويف فهــو العــدو 

والنجــاح. للوقــت  األول 

ــة  ــة فاطم ــؤال  الطالب ــد س  وعن

ــة  ــات كلي ــن طالب ــف م ــري آل خل بش

اآلليــة  حــول  اإلعــالم  قســم  اآلداب 

ــا ســيام  ــم وقته ــا يف تنظي ــي اتبعته الت

مــع أوقــات الــدوام الطويلــة فتقــول : 

كنــت أســتغل الوقــت بــن املحــارضات 

ــة إنجــاز  ــو كان قصــرياً ملحاول ــى ول حت

بعــض املهــام والتكاليــف ، وبعــد نهايــة 

ســاعات الــدوام الطويلــة أقــي معظم 

الوقــت يف الســيارة يف قــراءة مــا دونتــه 

أثنــاء محــارضات اليــوم مــام يكســبني 

عــوديت  عنــد  لنفــي  إضافيــاً  وقتــاً 

للمنــزل ، وبعدهــا أنجــز مــا تبقــى 

ــط ،  ــاعة فق ــون س ــام يف غض ــن امله م

باإلضافــة إىل أننــي كنــت أقي ســاعات 

إضافيــة يف الجامعــة يف آخــر يــوٍم قبــل 

ــب  ــي أغل ــبوع ألنه ــة األس ــة نهاي عطل

املهــام التــي يتوجــب عــي تســليمها يف 

ــل  ــي كام ــى ال أق ــب، حت ــٍت قري وق

الوقــت يف العطلــة يف إنجــاز املهــام، 

يف  ســاعدتني  التــي  األســاليب  مــن 

إدارة وقتــي : طباعــة التقويــم الــدرايس 

وإلصاقــه يف دفــرت املالحظــات ؛ لرتتيــب 

واملذاكــرة،  التســليم  يف  األولويــات 

املقــررات  طباعــة جميــع خطــط  و 

مــع توزيــع الدرجــات وإلصاقهــا يف 

لوحــة خشــبية بجــوار مــكان الدراســة 

ــك  ــات ،وكذل ــب األولوي اســتكامالً لرتتي

عمــل جــدول لالختبــارات ، واســتخدام 

كل  إنهــاء  بعــد  لطيفــة  ملصقــات 

ــذة  ــعور بل ــى الش ــاعد ع ــار يس اختب

اإلنجــاز، وأيضــاً يزيــد الحامســة إلنهــاء 

ــارات.  ــرتة االختب ف

وعــن تجربــة الطالبــة عائشــه 

عبداللــه محمــد األنصــاري تقــول:  أنــا 

اآلن طالبــة يف كليــة علــوم الحاســب 

التحضرييــة  الســنة  والتقنية،كانــت 

ــر الســنوات  ــن أك ــي م للمســار العلم

تجــارب  خــوض  يل  أتاحــت  التــي 

ــي  ــارات أفادتن ــي مه ــة ،وعلمتن مختلف

والخاصــة،  الدراســية  حيــايت  يف 

الوقــت،  إدارة  التواصــل،  كمهــارة 

والبحــث يف مختلــف املجــاالت، أيًضــا، 

ــة  ــنوات القادم ــامل الس ــتني الك أسس

بشــكل أبســط وأكــر إنتاجية،أمــا عــن 

إداريت للوقــت: مل أواجــه صعوبــة يف 

الدراســية  بــن حيــايت  الوقــت  إدارة 

أســتعن  فكنــت  واالجتامعيــة، 

جــداول  كإعــداد  أساســية  بعنــارص 

أســبوعية ،وعــدم مراكمــة املــواد اىل 

ــث  ــن حي ــا م ــار، وترتيبه ــت االختب وق

العنــارص  بتلــك  الصعوبة،اســتعنت 

أيضــا لتســهل عــي إكــامل دراســتي 

علــوم  كليــة  يف  الحاليــة  الســنة  يف 

املعلومــات.  وتقنيــة  الحاســب 

ــه  ــورة عبدالل ــة ن ــم  الطالب وتخت

الثابــت، مــن كليــة الحاســب  بنصيحــة 

الســنة  يف  تجربتهــا  خــالل  مــن 

أصعــب  :مــن  بقولهــا  التحضرييــة 

كطالبــة  عليــِك  متــر  التــي  املراحــل 

يف الجامعــة هــي يف بدايــة دخولــك 

للجامعــة، فالحيــاة الجامعيــة مختلفــة 

ــة، فعندهــا  ــة الثانوي متامــاً عــن املرحل

خطتــك  عــن  مســؤولة  تصبحــي 

ولــن  وقتــك  وتنظيــم  الدراســية 

تصبحــن مقيــدة بوقــت وزمــن معيّنــن 

ــوؤلة  ــت اآلن مس ــابقاً، أن ــام كان س ع

عــام تفعــي ، كنــت أحــاول أن اتعلــم 

الســنة  مــن  اخــرج  وأن  يشء  كل 

ــبت  ــا اكتس ــدة، فمنه ــة بفائ التحضريي

ــة  ــة جامعيّ ــي كطالب ــارة إدارة وقت مه

أمــور  بــن  أوازن  كيــف  وتعلمــت 

حيــايت الدراســية  واالجتامعيــة وتنظيــم 

وقتــي داخــل الجامعــة وخارجهــا.

