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القــران الكريــم والحديــث الرشيــف يزخــران بآيــات الحــث عــى 

ــعراء  ــاء والش ــن واألدب ــن املفكري ــري م ــب كث ــد كت ــم ولق ــق القوي الخل

والعلــامء وغريهــم عــن املــروءة كخلــق رفيــع وخصلــة نــادرة خصوصــاً 

ــف  ــن تعري ــث ع ــدد الحدي ــا بص ــت هن ــى، ولس ــرب القدام ــدى الع ل

املــروءة أومــن كتــب عنهــا أو مــن اشــتهر بهــا، لكــن أهــم مايجــب أن 

أتطــرق إليــه هنــا - بالرغــم مــن أنهــا ليســت ســهلة اإلدراك- هــو كيــف 

ــة  ــل والقيم ــق الجمي ــدة والخل ــة الفري نحــاول أن ننمــي هــذه الخصل

العليــا لــدى طابنــا بالجامعــة يك ننشــئ جيــاً ذا مــروءة أينــام حــل أو 

ــن عــى أســاس  ــة ويتعامــل مــع اآلخري ــه الطبيعي ارتحــل ميــارس حيات

مــن االســتقامة واإلنصــاف وقــول الحــق والعفــو والشــهامة وبــذل الخــري 

ــم. ــن وظلمه واإلحســان وعــدم إلحــاق األذى باآلخري

قــد اليتعلــم الطالــب كثــرياً مــن ســلوكات اآلخريــن وترصفاتهــم خــال 

الحيــاة املعتــادة يف البيــت والشــارع ألن الطالــب غالبــاً مايكــون 

ــه محــدود وعندهــا  ــه ووقت ــع أصداقائ ــه الخاصــة أو م منشــغاً بحيات

يقــل تركيــزه عــى ماحظــة األشــياء والترصفــات وبالتــايل فــإن تعلمــه 

ــام  ــا بين ــد م ــاً إىل ح ــون ضعيف ــد يك ــا ق ــر به ــي مي ــف الت ــن املواق م

بالجامعــة فــإن الطالــب يــأيت بذهــن واٍع ومــدرك لــكل مايــدور حولــه 

ألن هدفــه األســايس مــن تواجــده بالجامعــة هــو التعلــم واالســتيعاب 

ــه يقــي  ــام أن ــة ك ــى املعرف ــة والحصــول ع ــارات معين واكتســاب مه

وقتــاً أطــول مــام يقضيــة يف البيــت مــع عائلتــه أو الشــارع أو حتــى مــع 

ــري مــن املواقــف التــي تحــدث بالجامعــة ال  ــك تجــد كث ــه، لذل أصدقائ

ينســاها كثــري مــن الطــاب ألنهــم عاشــوها بحــس واٍع وقضــوا فيهــا وقتًا 

طويــاً كــام أن الجامعــة تجعــل اإلنســان وخصوصــاً الطالــب منضبطــاً يف 

ســلوكه وترصفاتــه وعاقاتــه مــع اآلخريــن وباألخــص أســاتذته ومدرســيه 

ــاً مايقتــدي الطالــب بترصفاتهــم  ــن يقومــون عــى تعليمــه وغالب والذي

وســلوكهم وتعاملهــم مــع اآلخريــن ولذلــك فإنــه عندمــا ميــارس األســتاذ 

الجامعــي عملــه مــن تدريــس وتوجيــه وإرشــاد وإرشاف عــى الطــاب، 

فــإن طابــه يتعلمــون منــه بطريقــة غــري مبــارشة ســلوكيات وترصفــات 

وقيــم ومبــادئ معينــة وهنــا فرصتنــا نحــن أســاتذة الجامعــة أن نتحــرر 

ــب  ــع الطال ــا املتواصــل م ــن احتكاكن ــل م ــارش ونجع ــم املب ــن التعلي م

لوقــت طويــل تجربــة تعلميــة غــري تقليديــة للطالــب ولنــا أيضــاً 

وأفضــل مايتعلــم منــا الطــاب املــروءة التــي تدفعنــا لفعــل كل ماهــو 

جميــل مــن فضائــل األخــاق واملعامــات وكــام قــال بعــض الحكــامء : 

املــروءة ســجية جبلــت  عليهــا النفــوس الزكيــة، وشــيمة طبعــت عليهــا 

ــة وضعفــت عنهــا الطبائــع الدنيئــة، فلذلــك عندمــا يــرى  الهمــم العليّ

ــر والتقــوى  ــا مــع بعــض ونتعــاون عــى ال ــا نتســامح بعضن ــا أنن طابن

وال نظلــم أحــًدا مهــام كان، فإنهــم يتأثــرون بهــذه الخصــال ال محالــة، 

ومبناســبة الحديــث عــن الظلــم ،  فــإن الظــامل ال مــروءة لــه ألن أفعالــه 

تبنــى باألســاس عــن دنــاءة وخســة يف ذاتــه تجعلــه يخطــئ يف أفعالــه 

وتعاماتــه مــع النــاس ودامئــاً مايبحــث عــن مصلحــة نفســه ماثــاً لهــا 

وكــام قــال أبــو جعفــر املنصــور »أنقــص النــاس مــروءة وعقــاً مــن ظلــم 

مــن هــو دونــه« ويف اعتقــادي أن املــروءة التتــأىت إال مبخالطــة األخيــار 

ومصاحبــة أهــل اإلحســان والبعــد كل البعــد عــن مــن بهــم رش ورض.  

ــن  ــا كأســاتذة ومرشف ــا يحتاجــون من ــدرك أن طابن ــا أن ن ــاً علن وختام

ومرشــدين ومســؤولن عنهــم كثــرياً مــن الرحمــة والعاطفــة التــي 

تنفعهــم الترضهــم وليســت كعاطفــة الوالديــن، بــل تلــك التــي تحنــو 

ــا أن  ــودة وعلين ــل محم ــااًل وفضائ ــم خص ــريب فيه ــدود وت ــم بح عليه

ــن  ــيء م ــق ولوب ــع بح ــرس وتتطب ــا أن تتم ــنا يك نلزمه ــد أنفس نجاه

ــروءة ويف  ــا م ــة وحده ــة اللين ــة الطيب ــي الكلم ــا، فف ــروءة وآدابه امل

الســامحة مــروءة ويف البشاشــة مــروءة ويف كل أقوالنــا وأعاملنــا وخلقنــا 

يشء مــن املــروءة فلنجتهــد يف تحصيلهــا واســتعاملها مــع طابنــا علهــم 

ــا.  ــم يطبقونه ــا ث ــا ويتعلمونه ــون به ــرون وينتفع يتأث

أ.د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد*

م فريق  د. عبدالعزيز الفهيد تقدَّ
المسعفين المتطوعين في موسم  الحج

    التحضريية - الدمام

السنـــــــة  عميــــد  قــدم 

والدراســـــــــــات  التحضرييــة 

الدكتــور  األســتاذ  املســاندة 

الفهيــد  فهــد  بــن  عبدالعزيــز 

ــه  ــه وزمائ ــداً لطاب ــاً فري منوذج

التطوعــي،  العمــل  مجــال  يف 

حيــث شــارك فــرق املتطوعــن 

يف موســم الحــج ليبعــث برســالة 

مفادهــا بــأن العمــل التطوعــي ال 

يقتــرص عــى الفئــة غــري العاملــة 

كــام يُشــاع، وإمنــا هــو رســالة 

ــات  ــع الفئ ــص جمي ــانية تخ إنس

واألعــامر.

الفهيــد  الدكتــور  يــروي 

تجربــة التطــوع مع هيئــة الهال 

ــًا:  ــج قائ ــم الح ــر يف موس األحم

كانــت لــدي رغبــة شــديدة يف 

تزكيــة وقتــي وعمــي مــن خــال 

القيــام بعمــل تطوعــي لوجــه 

ــة  ــنحت يل الفرص ــد س ــه، وق الل

بااللتحــاق بالعمــل مــع فــرق 

ــاع األرض  ــدس بق ــوع يف أق التط

ــوف الرحمــن، وكان  وخدمــة ضي

هــذه  توثيــق  الــرضوري  مــن 

التجربة ليستفيد اآلخرون«.

الفهيــد:  الدكتــور  وقــال 

ــي وجــود نظــام إلكــروين  أعجبن

متطــور للمتطوعــن لــدى هيئــة 

ــن  ــعودي م ــر الس ــال األحم اله

آليــة  وفــق  جميعهــا  الفئــات 

واضحــة تنظــم العمــل التطوعــي 

بطريقــة احرافيــة، بــدًءا مــن 

مــروًرا  املتطــوع  اســتقطاب 

التطــوع وحتــى وداع  بتجربــة 

املتطــوع وإنهــاء املهمــة التــي 

اســتقطب مــن أجلهــا.

أجــواء  الفهيــد  ويصــف 

العمــل مــع الفــرق التطوعيــة 

للهــال األحمــر قائــًا: لقــد كانت 

ــاط  ــة بالنش ــل مليئ ــواء العم أج

واأللفــة والرابــط والتعــاون بــن 

املتطوعــن، رأيتهــم بعينــي وهــم 

مبتســمن  متفائلــن  يقفــون 

بالرغــم مــن بعــض التحديــات 

بالعمــل  يبــادرون  والعقبــات، 

وكأنهــم  املســاعدة  وتقديــم 

بعــض  مــع  بعضهــم  يعملــون 

منــذ فــرة طويلــة، وهــو مــا 

ــل  ــايب للعم ــر اإليج ــس األث يعك

الجميــع«. عــى  التطوعــي 

قدم نموذجًا في مجال العمل التطوعي لطالب السنة التحضيرية

    التحضريية - الدمام

الســنة  عــامدة  حققــت 

والدراســـــــات  التحــــضريية 

أكادمييًــا  إنجــازًا  املســاندة 

جديــداً العام 1440/1439هــــ، 

متوســط  ارتفــاع  يف  متثــل 

كل  يف  الراكمــي  املعــدل 

ارتفــع  حيــث  املســارات، 

متوســط معــدل طــاب املســار 

قبــل  العــام  مــن  الصحــي 

مــن  1439/1438هـــــ  املــايض 

العــام  يف   )4.29( إىل   )4.28(

املــايض 1440/1439هـــ ولطاب 

إىل   )3.45( مــن  الهنــديس 

)3.68(، يف حــن اســتقر املعــدل 

املســار  لطــاب  الراكمــي 

العلمــي عنــد معــدل )4.00(.

ــي  ــود الت ــتمراًرا للجه واس

عمليــة  يف  العــامدة  تبذلهــا 

اســتبقاء الطــاب، فقــد ســجلت 

ــبوق  ــري مس ــازًا غ ــامدة إنج الع

حيــث قلــت نســبة الطــاب 

ــال  ــن خ ــحبن واملنفصل املنس

ــن )05.13%(  ــها م ــرة نفس الف

ــا  زادت  إىل )%4.70(. كمـــــــ

ــازوا  نســبة الطــاب الذيــن اجت

حيــث  التحضــريي،  الرنامــج 

ــل  ــام قب ــت )%91(  يف الع بلغ

يف   )93%( إىل  لتصــل  املــايض 

ــايض.                         ــام امل الع

)انظر النفاصيل ص٦(

إنجاز جديد لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

نسبة اســتبقاء الطـالب بالجـامعة 
للعــــام الجـــــامعي المــــــــاضي
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المروءة كقيمة: 

كيف نعلمها 
طالبنا بالجامعة؟!
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ية - الدمام   التحض�ي

الجامعــة  لرؤيــة  اســتجابة   

ــز ثقافــة البحــث  ورســالتها بتعزي

العلمــي ليكــون ثقافــة شــائعة 

ــن  ــس ضم ــا للتدري ــاً موازيً وعم

ويف  الجامعــي،   األســتاذ  مهــام 

الســنة  عــامدة  ســعي  إطــار 

ــن  ــة م ــل بجدي ــة للعم التحضريي

أجــل االرتقــاء والنهــوض مبســتوى النــرش العلمــي يف العــامدة، وإميانــاً بــأن البحــث العلمــي هــو أهــم الركائــز 

ــة و الدراســات املســاندة يف جامعــة  ــوي عــامدة الســنة التحضريي ــة، تن ــة للتحــوُّل إىل اقتصــاد املعرف املطلوب

اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل ومــن خــال وحــدة الدراســات و البحــوث إقامــة اليــوم العلمــي يف نســخته 

ــوم  ــذي شــهده الي ــري ال ــال الكب ــز« - ال ســيام بعــد اإلقب ــة تحــت شــعار »معــاً نحــو نــرش علمــي متمي الثالث

العلمــي يف نســختيه األوىل والثانيــة – ســواء عــى مســتوى البحــوث املشــاركة أم األفــكار البحثيــة اإلبداعيــة 

ــة – عــى حــٍد ســواء - لتشــجيعهم عــى إجــراء بحــوث  ــة التدريــس و مــن الطلب املقدمــة مــن أعضــاء هيئ

علميــة ذات فائــدة تطبيقيــة متهيــداً لنرشهــا الحقــاً.

وتشــمل محــاور اليــوم العلمــي:  التعلــم والتعليــم يف برامــج الســنة التحضرييــة، املناهــج وطــرق التدريــس، 

واإلدارة والقيــادة الربويــة، وعلــم النفــس الربــوي، والقيــاس والتقويــم، واإلرشــاد الطــايب، والربيــة الرياضيــة، 

والرســم والتصميــم الجرافيــي،  والعلــوم األساســية، وعلــوم الحاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات، واللغــة 

اإلنجليزيــة وآدابهــا، والعلــوم الرشعيــة، والجــودة يف التعلــم والتعليــم، وتفعيــل رؤيــة اململكــة 2030 يف برامــج 

الســنة التحضرييــة.

»التحضيـرية«  تتهيأ إلقامة اليــوم العلمي الثـالـث

تحت شعار » معًا نحو نشر علمي متميز»

ــعادة  ــف س ــة بتكلي ــر الجامع ــايل مدي ــرار مع ــدر ق      ص

الدكتــور نائــف بــن عبــد اللــه القــريش وكيــاً لعــامدة الســنة 

األكادمييــة  للشــؤون  املســاندة  والدراســات  التحضرييــة 

يف الرابــع والعرشيــن مــن شــهر شــوال ألــف وأربعامئــة 

وأربعــن؛ كــام صــدر قــرار معــايل مديــر الجامعــة بتكليــف 

ــامدة  ــة الع ــي رشــيد وكيل ــت ع ــري بن ــورة عب ســعادة الدكت

ــوال  ــهر ش ــن ش ــن م ــع والعرشي ــات يف الراب ــؤون الطالب لش

ــن. ــة وأربع ــف وأربعامئ أل

اإلمــام  مديــر جامعــة  معــايل  موافقــة       صــدرت 

ــن  ــه ب ــور عبدالل ــن فيصــل األســتاذ الدكت عبدالرحمــن ب

محمــد الربيــش عــى ترقيــة ســعادة عميــد الســنة 

ــز  ــد العزي ــور عب ــة والدراســات املســاندة الدكت التحضريي

ــد  ــام عب ــة أســتاذ بجامعــة اإلم ــد إىل رتب ــد الفهي ــن فه ب

الرحمــن فيصــل، وذلــك بعــد موافقــة املجلــس العلمــي 

بالجامعــة عــى اســتحقاق الدكتــور الفهيــد للرقيــة، 

وبإجــامع الفاحصــن للنتــاج العلمــي الــذي قدمــه، وتــأيت 

هــذه الدرجــة العلميــة الرفيعــة نتــاج جهــد علمــيٍّ مثمــر 

ومحكَّــم يف مجــال تخصصــه، فقــد قــدم أبحاثـًـا علميــة محكمــة ومنشــورة مبجــات دوليــة.

ترقية الدكتور »الفهيد« إلى »أستاذ« 

     صــدرت موافقــة معــايل مديــر جامعــة اإلمــام 

ــه  ــد الل ــور عب ــتاذ الدكت ــل األس ــن فيص ــن ب عبدالرحم

بــن محمــد الربيــش عــى ترقيــة ســعادة وكيــل عــامدة 

للتطويــر  املســاندة  والدراســات  التحضرييــة  الســنة 

ــة  ــس إىل رتب ــعود الري ــن س ــارص ب ــور ن ــودة الدكت والج

ــد الرحمــن فيصــل،  ــام عب ــة اإلم أســتاذ مشــارك بجامع

ــك بعــد موافقــة املجلــس العلمــي بالجامعــة عــى  وذل

اســتحقاق الدكتــور الريــس للرقيــة، وبإجــامع الفاحصــن 

للنتــاج العلمــي الــذي قدمــه، وتــأيت هــذه الدرجــة 

العلميــة الرفيعــة نتــاج جهــد علمــيٍّ مثمــر ومحكَّــم يف مجــال تخصصــه، فقــد قــدم أبحاثـًـا 

ــة. ــة ومحلي ــات دولي ــورة مبج ــة ومنش ــة محكم علمي

ترقية الدكتور »الريس« إلى »أستاذ مشارك« 

تكليف الدكتور »القرشي« وكياًل لعمادة السنة 
التحضيرية والدراسات المساندة للشؤون 

األكاديمية والدكتورة »رشيد« لشؤون الطالبات

تبــارك عــامدة الســنة التحضريية والدراســات املســاندة لعضو 

ــان  ــيد رمض ــذات الس ــر ال ــم تطوي ــس يف قس ــة التدري هيئ

ســويلم   مــدرس مرســم أساســيات التصميــم؛ حصولــه عــى 

شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة اإلســكندرية  ألطروحتــه 

ــات  ــكاين للفراغ ــل االجتامعي-امل ــوان »التحلي املوســومة بعن

الفاصلــة بــن الفراغــات التعليميــة يف الحــرم الجامعــي: 

التكامــل والتحكــم للفعاليــة األكادمييــة« والــذي ناقــش 

فيهــا املفاهيــم التــي تدعــم دور املســاحات خــارج الفصــول 

الدراســية كأداة لدعــم عمليــة التعلــم، وأن التعلــم بــن الطــاب خــارج الفصــول الدراســية 

أو املعرفــة االجتامعيــة بــن الطــاب أصبــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن التعليــم النظامــي ) التعلــم 

ــية(. ــول الدراس ــل الفص داخ

تهنئة وتبريك

عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة يشارك في 
المؤتمر الدولي لإلبداع في تدريس اللغة اإلنجليزية بماليزيا

ــور  ــتاذ الدكت ــي لألس ــاط البحث ــار النش       يف إط

عبــد العزيــز الفهيــد عميــد الســنة التحضرييــة 

ــر  ــعادته يف املؤمت ــارك س ــاندة ش ــات املس والدراس

الــدويل لإلبــداع يف تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة 

مباليزيــا بعنــوان »اســراتيجيات إبداعيــة ملواجهــة 

صعوبــات »اإلنجليزيــة« للمبتدئــن« الــذي نظمتــه 

واســتضافته جامعــة بورتــا املاليزيــة، الحاصلــة 

عــى املركــز )159( يف ترتيــب الجامعــات العامليــة 

ــة  ــري، بورق ــي 2020 األخ ــف العامل ــب التصني حس

عمــل تنــاول مــن خالهــا التحديــات والصعوبــات 

ــدئ  ــتوى املبت ــاب املس ــه ط ــي تواج ــة، الت اللغوي

عنــد دخولهــم الجامعــة والطــرق واالســراتيجيات 

ــدرب  ــن الت ــي ميك ــا، الت ــب عليه ــة للتغل اإلبداعي

عليهــا مــع الوقــت، وأكــد مــن خــال ورقــة العمــل 

ــة  ــتواه باللغ ــن مس ــر ع ــض النظ ــب بغ أن الطال

اإلنجليزيــة يســتطيع أن يتقنهــا كوســيلة لتحقيــق 

هدفــه العلمــي متــى مــا توفــرت لديــه الظــروف 

ــخصية. الش
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نقطة بداية للمسار العلمي بالريان بحضور )787( طالبة
ية - علمي الريان  التحض�ي

ــة  ــان أســبوع تهيئ ــات املســار العلمــي بالري عقــد لطالب

ــات  ــف الطالب ــوع لتعري ــج متن ــال برنام ــن خ ــز م ممي

العــامدة  مســتوى  عــى  لهــن  املقدمــة  بالخدمــات 

والجامعــة باإلضافــة اىل أركان تعريفيــة لألقســام العلميــة 

جميعهــا وشــؤون الطالبــات و الشــؤون األكادمييــة عــى 

مــدار فرتــن )الفــرة األوىل مــن 8 :11:30( )الفــرة 

الثانيــة مــن 12: 3(  وقــد شــهد اللقــاء تفاعــاً غــري 

مســبوق لحضــور الطالبــات و الحــرص عــى املــرور 

بــاألركان جميعهــا للتعــرف إىل الخدمــات املقدمــة.