د. محمود علي أيوب السيد *
ــة ال  ــو نعم ــان ، فه ــاة اإلنس ــة يف حي ــوارد املهم ــن امل ــت م ــرب الوق بعت

يــدري عنهــا وال يســتفيد منهــا ســوى العقــالء ومــن لديهــم درايــة 

ــإن هــذا املــورد  ــايل ف ــة ،وبالت ــاة اليومي ــم شــؤون الحي وحكمــة يف تنظي

ــة وال  ــم واملتابع ــط والتنظي ــا اىل التخطي ــاج من ــارض يحت ــت الح يف الوق

ــر  ــا ندي ــو أنن ــت Time Management  ه ــح ادارة الوق ــي مصطل يعن

ــا  ــه يشــري اىل أنن ــه بشــكل مجــرد إال ان ــارب الســاعة او نتحكــم  في عق

نديــر وننظــم الوقــت مــع حياتنــا اليوميــة بحيــث نعطــي قيمــة زمنيــة 

محســوبة ألنشــطة حياتنــا اليوميــة مــن دراســة ، ترفيــه ، عمــل ، ســفر 

ــخ  ...ال

ــا  ــوم به ــة يق ــة ذاتي ــا » عملي ــرف  بأنه ــت تع ــإن إدارة الوق ــايل ف وبالت

الفــرد مــن خــالل تخطيــط للمهــام واألنشــطة وترتيبهــا وفقــاً لألهــداف 

الســنوية ، مــع تنظيمهــا يف قوالــب لألعــامل اليوميــة  ، وفقــاً للظــروف 

ــان ان  ــن اإلنس ــب م ــذا يتطل ــه وه ــة عمل ــرد وطبيع ــكل ف ــة ب الخاص

ــداد  ــع إع ــي ، م ــكل نشــاط يوم ــاح ل ــت املت ــؤ بالوق يحــرص عــى التنب

ــه . ــا يف حيات ــاً ألولوياته ــا وفق ــة وتنظيمه ــام اليومي ــة بامله قامئ

مــن هنــا فإننــا بحاجــة اىل اعــادة صياغــة الرؤيــة الجديــدة يف تنظيمنــا 

للوقــت، وميكــن ان نوضحهــا يف النقــاط التاليــة : 

1-  يجــب أن نــدرك الفــارق بــن الوقــت اإلنتاجــي وبــن الوقــت 

النواحــي  يف  وقتهــم  ينفقــون  الغالبيــة  أن  العلــم  مــع  التحضــريي 

التحضرييــة دون االســتناد لخطــة منظمــة تراعــي شــؤون حياتهــم اليوميــة.

2- رضورة عمــل خطــة يوميــة منظمــة  ويراعــى أن تكــون مســجلة 

ومكتوبــة.

3- رضورة وضع أولويات بدرجات وقيم  لتلك األنشطة .

4- يفضــل وجــود أدوات عمليــة مثــل النــوت بــوك / كراســة مالحظــات 

صغــرية .

5- الحــرص عــى االطــالع عــى مــا ينــرش عــن الوقــت ملــا فيــه مــن تعزيــز 

ــاظ عــى الوقــت  ــب املعــريف وخاصــة إذا عــرف اإلنســان أن الحف الجان

مطلــب رشعــي باعتبــاره أمانــة ونعمــة سيحاســب عليهــا .

ــة  ــة« إىل آلي ــارف حياتي ــر ومع ــت » فك ــوم الوق ــن مفه ــال م 6-  اإلنتق

عمليــة ســلوكية  يف التعامــل مــع الجــداول الزمنيــة التــي تكــون مبثابــة 

ــة .  ــه اليومي خريطــة لإلنســان يف شــؤون حيات

ــي  ــازيل وه ــدد التن ــو الع ــه نح ــت ليتج ــداد الوق ــط ع ــدء يف ضب 7- الب

ــاء  ــع بن ــل يتوس ــون »باركنســون«  »Parkinson’s« )أن العم ــاً لقان طبق

عــى مــا هــو متــاح مــن وقــت( فتصفــح االخبــار اليوميــة عــى اإلنرتنــت 

اذا كان مقــدراً لهــا 20دقيقــة  ، عليــك أن تعطيهــا عــرشة دقائــق حتــى ال 

تجلــب عليــك أنشــطة اضافيــة تضيــع وقتــك املخصــص .