شكًرا ..... # يوم – المعلم

 فعالية الشكر و العرفان  
 من طالبات المسار

العلمي- بالريان
ية – علمي الريان   التحض�ي

ــاط  ــذ نش ــم تنفي ــم ت ــي للمعل ــوم العامل ــاالً بالي احتف

ــن  ــق 2019/10/7م م ــن املواف ــوم االثن ــذا الشــأن ي به

خــال تســجيل عبــارات تقديــر لجهــود املعلــم ودوره، 

ــذه  ــريي به ــم تعب ــعرية و رس ــابقة ش ــرح مس ــم ط وت

ــوا  ــاس احتضن ــن أن ــش ب ــل العي ــام أجم ــبة، ف املناس

ــم . ــوا بعطائه ــم وفاض العل

ية - علمي الريان  التحض�ي

 حصلــت الطالبــة نــورة  الخــراين مــن طالبــات 

املســار العلمــي بالريــان عــى أعــى نســبة تصويــت 

ــات وعددهــن )25(   ــات املتقدم ــن إجــاميل الطالب م

طالبــة ؛ حيــث شــارك بالتصويــت )483( طالبــة 

األربعــاء  يومــن  مــدار  عــى  بأصــوات صحيحــة 

. والخميــس مــن 18 – 19 /2019/9م 

إعالن نتيجة انتخابات المجلس الطالبي للمسار 
العلمي بالريان

ية -الجبيل   التحض�ي

يف إطــار الخدمــة املجتمعيــة قامــت طالبــات املســار 
العلمــي واملســار اإلنســاين فــرع الجبيل تحــت إرشاف 
الدكتــورة نــور طــه والدكتــورة هبــة عــي والدكتــورة 
ــرر  ــي ملق ــاط منهج ــد نش ــادي، بعق ــد اله ــر عب هاج
الربيــة البدنيــة والصحيــة يف صــورة حمــات توعويــة 
عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي املختلفــة مــن 
ــادة  ــري وإنســتغرام وغريهــا، ويهــدف النشــاط زي توت
ــة النشــاط  ــادة الوعــي بأهمي ــف الصحــي وزي التثقي
ــراض الجســمية  ــن بعــض األم ــة م ــايض يف الوقاي الري
ــة  ــات الوقائي ــن التدريب ــم بعــض م والنفســية وتقدي
هــذه  تدشــن  تــم  وقــد  والعاجيــة،  والتأهيليــة 
الحمــات عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي كــام  تــم 
ــاح  ــع يف جن ــى أرض الواق ــات ع ــذه الحم ــة ه إقام
ــل،  ــوم والدراســات اإلنســانية بالجبي ــة العل )ج( بكلي
ومــن أبــرز هــذه الحمــات )الوقايــة مــن الديســك / 
االكتئــاب / رسطــان الرئــة/ حيــاة طبيعية بــا عمليات 

ــة(. ــاة صحي ــة / خطــوات نحــو حي تجميلي

حمالت توعية على مواقع التواصل االجتماعي
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ية - الدمام   التحض�ي

للدكتــور  كرميــة  زيــارة  يف 

فــرع   مديــر  البديــوي  خالــد 

عبدالعزيــز   امللــك   مركــز 

باملنطقــة  الوطنــي  للحــوار 

درع  خالهــا  قــدم  الرشقيــة 

ــز  ــعادة أ.د.عبدالعزي ــز لس املرك

عميــد  الفهيــد  فهــد  بــن 

ــات  ــة والدراس ــنة التحضريي الس

تقديــراً  بالجامعــة  املســاندة 

مــرشوع  تنفيــذ  يف  لجهــوده 

قيــم  يدعــم  الــذي  نســيج 

الســيام  املجتمعــي  التعايــش 

لــدى الشــباب، وبنــاء الوعــي 

بــرضورة تعزيــز  روح االنســجام 

وتقويــة حصانــة املجتمــع ضــد 

كل مــا يهــدد وحدتــه ومتاســكه، 

حيــث تــم بحمــد اللــه وتوفيقــه 

خــال األعــوام الثاثــة املنقضيــة 

تقديــم )936( ســاعة تدريبيــة ، 

اســتفاد مــن  خالهــا أكــر مــن 

)13000(  مــن طــاب وطالبــات 

التحضرييــة  الســنة  عــامدة 

ــك  ــاندة ، وذل ــات املس والدراس

ــة  ــاً ومدرب ــاركة )64( مدرب مبش

مــن منســويب جامعــة اإلمــام 

عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

 التحضريية - الدمام
تحــت شــعار ) الجــودة شــعارنا لرنتقــي(  
بــدأت فعاليــات برنامــج ضــامن الجــودة 
خــال  مــن  التحضرييــة  الســنة  بعــامدة 
الســنة  لطالبــات  األوىل  النقــاش  حلقــات 
التحضرييــة مبختلــف املســارات )الصحــي 
– الهنــديس – اإلنســاين- العلمــي(. التــي 
ــة  ــح الرؤي ــرض وتوضي ــا ع ــن خاله ــم م ت
اإلمــام  جامعــة   ( مــن  لــكل  والرســالة 
ــنة  ــامدة الس ــل، ع ــن فيص ــن ب ــد الرحم عب
ــدة  ــاندة ، وح ــات املس ــة والدراس التحضريي
الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة(،  كــام 
عمليــة  بأهميــة  الطالبــات  توعيــة  تــم 
التقويــم وأنــواع التقييــامت التــي تتــم عــى 

تقييــم  يف  الطالبــات  ودور  العــام،  مــدار 
األنشــطة داخــل عــامدة الســنة التحضرييــة 
ــا   ــم رفعه ــي يت مــن   خــال االســتبانات الت
ــرض  ــاول ع ــم تن ــام ت ــى UD Quest، ك ع
لنتائــج  األمثلــة  بعــض  يوضــح  تقدميــي 
ــنوات  ــات يف الس ــرأي للطالب ــتطاعات ال اس
ــا  ــن نتائجه ــتفادة م ــة االس ــة ، وكيفي املاضي
ــا  ــة وتطويره ــة التعليمي ــن العملي يف تحس
والخدمــات املقدمــة لهــم داخــل العــامدة؛ 
وتحفيزهــن  الطالبــات  لتشــجيع  وذلــك 
عــى املشــاركة وإبــداء الــرأي ، باإلضافــة 
ــع  ــى جمي ــة ع ــت لإلجاب ــص وق إىل تخصي
ــا  ــاراتهن جميعه ــات واستفس ــئلة الطالب أس
ــق  ــة  وتحقي ــامت املختلف ــة بالتقيي واملتعلق

معايــري الجــودة.

انطالق فعاليات برنامج ضمان الجودة 
بالعمادة

 التحضريية - الدمام

غــذاء  القــراءة  تعــد 

)أمــة  شــعار  وتحــت  العقــول 

طالبــات  أقامــت  تقــرأ(  اقــرأ 

املســار الهنــديس بعــامدة الســنة 

تســتهدف  فعاليــة  التحضرييــة 

ــة القــراءة؛  ــادة الوعــي بأهمي زي

نهــوض  ىف  تســهم  كونهــا 

وذلــك  وارتقائهــا،  املجتمعــات 

مــن خــال إقامــة معــرض لتبادل 

القصــص والكتــب بــن الطالبــات 

عــى  وتشــجيعهن  لتحفيزهــن 

الخــرات ملــا  القــراءة وتبــادل 

تــم قراءتــه، واســتعداداً لهــذه 

ــن  ــدد م ــز ع ــم تجهي ــة ت الفعالي

الكتــب املتنوعــة والقصــص مــن 

ــديس  ــار الهن ــات املس ــل طالب قب

اســتفادة  يف  منهــن  مســاهمة 

جميــع الطالبــات منها مــن خال 

املعــرض، وتــم تخصيــص عــدد 

)2( دوالب لعــرض هــذه الكتــب،  

كــام تــم تقســيم املعــرض إىل 

ركنــن »ركــن للقــراءة«، و«ركــن 

عمــل  تــم  كــام  لاســتعارة«  

»باركــود« يحتــوي عــى عناويــن 

جميــع الكتــب املتوفــرة باملعرض 

الخــاص بالفعاليــة للتســهيل عى 

الطالبــات عمليــة اختيــار الكتــب 

الراغبــن ىف قرائتهــا او اســتعارتها 

، كــام تــم أيضــاً وضــع بعــض 

ــات   ــة للطالب ــارات التحفيزي العب

لتحفيزهــن بشــكل أكــر عــى 

القــراءة، مــام ســاهم ىف زيــادة 

ــات عــى الركــن  ــال  الطالب إقب

ــتمرت  ــراءة  واس ــاص بالق الخ

أســبوعن  ملــدة  الفعاليــة  

جميــع  منهــا  يســتفيد  لــي 

الطالبــات .