8- القضــاء عــى أي انحرافــات  تعيــق  إدارة وقتــك مثــل تشــتت اإلنتبــاه 

الــذي يســتغرق منــا وقــت أكــر مــن الوقــت املخصــص للنشــاط الحيــايت 

ــب  ــاط ال يتطل ــاي اذا كان النش ــواي ف ــق ال ــالً ، اغل ــه فمث ــذي منارس ال

انرتنــت ، اتــرك الجــوال بعيــداً عنــك اثنــاء املذاكــرة ، اغلــق بــاب غرفتــك 

اثنــاء املذاكــرة او تنفيــذ اي عمــل .

9- مامرســة عمليــة تحليــل للوقــت للتعــرف عــى األنشــطة التــى ليــس 

ــذايت  ــز ال ــاطات -  التحفي ــض النش ــتهلك لبع ــت املس ــة ، الوق ــا قيم له

Self-Reinforcement  يف حالــة نجــح االنســان يف إدارة وقتــه وال يعنــي 

ذلــك وجــود حوافــز ماديــة فالشــعور  بالرضــا والســعادة هــو أكــرب محفــز 

لإلنســان.

10- االســتفادة مــن فجــوات الوقــت التــي تظهــر يف أماكــن االنتظــار أو 

الســفر يف املواصــالت  العامــة يف تعلــم مهــارة او لغــة او التخطيــط لــىء 

جديــد يف حياتنــا . 

ادارة الوقت 
سلوكيات عملية  

 * استشاري  االرشاد الجامعي بعامدة السنة التحضريية
محارض مبركز االرشاد الجامعي
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د. كوثر السيد قاسم

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

املحــك الرئيــي لتنميــة و صقــل مواهــب الطالــب 

هــو مــا نســعى إليــه مــن خــالل مجموعــة الطــرق 

الجامعيّــة  أو  الذاتيــة،  والتدريبيــة  التعليميــة، 

والتــي تعتمــد عــى تزويــد الطالــب  بالعديــد مــن 

ــر  ــى تطوي ــاعده ع ــي تس ــكار الت ــائل، واألف الوس

ذاتــه، والزيــادة مــن وعيــه وإدراكــه للعديــد مــن 

املهــارات البحثيــة و الفكريــة ، حيــث تســاعده 

تحصيلــه  مبســتوى  واالرتقــاء  التعزيــز  عــى 

الــدرايس.  انطالقــاً مــن  هــذا الــدور  الرائــد  فإننــا 

تســعى لتبنــي كل مــا هــو مفيــد ملصلحــة الطــالب 

و الــذي يعــد تطبيــق فعــى ملقــرر مهــارات التعلم 

ــز : و البحــث  و التفكــري كخطــوات نحــو التميُّ

-  أّول الخطــوات يف طريــق طالــب التميــز ، هــي 

ــم، والســعي وراءه،  ــه يف الحصــول عــى العل رغبت

فعندمــا يريــد املــرء أن يتعلـّـم ويكتســب املعرفــة، 

ســوف يهتــّم بالوصــول إىل جميــع الوســائل التــي 

ــم  ــة، لتعلّ ــة، والتعليميّ ــدرة العلميّ ــه الق ــر ل توفّ

ــد . ــد واملزي املزي

طالــب  عــى  يجــب  التــي  الثانيــة  الخطــوة   -

ــث  ــى البح ــة ع ــا، املحافظ ــرص عليه ــز الح التمي

ــادر  ــث ىف مص ــة البح ــع دراس ــاف، وم واالستكش

املعلومــات  أصبــح البحــث أســهل وأرسع، وقّربــت 

املســافات، التــي كانــت بحاجــة إىل مجهــود كبــري 

مــن  واالستكشــاف  البحــث  ليصبــح  للبحــث، 

ــب الســنة  ــاة طال ــيّة يف حي ــارص األساس ــّم العن أه

التحضرييــة . 

يهتــّم  أن  التميــز  طالــب  خطــوات  ثالــث    -

باملذاكــرة بشــكٍل دائــم، فاهتاممــه يف مذاكــرة 

ــررات  ــة املق ــها، أو يف متابع ــي يدرس ــّدروس الت ال

ــة  ــاً، يســاعده عــى إدراك أهميّ التــي يدرســها ذاتيّ

اإلنجــاز الــذي حّققــه، ويُبقــي هــذه املعــارف حيّــة 

يف ذاكرتــه.

- مــن أهــّم خطــوات  طالــب التميــز تنظيــم وقتــه 

ــن  ــى يتمّك ــكّل يشء، حت ، ووضــع وقــت محــّدد ل

ــهولة،  ــا بس ــي يريده ــداف الت ــق األه ــن تحقي م

فعندمــا ينظـّـم وقتــه، يســتطيع أن يــدرس دروســه 

بشــكل متميــز.

آخــر نصيحــة أود أن أقولهــا لــك أيهــا الطالــب 

عليــك أن تكــون مطمئنــاً متفائــالً واضعــاً النجــاح 

نصــب عينيــك واثقــاُ باللــه عــز وجــل متــوكالً عليــه 

وعليــك أن تتحــدث مــع نفســك بطريقــة إيجابيــة  

فليــس هنــاك تحــدي أكــرب مــن تحســن وتطويــر 

ــْل  ــْل َه ــاىل : }قُ ــه تع ــا بقول ــن مطمئن ــك ؛وك ذات

ــا  َ ــوَن إمِنَّ ــوَن َوالَِّذيــَن ال يَْعلَُم ــتَِوي الَِّذيــَن يَْعلَُم يَْس

ــاب{ ] الزمــر : 9[   ــو اأْلَلْبَ ــُر أُولُ يَتََذكَّ

رياضـــــــةمواهب رســـــــــم  أدب  شـــــــــعر  خطـــــــــابة 

وطني فى عبارة 
1- اليشء يسمو عى وطن أنتمي اليه.

2- االنتــامء للوطــن ليــس مجــرد لبــاس خــاص و لغــة خاصــة امنــا احتــواء وحــب نابــع مــن 

قلــب.

3- الوطــن كاألم  صــدراً واســعاً يحتضــن 

لجميع. ا

أرض    . الســالم  الســالم ألرض  كل   -4

ــا. ــا أن ــي إليه أنتم

5- و .. والديت هناك

    ط.. طفولتي مراهقتي هناك

    ن.. نومي األزيل هناك

    وطن يحتويني يستحق الفخر

6- يف وطني كل يشء جميل ويكفيني فخرًا أن أكون ممن ينتمي إليه .

قباء رضى نور الدين ــ مسار علمي 

اللغــات  وبــأي  ؟  أبتــدئ  أبجديــة  أي  مــن 

؟ أتحــدث 

ــا حــٌب  ــى ُجمــالً اســمية إعرابه ــو أتبن أتفكــر ل

وعالمتهــا والء!

 تحــت قاعــدِة الوطنيــة ِمنهاجهــا مملكتــي 

! الســعودية  العربيــة 

ــا  ــدري ، محيطاته ــاُء ال ــُب العط ــي كوك مملكت

ــزم ــوة الع ــن ق ــتها م ــب ويابس ــن أنهارالح م

ــى  ــن ع ــن ! تتغذي ــا تنبض ــرة قلوبن ــوق مج ف

ــة ! ــا اللهيب ــمس حبن ش

ظل مجدك باٍق ومركز الجاذبية الكونية!

ــد عــى  ــا ُول ــٍگ فكأمن ــرع ُحب ــوالدة ترع ــذ ال من

ــرة ، الفط

منذ الطفولة أرعى  أرضگ وأقدس مكِة

فيهــا بعــث الهــادي البشــري نــوًرا، وهدايــة 

. للعاملــن 

مل أزل أُقبّــل الســامء واألنجــِم حتــى برقــت 

ســاميئ ُخــرضة ورعــدت بألحــان ســارعي .

مملكتــي الزلــت أبحــر يف ســفينة األمــان .. 

الزالــت األمــواج هادئــة !

ــة ســكنت  ســكينٍة اســتوطنت أهــدايب وطأمنين

الفــؤاد، 

إقصوصــة  ظلتــي  يامملكتــي  األمــان  ظلتــي 

الســالم.

رافعــة  ياوطنــي  الســالم  بــالد  مــن  جئــُت 

األخــرض الخفــاق 

وحاملة النور املسطر، مرددة الله أكرب ..!

ــذ  ــروءة من ــت امل ــي وأن ــر يامملكت ــِت الفخ أن

ــدم! الق

مــن الشــامل إىل الجنــوب أرعــاِگ ومــن الــرشق 

إىل الغــرب أدعــو اللــه يحميــك يــا مملكتــي ،

يف تاريــخ أضــاء ســناه ليعلــن التوحيــد أىت ليــزف 

ضياءه..

فأعــدوا لــه ماســتطعتم مــن قــوة والبســوا 

ُعقــداً، ُحلالالجــامل 

وهلمــوا إىل مملكتــي هلمــوا لنحيــي ذكــرى 

ميالدهــا 

مثاٍن ومثانون عاماً من العطاء والتميز.

 عائشه عبدالله المعيدي 
 مسار إنساني. 

رّي  الكوكب الدُّ

فوزية منصور العباس ــ مسار انساني

ز خطوات نحو التميُّ

منسقة قسم تطوير الذات
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التصميم 

واإلخراج:
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