»اقرأ«.. حملة لترسيخ مفهوم القراءة 
لدى طالبات المسار الهندسي

ية - الدمام   التحض�ي

ــرشوع  ــي م ــاندة، بتبن ــات املس ــة والدراس ــنة التحضريي ــامدة الس ــوم ع   تق

تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن بهــا عــى مســتوى الجامعــة والعــامدة 

مــن خــال دورات يف مركــز مصــادر التعلــم للطــاب غــري الناطقــن باللغــة 

ــم ، وســيتم دعــوة الطــاب يف الجامعــة لاشــراك يف هــذا  ــة جميعه العربي

ــع املحــي، ويســري هــذا  ــن املجتم ــن م ــوة الراغب ــة إىل دع املــرشوع ، إضاف

ــث  ــامدة، بحي ــة بالع ــة اإلرشاف واملتابع ــن لجن ــامده م ــد اعت ــرشوع بع امل

يقــوم أســاتذة جامعيــون متخصصــون يف تدريــس اللغــة العربيــة لغــري 

ــد  ــاج ُمع ــق منه ــة وف ــة تطوعي ــال دورات تدريبي ــن خ ــا، م ــن به الناطق

ــت  ــدول بتوقي ــداد ج ــم إع ــه ت ــامً أن ــدورات، عل ــذه ال ــبًقا له ــد مس ومعتم

ــس.  ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــات الطلب ــب وأوق ــي ليتناس زمن

العمادة تتبنى مشروعًا لتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها

على مستوى الجامعة والعمادة

مركز الملك عبد العزيز للحوار يكرم د. الفهيد

 لجهوده في تعزيز قيم التعايش الوطني المجتمعي
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 التحضريية - الدمام

 انطاقــا مــن رؤيــة عــامدة 

بتعزيــز  ورســالتها  التحضرييــة  الســنة 

ــة  ــة البحثي ــة البيئ البحــث العلمــي وتهيئ

املناســبة، وتشــجيع الحــراك البحثــي يف 

واســتجابًة  التحضرييــة  الســنة  عــامدة 

وحــدة  ،بــدأت  الجامعــة  للوائــح 

الدراســات والبحــوث ومــن خــال  خطتها 

وبالتعــاون مــع عــامدة شــؤون املكتبــات 

بتنفيــذ برنامــج تدريبــي ســنوي يشــتمل 

بالبحــث  عــى موضوعــات ذات صلــة 

أوىل  النــرش، عقــدت  العلمــي ومنافــذ 

ورش هــذا الرنامــج يــوم الثاثــاء املوافــق 

يقــارب  مــا  وبحضــور  2019/10/29م، 

ــن  ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض )34(م

، وكان موضــوع  التخصصــات  مختلــف 

الورشــة التدريبيــة األوىل ، »كتابــة ونــرش 

ــت  ــودة«، وانته ــايل الج ــي ع ــال بحث مق

وتبــادل  والحــوار  بالنقــاش  الورشــة 

ولعــامدة  للوحــدة  مثمنــن  الخــرات 

شــؤون املكتبــات هــذا الجهــد. 

وحدة الدراسات والبحوث تعقد أولى ورشاتها بعنوان  » كتابة ونشر مقال بحثي عالي الجودة«

 التحضريية - الدمام

بــن  يف إطــار املشــاركة املجتمعيــة 

والدراســات  التحضرييــة  الســنة  عــامدة 

عبدالرحمــن  اإلمــام  بجامعــة  املســاندة 

ــام،  ــم رشق الدم ــب تعلي ــن فيصــل ومكت ب

التدريبيــة صبــاح   الــورش  انعقــدت أوىل 

يــوم االثنــن املوافــق 10/21 / 2019م يف 

مكتــب التعليــم رشق الدمــام ،حيــث قامت 

املدربــة الدكتــورة بســمة ملــص مــن عــامدة 

الســنة التحضرييــة  بتقديــم ورشــة تدريبيــة 

حــول مهــارات وأساســيات البحــث العلمــي 

، وكانــت الفئــة املســتهدفة هــي الطالبــات 

واملعلــامت املرشفــات عــى بحوثهــن، وتــأيت 

ــات  ــادرة  »باحث ــذاً ملب ــة تنفي ــذه الورش ه

ــا  ــت به ــي تقدم ــة 2030«  الت ــاً لرؤي وفق

يف  النوعيــة  املبــادرات  ملكتــب  املدربــة 

أربــع  عقــد  تضمنــت  والتــي  العــامدة، 

ورشــات تدريبيــة ، مــن خــال مشــاركة 

ــة  ــنة التحضريي ــامدة الس ــن ع ــة ب مجتمعي

يف جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 

ومكتــب التعليــم رشق الدمــام، وســتقوم 

الطالبــات يف نهايــة الورشــة الرابعــة يف عرض 

ــة،  ــل  املدرب ــن قب ــن ومناقشــتهن م بحوثه

متهيــًدا ملشــاركة األبحــاث يف مؤمتــر التعليــم 

ــنوياً.   ــد س املنعق

د. ملص تحاضر عن مهارات 
وأساسيات البحث العلمي في 

تعليم شرق الدمام

 التحضريية - إنساين الريان

يف إطــار ســعي لجنــة أنشــطة 

الســنة  بعــامدة  اإلنســاين  املســار 

اإلبــداع  تنميــة  إىل  التحضرييــة 

الســنة  طالبــات  لــدى  واالبتــكار 

التحضرييــة، تــم تنفيــذ عــدد مــن 

الفعاليــات التــي تســعى إىل دعــم 

مواهــب الطالبــات املتعــددة، حيــث 

ــات يف  ــم مواهــب الطالب ــريا( لدع ــة الكام ــة )جول أقيمــت فعالي

فــن التصويــر، وإبــراز قدراتهــن الفنيــة وإبداعاتهــن االحرافيــة يف 

التصويــر بأنواعــه املختلفــة، مــن خــال إقامــة معــرض للقطــات 

كامرياتهــن املميزة  الــذي أمكن من 

ــات  ــى اهتامم ــوف ع ــه الوق خال

الطالبــات املتنوعــة التــي تعكســها 

وبــث  املصــورة،  موضوعاتهــن 

ــال  ــن خ ــن م ــس بينه روح التناف

ــورة  ــريا »الص ــة للكام ــاد الثاث األبع

والكلمــة واملعنــى«،  كمــــا أقيمــت 

فعاليــة »األفكار الذهبيـــة« لتحفيز 

ــذايت  ــاف ال ــى االكتش ــات ع الطالب

وتشــجيع   ، اإلبداعيــة  ملواهبهــن 

روح التنافــس بينهــن  مــن خــال عــرض أفكارهــن اإلبداعية ورفع 

قــدرة الطالبــات عــى تحويــل األفــكار اإلبداعيــة إىل تطبيقــات أو 

منتجــات ملموســة  لخدمــة املجتمــع وتطويــره.    

المسار اإلنساني بالعمادة يسهم في تنمية اإلبداع واالبتكار لدى الطالبات

ية - الدمام   التحض�ي

األســتاذ  ســعادة  مــن  مباركــة  بدعــوة   
الدكتــور عبــد العزيــز بــن فهــد الفهيــد 
بتنظيــم    ) التحضرييــة  الســنة  )عميــد 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــج  تهيئ برنام
الجديــد،  الجامعــي  للعــام  بالعــامدة  
نظمــت وكالــة التطويــر والجــودة  بالعامدة 
بــن  نــارص  الدكتــور  ســعادة   بــإرشاف 
ســعود الريــس وكيــل العــامدة للتطويــر 
ــدورات  والجــودة مجموعــة مكثفــة مــن ال
التدريبيــة وورش العمــل  بلغــت  حــواىل  
ــى  ــة ع ــن دورة تدريبي ــاين وعرشي )28( مث
مــدار  ثاثــة  أيــام  متتاليــة يف الفــرة مــن 
ــد شــارك  )20-23( أغســطس 2019 م  ، وق

ــر األكادميــي  ــق العمــل بوحــدة التطوي فري

ــات هــذا الرنامــج  بالعــامدة يف إدارة فعالي

ــيقها  . وتنس

 وقــد هــدف برنامــج التهيئــة  إىل إثــراء 

ــامدة  ــس بع ــة التدري ــاء هيئ ــارف أعض مع

الســنة التحضرييــة وخراتهــم ومهاراتهــم 

قبــل بدايــة العــام الــدرايس الجديد، وشــمل 

الرنامــج مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات 

ورشــة   : منهــا  العمــل  وورش  التدريبيــة 

، ورشــة عمــل   البيبــول ســوفت  عمــل  

البــاك بــورد، ودورة التعامــل باحــراف مــع 
برنامــج الريــد اإللكــروين Outlook، ودورة 
التعريــف بالحقــوق والواجبــات ألعضــاء 
هيئــة التدريــس واملوظفــن، ومحــارضة: 
النــرش الــدويل لألبحــاث، ودورة اإلرشــاد 
األكادميــي، ودورة بوابــة خدمــات الطالــب، 
سياســة  ودورة  مراســات،  نظــام  ودورة 
التقويــم واالختبــارات، وقــد حظــي الرنامــج 
ــس  ــة التدري ــري مــن أعضــاء هيئ ــال كب بإقب
حيــث بلــغ عــدد الحضــور لهــذه الــدورات 
التدريبيــة )765( متدربـًـا ومتدربــة ، ومام ال 
شــك فيــه أن حضــور عضــو هيئــة التدريــس 
لهــذه الــدورات وورش العمــل يحســن مــن 
مهاراتــه ، ويعــزز فــرص نجاحــه يف العمــل، 
وتنعكــس آثــاره  عــى   طابــه  داخــل 

ــه  . ــإذن الل ــس  - ب ــات التدري قاع

وكالة التطوير والجودة بالعمادة تقيم دورات تدريبية مكثفة
ضمن برنامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1440 هـ 
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عمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة

 في خمسة أعوام

 التحضريية - الدمام 

النجــاح يف         إن مــن أهــم عوامــل 

ــل  ــى تأهي ــا ع ــزة قدرته ــات املتمي الجامع

طابهــا بعــد تخرجهــم يف املرحلــة الثانويــة؛ 

ليكونــوا قادريــن عــى االندمــاج مــع البيئــة 

الجامعيــة بشــكل منظــم يجنبهــم ســلبيات 

ــن  ــة ب ــة التعليمي ــرية يف العملي ــة الكب النقل

املرحلتــن، وتُعــدُّ عــامدة الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبــد 

تعليميــاً  منوذجــاً  فيصــل،  بــن  الرحمــن 

مميــزاً حرصــت الجامعــة عــى تطبيقــه 

قبــل عــرشة أعــوام، وحقــق نتائــج متميــزة 

مــام جعلــه إحــدى برامــج الجامعــة الرائــدة 

.

ــى  ــدًة ع ــامدة جاه ــت الع ــد حرص      فق

تحقيــق أفضــل النتائــج مــن خــال ســعيها 

االســراتيجية  الخطــة  أهــداف  لتحقيــق 

التــي وضعتهــا يف ضــوء الخطة االســراتيجية 

للجامعــة وذلــك لإلســهام يف تحقيــق رؤيــة 

تســعة  عددهــا  وبلــغ  اململكــة2030، 

أرض  عــى   99% منهــا  تحقــق  أهــداف 

الخطــة  بنــاء  يف  حاليــاً  ونقــوم  الواقــع، 

الجديــدة. االســراتيجية 

     والطالــب يف عــامدة الســنة التحضرييــة 

هــدف رئيــس لهــا، فهــي تبــذل جهــوًدا 

ــدالت  ــى مع ــق أع ــل تحقي ــن أج ــرية م كب

ــز عــى املســتوى التعليمــي، ويتضــح  التمي

مــن خــال ارتفــاع معــدل  ذلــك جليــاً 

-وطالبــات-  لطــاب  الراكمــي  املتوســط 

ــدل  ــع مع ــث ارتف ــة، حي ــنة التحضريي الس

 )3.91( مــن  الصحــي  املســار  طــاب 

إىل  1436/1435ه  الجامعــي  العــام  يف 

ــي 1440/1439ه،  ــام الجامع )4.29( يف الع

وبالنســبة إىل املســار الهنــديس عــن الفــرة 

نفســها فقــد ارتفــع مــن )3.22( إىل )3.68(، 

واملســار العلمــي مــن )3.51( إىل )4.00(.

     كــام حققــت العــامدة إنجــازاً كبــرياً 

يف خفــض معــدل التــرب للطــاب مــن 

خــال الرامــج واآلليــات غــري املســبوقة، 

ليــس عــى مســتوى الجامعــة فقــط، ولكــن 

ــات  ــن الجامع ــري م ــدد كب عــى مســتوى ع

الســعودية، ومــن تلــك الرامــج )مركــز دعــم 

التعلــم( الــذي قــدم ما يقــارب مــن )8143( 

باإلضافــة  والطالبــات،  للطــاب  خدمــة 

املتعريــن  للطــاب  عاجيــة  خطــط  إىل 

وبرامــج إرشــادية متخصصــة أســهمت يف 

ــوام  ــة باألع ــرب مقارن ــب الت ــض نس خف

يف   )12.60%( بلغــت  حيــث  الســابقة؛ 

العــام الجامعــي 1436/1435ه وانخفضــت 

يف العــام الجامعــي 1440/1439ه حتــى 

.)4.70%( إىل  وصلــت 

     وعــى مســتوى اجتيــاز طــاب وطالبــات 

ــب  ــت نس ــت ارتفع ــة فق ــنة التحضريي الس

االجتيــاز للطــاب مقارنــة باألعوام الســابقة، 

ــي  ــام الجامع ــت )%84( يف الع ــث بلغ حي

1436/1435ه وارتفعــت يف العــام الجامعي 

1440/1439ه حتــى وصلــت إىل )93%(..

     وباعتبــار الطالــب حجــر الزاويــة يف 

العمليــة التعليميــة ومتشــياً مــع التوجهــات 

اإللكرونيــة  الحكومــة  نحــو  الســامية 

ــة  ــن بواب ــذ عام ــامدة من ــد دشــنت الع فق

تقــدم  الطــاب،  لخدمــات  إلكرونيــة 

ــجيل  ــتعام والتس ــاد، واالس ــات اإلرش خدم

يف الــدورات التدريبيــة، واألنشــطة الطابيــة 

وغريهــا مــن الخدمــات الخاصــة بالطــاب، 

ــات املقدمــة مــن خــال  ــغ عــدد الطلب وبل

تــم  )14730طلبًــا(  يقــارب  مــا  البوابــة 

التعامــل معهــا جميعــاً، كــام تعمــل العامدة 

املســتمر  بالتطويــر  بالنهــوض  جاهــدة 

التدريــس مبــا يصــب يف  ألعضــاء هيئــة 

الطــاب والطالبــات  النهايــة يف مصلحــة 

مــن خــال برامــج التنميــة املهنيــة ألعضــاء 

عددهــا  بلــغ  التــي  التدريــس،  هيئــة 

)1079 برنامًجــا( خــال العــام الجامعــي 

1440/1439ه.

الرامــج  مئــات  العــامدة  ونظمــت       

والفعاليــات واألنشــطة اإلثرائيــة التي تدعم 

الطــاب،  لــدى  الــذايت  التعلــم  مهــارات 

والقيــادة  املبــادرة  روح  فيهــم  وتعــزز 

والتنظيــم والثقــة بالنفــس واإلبــداع، حيــث 

ــة،  ــات املختلف ــات املنتج ــاب مئ ــدم الط ق

مــن خــال املعــارض الخاصــة مبقــررات 

أساســيات املرســم.
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العمادة تبدأ  أولى خطوات تحديث خطتها اإلستراتيجية 
»1442- 1447هـ«

تقوم بدراسة شاملة لجوانب العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية جميعها بالعمادة

 التحضريية - الدمام

االسراتيجية  للخطة  اإلعداد  إطار  يف 

-١٤٤٢« القادمة  الخمس  لألعوام 

السنة  عامدة  بدأت  ١٤٤٧هـ« 

التحضريية والدراسات املساندة أوىل 

الذاتية  بالدراسة  القيام  يف  خطواتها 

التعليمية  العملية  لجوانب  الشاملة 

جميعها  والبحثية  واألكادميية 

الخطة  أن  بالذكر  وجدير  بالعامدة، 

االسراتيجية الحالية للعامدة »1437 

- 1441هـ« التي تم اعتامدها يف عام 

العامدة  بدأته  ملا  وتحقيقاً  1437هـ 

يف خطتها االسراتيجية األوىل تسعى 

بتحديث خطتها  بدأته  ما  الستكامل 

وقد  »1442-1447هـ«،  االسراتيجية 

العزيز  عبد  الدكتور  األستاذ  حرص 

التحضريية  السنة  »عميد  الفهيد 

التوجيه  عى  املساندة«  والدراسات 

االسراتيجية  الخطة  إعداد  يف  بالبدء 

ذلك  ضوء  ويف  »1442-1447هـ« 

»وكيل  الريس  نارص  الدكتور  وجه 

برضورة  والجودة«  للتطوير  العامدة 

الخطة  إلعداد  تنفيذية  خطة  إعداد 

أعد  لذلك  وتنفيذاً  اإلسراتيجية 

»مرشف  عثامن  يري  الدكتور 

الوكالة  الجودة« خطة  وحدة ضامن 

عميد  سعادة  عى  عرضها  تم  التي 

السنة التحضريية والذي وجه بالبدء 

الخطوات  وتضمنت  تنفيذها،  يف 

التنفيذية إلعداد الخطة االسراتيجية 

»1442 - 1447 هـ« ما يي :

الرئيســة . 1 اللجنــة  تشــكيل   

االســراتيجية الخطــة  إلعــداد 

الذاتيــة . 2 بالدراســة  القيــام   

للعــامدة يف ضوء معايــري املركز 

الوطنــي للتقويــم واالعتــامد 

.)NCAAA( األكادميــي 

1-2تحديــد املعايــري الرامجيــة 

الفرعيــة  واملعايــري  واملؤسســية 

واألدلــة  األداء  ومــؤرشات 

التقويــــــم  مقاييــــس  وفــق 

الوطنـــــي  للمركــــــز  الــذايت 

األكادميــي  واالعتــامد  للتقويــم 

. )NCAAA (

الرئيســة  اللجنــة  2-2تشــكيل 

للدراســة  الفرعيــة  واللجــان 

الذاتيــة.

3-2تهيئــة أعضــاء لجان الدراســة 

العــامدة  منســبويب  و  الذاتيــة 

ــة. ــة الذاتي ــرشوع الدراس مل

4-2 تنفيذ الدراسة الذاتية.

الدراســة  تقريــر  5-2إعــداد 

األولويــات  وتحديــد  الذاتيــة 

الدراســة . 3 تقريــر  إعــداد 

ضــوء  يف  للعــامدة  الذاتيــة 

الخطــة االســراتيجية الســابقة 

ــج  ونتائــــ »1437-1441هـــ« 

الدراســـة الذاتيـــــة  وتحديــد 

. األولويــات 

باألولويــات . 4 قامئــة  إعــداد   

باســــــتخدام تحليــــــــــل 

ــيمها  »SWOT« وتقســــــــ

يف  محــددة  مجـــــاالت  إىل 

ضــوء الخطــة االســراتيجية 

املركــز  ومعايــري  الســابقة 

ــامد  ــم واالعت ــي للتقوي الوطن

األكادميــي.

الخطــة . 5 صياغــة  يف  البــدء 

 1447-1442« االســراتيجية 

: كالتــايل  هـــ« 

ورســالة  رؤيــة  تحديــث   1-5

التحضرييــة  الســـنة  عــامدة 

املؤسســــية. وقيمهــا 

5-2 إعــداد الخطــة االســراتيجية 

متضمنــة  األوليــة  صورتهــا  يف 

األهـــــــــداف   – »املجــــاالت 

الرئيســة – األهــداف الفرعيــة 

– املشــاريع – مــؤرشات األداء« 

ــدار  ــى م ــة ع ــة زمني ــق خط وف

خمــس ســنوات .

5-3 مراجعــة الصــورة األوليــة 

للخطــة االســراتيجية للعــامدة 

. »1442 - 1447 هـــ«  

النهائيــة  الصــورة  إعــداد   4-5

. االســراتيجية  للخطــة 

الخطـــــــة  اعتمـــــــــاد   5-5

االســراتيجية للعــامدة »1442-

1447هـــ« 

اإلعــــــان عـــن الخطــــــة . 6

ــراتيجية للعمــــادة  االستـــ

»1442-1447هـــ« 

وتعــد الدراســة الذاتيــة مبثابــة 

الخطــة  إلعــداد  األوىل  الخطــوة 

الذاتيــة  والدراســة   ، االســراتيجية 

ودقيقــة  شــاملة  تقويــم  عمليــة 

جميعهــا،  األكادمييــة  ألنشــطة 

والخدمــات  واإلداريــة  والبحثيــة، 

املســاندة ، وتعمــل الدراســة الذاتيــة 

عــى تحســن األداء وإعــداد خطــط 

التحســن عــن طريــق معرفــة نقــاط 

تقــدم  بحيــث  والضعــف  القــوة 

تقريــراً شــاماً وواضًحــا ودقيًقــا عــن 

الرنامــج. 

وكالــة  خطــة  ضــوء  ويف 

والجــودة  للتطويــر  العــامدة 

أعضــاء  قــام  الذاتيــة؛  للدراســة 

ــة  ــامدة بدراس ــودة بالع ــدة الج وح

معايــري املركــز الوطنــي للتقويــم 

 »NCAAA« األكادميــي  االعتــامد 

وعمــل  والرامجيــة  املؤسســية 

مــا  مــع  يتناســب  مبــا  مواءمــة 

ــة  ــنة التحضريي ــامدة الس ــه ع تقدم

ــم  ــث يت ــاندة بحي ــات املس والدراس

ــي  ــكات الت ــري و املح ــامد املعاي اعت

يتــم اســتخدامها بالدراســة الذاتيــة، 

وعقــد أعضــاء وحــدة الجــودة عــى 

مــدار شــهر ســبتمر2019 عــدًدا مــن 

املناقشــات  بخــاف  االجتامعــات 

ــك  ــرق العمــل وذل عــى مســتوى ف

لتنفيــذ  الوحــدة  خطــة  لتنفيــذ 

ــد اعتمــدت  ــة ، ولق الدراســة الذاتي

كامــل  بشــكل  الجــودة  وحــدة 

الرامجــي  عــى معايــري اإلعتــامد 

مــن  عــدد  وإختيــار  جميعهــا 

ــب  ــي تتناس ــكات الت ــري واملح املعاي

التحضرييــة  الســنة  رؤيــة  مــع 

والدراســات  وأهدافهــا  ورســالتها 

ــية،  ــري املؤسس ــن املعاي ــاندة م املس

وتــم اعتــامد معايــري -ومحــكات- 

يتضــح يف  الذاتيــة كــام  الدراســة 

الجــدول.  وقــد اشــتملت معايــري 

الدراســة الذاتيــة للســنة التحضرييــة 

 »8« عــى  املســاندة  والدراســات 

عــى  تشــتمل   ، أساســية  معايــري 

ــى  ــوي ع ــا تحت ــاًرا فرعيً »13« معي

»123« محــكاً تشــمل عــى »28« 

محــًكا أساســيًا .

ــة  واســتكامالً للخطــة التنفيذي

ــد  ــراتيجية فق ــة االس ــداد الخط إلع

تــم عقــد إجتامعــن بأعضــاء اللجنــة 

الرئيســة للدراســة الذاتيــة وذلــك 

إليــه  التوصــل  تــم  مــا  لعــرض 

للبــدء يف الدراســة الذاتيــة وتشــكيل 

ــة  ــة الذاتي ــة للدراس ــان الفرعي اللج

ــد  ــة عمي ــة، وبرعاي ــري الثامني للمعاي

والدراســات  التحضرييــة  الســنة 

املســاندة تــم دعــوة أعضــاء اللجــان 

الفرعيــة جميعهــم للدراســة الذاتيــة 

التطويــر  وكالــة  خطــة  وتوضيــح 

ــام بالدراســة الذاتيــة  والجــودة للقي

وعــرض املعايــري الرئيســة والفرعيــة 

لــكل  واملحــكات  منهــا  املنبثقــة 

املقاييــس  إىل  باإلضافــة  معيــار 

الذاتيــة  بالدراســة  الخاصــة 

ــكل  ــة ل ــة املقرح ــؤرشات واألدل وامل

معيــار . 
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الســــــــنة  عميــــــد  افتتــــح 

التحضرييــــــة والدراســـــات املســاندة 

ــد برنامــج  ــن فهــد الفهي ــز ب أ.د.عبدالعزي

ــخ 25 ذي الحجــة  ــارشة بتاري ــة املب التهيئ

يف  بلقبــول  الطــاب  بتهنئــة  1440هـــ 

الجامعــة، كــام حثهــم عــى بــذل الجهــد 

لنهايتــه،  الــدرايس  العــام  بدايــة  منــذ 

وبــن ســعادته الدعــم والرعايــة املقدمــة 

مــن خــادم  الحرمــن الرشيفــن وســمو 

ــم  ــه للعل ــم الل ــن حفظه ــده األم ويل عه

ــد عــى حــرص  ــم، وأكــد أ.د الفهي والتعلي

الدعــم  كامــل  توفــري  عــى  العــامدة 

للطــاب والطالبــات مــن خــال توفــري 

املطلوبــة  والخدمــات  االحتياجــات 

ــة  ــامدة والجامع ــرص الع ــداً ح ــم مؤك  له

ــام  ــات للع ــاب والطالب ــة الط ــى تهيئ ع

الخدمــات  وتوفــري  الجديــد  األكادميــي 

كافــة والتعــرف إىل حقوقهــم وواجباتهــم 

بالجامعــة.  خــال ســنوات دراســتهم 

للتطويــر  العــامدة  وكيــل   وأكــد 

والجــودة، نائــب املــرشف العــام لرنامــج 

ســعود  بــن  نــارص  الدكتــور/  التهيئــة 

الريــس أن الرنامــج يؤكــد وبشــكل فعــال 

عــى دور الجامعــة والعــامدة يف تحقيــق 

رؤيــة اململكــة العربيــة الســعوديّة 2030 

ــة  ــال التنمي ــن خ ــتثامر م ــى اس وأن أغ

ــور/  ــدم الدكت ــام ق ــة، ك ــوارد البرشي للم

ــامدة للشــؤون  ــل الع ــريش وكي ــف الق نائ

األكادمييــة نبــذة عــن دور العــامدة يف 

تقديـــم برامـج أكادمييـــة متميـزة تتامىش 

مــع خطـــط التنميـــة واحتياجـــات ســوق 

العمـــل من خـــال توفري بيئـــات تعليمية 

ــرة. ــة مؤث ــة مجتمعي ــجعة ورشاك مش

اشــتمل الرنامــج عــى ثــاث مراحــل 

وهــي:

 املرحلة األوىل

 )التهيئة اإللكرتونية(

العــامدة  صفحــــة  مــن  بــدأت   

ــد  ــق العدي ــن طري ــة، وع ــع الجامع مبوق

تهيئــة  بهــدف  التواصــل  وســائل  مــن 

الطــاب والطالبــات بصــورة غــري مبــارشة 

عــى  والــرد  للعــامدة  الوصــول  قبــل 

جميعهــا. استفســاراتهم 

املرحلة الثانية

 )التهيئة املبارشة( 

ــاب  ــف الط ــا تعري ــن خاله ــم م ت

جميعهــا(  )املســارات  والطالبــات 

باألنظمــة واللوائــح املعمـــــول بهــــــا 

بالجامعــة ونظــام الدراســـــة بالســــنة 

الخدمــات  وكذلــك  التحضرييــة 

ــام  ــاب ونظ ــة للط ــة املقدم اإللكروني

ــرض  ــاً ع ــم أيض ــامدة، ت ــودة بالع الج

الئحــة ضبط ســلوك الطــاب )التأديب( 

بالجامعــة، وتعريفهــم مبراكــز دعــم 

التعلــم واإلرشــاد األكادميــي بالعــامدة، 

ــم  ــام ت ــررات، ك ــجيل املق ــة تس وكيفي

والطالبــات  الطــاب  تعريــف  أيضــاً 

والتخصصــات  املختلفــة  بالكليــات 

العامــة مــن خــال لقــاءات مبــارشة مع 

عمــداء الكليــات املســتهدفة، باإلضافــة 

باألنشـــــطة  الطــاب  تعريــف  إىل 

ــة  ــة املقدمـــ ــات الطابيـــ والخدمــــ

مـــــن الجامعــة، وكيفيــة اســتخراج 

تضمن عدد من الورش التدريبية وجوالت تعريفية للتعرف إلى مرافق الجامعة
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وإصــدار  الجامعيــة،  البطاقــات 

ــة  ــة املتبع ــة، واآللي ــة البنكي البطاق

ــث  ــي، حي ــاب الجامع ــع الكت لتوزي

ــد عــى حــرص العــامدة  ــد العمي أك

الدراســية   املقــررات  توفــري  عــى 

بشــكل رسيــع  للطــاب  جميعهــا 

وســــهل وبســـعر يف متناول الجميع.

املرحلة الثالثة 

)املعارض التعريفية – وورش 

عمل املهارات الحياتية - جوالت 

تعريفية( 

الطــاب  تعريــف  هــدفـــــت 

والطالبــات بشــكل إجــرايئ وتنفيــذي 

داخــل  باألقســام  الواقــع  أرض  إىل 

وكذلــك  التحضرييــة،  الســنة 

إليهــا  يحتــاج  التــي  الخدمــات 

خــال العــام الــدرايس مثــل اإلرشــاد 

النفــي، واإلرشــاد األكادميــي، ومركز 

ــة،  ــم، واألنشــطة الطابي ــم التعل دع

والتعلــم  املقــررات،  وتســجيل 

ــب،  ــتام الكت ــة اس ــروين، وآلي اإللك

العــامدة  لذلــك قامــت  باإلضافــة 

)بإرشاف قســم تطويـــــر الـــذات( 

مــن  متميــزة  مجموعــة  بتقديــم 

ــي تهــدف إكســاب  ورش العمــل الت

ــة  ــارات الحياتي ــض امله ــاب بع الط

حياتــه  يف  إليهــا  يحتــاج  والتــي 

املســتقبل،  يف  واملهنيــة  الجامعيــة 

بتدشــن  العــامدة  قامــت  كــام 

جــوالت تعريفيــة للطــاب جميعهــم 

ومرافــق  منشــآت  عــى  للتعــرف 

باملســار  طالــب  )كل  العــامدة 

الخــاص بــه( مــن أجــل التعــرف 

إىل )القاعــات الدراســية - مكاتــب 

اإلرشاف - معامــل العلــوم األساســية 

– معامــل اللغــة اإلنجليزيــة – حجرة 

ينطلــق  حيــث  التعلــم(  مصــادر 

ــى  ــد تلق ــامدة وق ــن الع ــب م الطال

ــه طــول دراســته  ــاج إلي ــا يحت كل م

بالجامعــة التــي بــدأت بحــول اللــه 

وقوتــه يــوم األحــد 1441/01/02هـــ 

ــق 2019/09/01م وتستمر  املوافـــــ

هــذه املرحلــة يف مســاعدة الطــاب 

اســــــــتكامل  يف  والطالبــــــات 

احتياجاتهــــــم مــن الخدمــــــات 

ــابيع  ــى األس ــابقة حت ــة الس الجامعي

األوىل مــن الدراســة.
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 اســمح يل ســعادتكم بدايــة أن أبارك 

ــه  ــم تســلمكم هــذا املنصــب نســأل الل لك

أن يعينكــم عــى مســؤولياته وأن يوفقكــم 

لــكل مــا هــو خــري، وأرجــو مــن ســعادتكم 

ــادة  ــأة ع ــن نش ــن يشء م ــا ع أن تحدثون

ــا؟ ــة املعلومــات وهدفه االتصــاالت وتقني

ــة وأســال   أشــكر لكــم هــذه املبارك

ــؤولياتها،  ــل مس ــى تحم ــا ع ــه أن يعينن الل

أمــا العــامدة فقــد بــدأت كمركــز باســم 

ــات يف  ــة املعلوم ــب اآليل وتقني إدارة الحاس

ــامدة  ــا لع ــت الحًق ــم حوَّل ــام 2008م، ث الع

االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، بعــد صــدور 

ــرع  ــل ف ــايل بتحوي ــم الع ــرار وزارة التعلي ق

ــة  ــام لجامع ــل يف الدم ــك فيص ــة املل جامع

تحــت إســم جامعــة الدمــام، ثــم بعــد ذلــك 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــام عب ــة اإلم ســميت جامع

فيصــل بنــاًء عــى املرســوم الســامي، وكانــت 

العــامدة بقيــادة ســعادة الدكتــور ســعد 

العمــري، حيــث قــام بجهــود جبــارة يف نقــل 

ــه  ــت إلي ــذي وصل ــتوى ال ــامدة إىل املس الع

ــتوى  ــى مس ــان ع ــا بالبن ــار إليه اآلن إذ يُش

ــو  ــامدة فه ــن الع ــدف م ــا اله ــة، أم املنطق

اإلســهام يف دعــم العمليــة الفنيــة والبحثيــة 

وفــق  وتطويرهــا  الجامعــة  يف  واإلداريــة 

أحــدث األنظمــة التقنيــة، وتوفريهــا ملنســويب 

ــة تدريــس  الجامعــة كافــة مــن أعضــاء هيئ

ــم االستشــارات  ــة، مــع تقدي وإداريــن وطلب

الجــودة  ذات  والخدمــات  كافــة  الازمــة 

العاليــة التــي تلبــي احتياجاتهــم عــر أحــدث 

الوســائل والتجهيــزات، مــام يعمــل عــى 

دفــع عجلــة التطــور نحــو األنظمــة التقنيــة 

ــذيك . ــرم ال ــاً إىل الح توص

أقســام  عــن  تحدثنــا  لــو  حبــذا   

العــادة مــع نبــذة مختــرة عــن كل منهــا؟

تتكوَّن العامدة من عرشة أقسام وهي:

ــن  ــم م ــذا القس ــبكات: وه ــم الش قس

ــات  ــول الجه ــامن وص ــؤولياته ض ــم مس أه

املُســتفيدة لجميــع املــوارد التــي توفرهــا 

الجامعــة ســواء عــى شــبكة الجامعــة أم عى 

ــاز  ــى إنج ــاعد ع ــا يس ــت، مب ــبكة اإلنرن ش

مهامهــا وتســيري أعاملهــا بــكل ســهولة ويــر 

وأمــان، باإلضافــة إىل توفــري خدمــة اإلنرنــت 

ــاين  ــة يف املب ــق الجامع ــة ملراف ــة عالي برع

ــة  ــح الجامع ــكل رشائ ــا ول ــروع جميعه والف

تدريــس  هيئــة  وأعضــاء  طــاب  مــن 

الوصــول  وضــامن  وزائريــن،  وموظفــن 

ــلكية أم  ــزة الس ــن األجه ــواء م ــة س للخدم

الاســلكية.

قســم تطويــر األنظمــة: وهــو مســؤول 

عــن إنشــاء األنظمــة والســريفرات واإلمييــات 

ــا  ــات وتوصيفه ــة املراس ــك أنظم ــا يف ذل مب

وتعريفهــا. 

ومــن  الرقمــي:  التحــول  قســم 

مــع  والتواصــل  التنســيق  مســؤولياته 

لربــط  الخارجيــة  الحكوميــة  الجهــات 

خدمــات الجامعــة اإللكرونيــة مــع األنظمــة 

املرخصــة  الرامــج  وإدارة  الخارجيــة، 

بالجامعــة )األكادمييــة، وغــري األكادمييــة( 

ــه مســؤول عــن  ــا وتوفريهــا، كــام أن جميعه

إدارة املشــاريع والبنيــة املؤسســية، وعــن 

ــات  ــع الجه ــل م ــامل والتواص ــات األع عاق

العاقــة. ذات  الحكوميــة 

ــم  ــذا القس ــم ه ــودة: ويهت ــم الج قس

ــة  ــة ومراقب ــة املقدم ــودة الخدم ــامن ج بض

التحليــل  خــال  مــن  الخدمــات  جــودة 

قبــل  والتطبيقــات  للبيانــات،  الــدوري 

التشــغيل الفعــي لهــا، باإلضافــة إىل متابعــة 

ــج  ــق بالنض ــام يتعل ــة في ــات الحكومي الجه

ــق  ــام يتعل ــواهد في ــري الش ــروين، وتوف اإللك

مبــدى الوصــول إىل التحــول الرقمــي.

قســم التطبيقــات: ولهــذا القســم 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــمعة  طيب ــد س ــه الحم ولل

احتياجــات  بتوفــري  يقــوم  فهــو  املنطقــة؛ 

التشــغيل  مســتلزمات  مــن  الجامعــة 

والتطبيقــات والرمجيــات الجاهــزة للبنيــة 

األساســية، وتوفــري الرامــج املرخصــة للجامعة، 

ــج  ــات الرام ــة تحديث ــم خدم ــك تقدي وكذل

واألنظمــة بشــكل مركــزي لألجهــزة الشــخصية 

ــم خدمــة  وأجهــزة الخــوادم جميعهــا، وتقدي

ــدار  ــاكله، وإص ــل مش ــروين وح ــد اإللك الري

األكــواد الريــة للمســتفيدين.

ــد  ــذي يُع ــي: وال ــم الفن ــم الدع قس

واجهــة العــامدة وعصبهــا، والــذي يقــدم 

ــارب )35,000(  ــا يق ــارشة إىل م ــه املب خدمات

طالــب وطالبــة و)10,000( موظــف مــن 

ــث  ــن، حي ــس واإلداري ــة تدري ــاء هيئ أعض

باســتقبال  الفنــي  الدعــم  طاقــم  يقــوم 

ــام  ــذا النظ ــاند ، ه ــام س ــر نظ ــم ع طلباته

الــذي يتيــح للمســتفيد مــن  الخدمــة متابعة 

الراكــة،  املناطــق  مختلــف  مــن  طلبــه، 

الريــان، الجبيــل، القطيــف، حــي عبــد اللــه 

فــؤاد،  كــام أن هــذا الطلــب يكــون لــه 

مــدة زمنيــة محــددة لحلــه حســب النظــام 

وإذا مل تحــل يرفــع مبــارشة وبشــكل تلقــايئ 

ــدم  ــبب ع ــة س ــم معرف ــؤولن ، ليت إىل املس

ــة إىل أن هــذا النظــام   حــل املشــكلة ، إضاف

ــات  ــد العــامدة باإلحصائ يســاعد عــى تزوي

أكــر  ومعرفــة  عملهــا  لتطويــر  الازمــة 

ــم  ــًا ليت ــاين تعط ــاً، وأي املب ــال وقوع األعط

الفريــق  يقــوم  كــام  مســتقباً،  تفاديهــا 

ليضمــن  وتســجيلها  املكاملــات  باســتقبال 

متابعــة األداء وجــودة الخدمــة املقدمــة، 

عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات
د. خالد عدنان العيسى

نسعى إلى توفير برنامج 
»ساند« خاص بالطلبة ُيمكنهم 

من حل مشكالتهم جميعها 

ي هــذا العــدد 
يــة( �ف تســتضيف صفحــة )ضيــف التحض�ي

ــد عمــادة االآتصــاالت  ــان العيــى عمي ــد عدن ــور خال الدكت

ي 
الــ�ت الخدمــات  إىل  منــه  لنتعــرف  المعلومــات  وتقنيــة 

تقدمهــا العمــادة وكيفيــة االســتفادة منهــا بأحســن صــورة 

ــة. ممكن

بدأنا بتنفيذ 
خطة مع عمادة 
الموارد البشرية 

ألتممة جمع 
خدمات الموارد 

البشرية.
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كــام يقــدم فريــق العمــل الحلــول عــر 

الهاتــف إذا كان ممكنــاً أو توجيــه البــاغ 

املســتفيدين،  دعــم  ليتــم  للمســؤولن 

باإلضافــة إىل تجهيــز الحواســب والطابعــات 

الجديــدة املــورّدة للجامعــة بنظــم التشــغيل 

املســتفيدين  لــدى  وتركيبهــا   ، املناســبة 

ــح األعطــال  ــا بشــكل دوري، وتصلي وصيانته

ومتابعــة تحديــث الرامــج، ويســتقبل مركــز 

ــوب  ــزة الحاس ــي أجه ــم الفن ــة بالدع الصيان

ــات الجامعــة  ــة وملحقاتهــا مــن كلي املتعطل

وإداراتهــا كافــة وفــق آليــة منظّمــة تحفــظ 

ســامة األجهــزة، كــام يقــوم الفريــق بتتبــع 

ــراء  ــة وإج ــا عام ــة وصيانته ــال التقني األعط

ــل  ــل وعم ــزة املعام ــدوري ألجه ــص ال الفح

الرقيــة املســتمرة للرامــج.

يختــص  واملاليــة:  اإلدارة  الشــؤون 

ــة مــن خــال العمــل  ــة واإلداري باألمــور املالي

.IT مــع رشكات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات

أمــن املعلومــات: يعتر أمــن املعلومات 

أحــد الركائــز األساســية التــي ســعت العامدة 

إىل ترســيخها وتعزيزهــا ضمن مســاعيها لبناء 

مجتمــع جامعــي رقمــي، وهــو مســؤول عــن 

أمــن البيانــات واملعلومــات وملفــات النظــم 

اآلليــة جميعهــا وشــبكات ونظــم االتصــــال، 

ــزام  ــدم الت ــال ع ــرات يف ح ــال التحذي وإرس

البيانــات  أمــن  بتعليــامت  املســتفيدين 

املســتخدمن  التــزام  وضــامن  وســامتها، 

ــارة املواقــع غــري املرغــوب فيهــا. بعــدم زي

التدريــب والتطويــر: مــن مهام القســم 

توعيــة منســويب الجامعــة باالســتخدام األمثل 

ــز  ــامدة بالتمي ــا الع ــي تقدمه ــات الت للخدم

يف األداء والجــودة وطبقــاً للمعايــري املعتمدة 

عامليــاً للوصــول إىل بيئــة مســتدامة مــن 

النجاحــات، و االرتقــاء بتحســن أداء موظفي 

العــامدة يف األقســام املختلفــة بتوفــري فــرص 

شــاملة للتعلــم والتطــور لتحســن املهــارات 

الفنيــة، واإلداريــة والقياديــة للموظفــن مــن 

ــز التشــغيي يف العــامدة، حيــث  أجــل التمي

يتوفــر يف كل فــروع الجامعــة  ســواء بالراكــة 

أم القطيــف أم الريــان أو حتــى الجبيــل 

خدماتهــم،  لتقديــم  مؤهلــون  موظفــون 

وهنــاك بعــض املوظفــن مــن خــارج العامدة 

ــة مــن أجــل  ــدورات تدريبي ــم ب ــم تدريبه ت

ــم الخدمــات لعامدتهــم. تقدي

إدارة املعلومــات الصحيــة: مســؤولة 

املستشــفيات  يف  املعلومــات  تقنيــة  عــن 

حيــث يوجــد )5( مراكــز صحيــة وهــي: 

مستشــفى املــك فهــد الجامعــي التعليمــي، 

ــب  ــز ط ــرج(، مرك ــد )ال ــفى الجدي املستش

األســنان،  طــب  مركــز  واملجتمــع،  األرسة 

عيــادة طــب األســنان بالريــان.

 كيــف ميكــن أن تحقــق خدمــات 

العــادة رؤيــة 2030؟

للمملكــة  العــام  التوجــه  إطــار  يف 

 2030 رؤيــة  وتبنــي  الســعودية  العربيــة 

لتكــون منهجــاً وخارطــة طريــق للعمــل 

ــة  ــل اململك ــا يجع ــوي مب ــادي والتنم االقتص

منوذجــاً رائــداً عــى املســتويات كافــة؛ لذلــك 

فقــد تــم بنــاء الخطــة االســراتيجية الثانيــة 

2016-2020م لعــامدة االتصــاالت وتقنيــة 

املعلومــات مبــا يتوافــق مــع متطلبــات هــذه 

يف  والفاعليــة  الكفــاءة  ويحقــق  املرحلــة 

تطويــر الخدمــات التقنيــة عــى أكمــل وجــه 

ــة.  ــة ذكي ــة جامع ــح الجامع ــك لتصب وذل

تقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــا   

العــادة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة؟

وتقنيــة  االتصــاالت  عــامدة  إن   -

املعلومــات تتــوىل مهمــة تقديــم الخدمــات 

ملنســويب الجامعــة كافــة، وميكــن أن نســلط 

الخدمــات  هــذه  بعــض  عــى  الضــوء 

مــع الســعي املســتمر والجــاد لتحســينها 

ــس  ــة تدري ــاء هيئ ــن أعض ــتفيدين م للمس

إداريــن وطلبــة، ومــن هــذه  وموظفــن 

الخدمــات:

ــة  ــري نظــام االجتامعــات الرقمي -توف

ــا  ــدة تقدمه ــة جدي )ويبكــس(، وهــي خدم

عــامدة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف 

ــل،  ــن فيص ــن ب ــد الرحم ــام عب ــة اإلم جامع

ويتميــز هــذا النظــام بأنــه ذو واجهــة ســهلة 

االســتخدام، يهــدف تســهيل االجتامعــات 

اإلنرنــت  شــبكة  باســتخدام  بُعــد  عــن 

ــة  ــة والخصوصي ــامن الري ــع ض ــة م العام

الكاملتــن، كــام مُيكــن للمشــاركن يف جلســة 

نظــام االجتامعــات الرقميــة مشــاركة ســطح 

وقــت جلســة  وامللفــات خــال  املكتــب 

مالــك  متكــن  إىل  باإلضافــة  االجتــامع،  

مــن  لاجتــامع  واملســتضيف  الحســاب 

تســجيل فعاليــات االجتامعــات جميعهــا، 

ــن  ــة ع ــر معين ــرجاع تقاري ــا، واس وتخزينه

تنزيــل  وميكــن  وغــريه،  الحســاب  حالــة 

التطبيــق عــى الجــوال أو الدخــول عليــه 

مبــارشة On Line  أيضــاً توفــري االنرنــت 

الجامعــي  الســكن  يف  جميعهــم  الطلبــة 

ــويب  ــي ملنس ــروين جامع ــد إلك ــاء بري وإنش

ــا ، واســتعادة كلمــة املــرور،  العــامدة جميًع

ــري  ــات ، وتوف ــث البيان ــام تحدي ــري نظ وتوف

نظــام التعليــم اإللكــروين ، وفحــص أداء 

الحاســوب وتشــخيص األخطــاء، وتنصيــب 

برنامــج سيســكو جابــر للجــوال وغريهــا مــن 

ــا مــن  ــي ميكــن االطــاع عليه الخدمــات الت

ــامدة . ــع الع ــال موق خ

مســتقبلية  خطــط  هنــاك  هــل   

ملنســويب  املقدمــة  الخدمــات  لتطويــر 

التطــورات  ظــل  يف  خاصــة  الجامعــة 

إىل  للوصــول  املجــال  املتســارعة يف هــذا 

ــة بــن الجامعــات واملؤسســات  ــة عالي مكان

؟ لتعليميــة ا

ــاند  ــج س ــري برنام ــعي لتوف ــاك س - هن

حــل  مــن  مُيكنهــم  مبــا  بالطلبــة  خــاص 

مشــكاتهم جميعهــا ويســري الرنامــج وفــق 

ثــاث مراحــل، املرحلــة األوىل حل املشــكات 

ــي  ــة، حــل املشــكات الت ــة، الثاني اإللكروني

حــل  والثالثــة  التحتيــة،  بالبنيــة  تتعلــق 

األكادمييــة. املشــكات 

- بدأنــا بتنفيــذ خطــة مــع عــامدة 

املــوارد البرشيــة ألمتتــة خدمــات املــوارد 

جميعهــا. البرشيــة 

الــر يف  كلمــة  ربــط  إىل  نســعى   -

الريــد اإللكــروين بالجــوال، حيــث قبــل 

الدخــول عــى الريــد اإللكــروين يرســل رمــز 

ــم  ــم يت ــد ث ــى الري ــوط ع إىل الجــوال املرب

ــد  ــز وبعدهــا الدخــول إىل الري إدخــال الرم

ــن  ــى م ــري درجــة أع ــن أجــل توف ــك م وذل

ــتفيد. ــكل مس ــة ل الري

ــة  ــة الجامعي ــط البطاق - نســعى إىل رب

بالطابعــات جميعهــا يف الجامعــة، بحيــث 

يقــوم الطالــب تعبئتهــا باملــال، ثــم الذهــاب 

توجيــه  طريــق  وعــن  طابعــة  أيــة  إىل 

ــا  ــة م ــتطيع طباع ــة يس ــة إىل الطابع البطاق

يريــد وبســعر رمــزي يخصــم مــن البطاقــة.

نظام االجتماعات الرقمية )ويبكس(، 
خدمة جديدة تقدمها عمادة 

االتصاالت وتقنية المعلومات



العدد الثامن12
ربيع الثاني ١٤٤١ هـ

ديسمبر ٢٠١٩ م

 التحضريية - الدمام

  احتفــت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصل، 

باليــوم الوطنــي الـــ 89، بحزمــة متنوعــة مــن الفعاليــات، 

ــه  ــد الل ــور عب ــتاذ الدكت ــة األس ــر الجامع ــايل مدي ــور مع بحض

ــاب،  ــداء والط ــة والعم ــش، ووكاء الجامع ــد الربي ــن محم ب

وذلــك يف قاعــة املؤمتــرات باملدينــة الجامعيــة. وهنــأ الدكتــور 

الربيــش القيــادة الرشــيدة - أيدهــا اللــه - مبناســبة اليــوم 

الوطنــي الـــ89، معربــاً عــن شــكره وتقديــره لضيــوف الجامعــة 

ــادروا  ــن ب ــاب الذي ــال، وللط ــم االحتف ــوبيها لحضوره ومنس

ــة. ــبة الوطني ــذه املناس ــال به ــور لاحتف بالحض

ــن  ــب م ــارب )500( طال ــا يق ــر أن م ــر بالذك      الجدي

املســاندة  والدراســات  التحضرييــة  الســنة  عــامدة  طــاب 

حــرضوا هــذه االحتفاليــة باإلضافــة إىل عــدد مــن أعضــاء هيئــة 

ــن.  ــس واإلداري التدري

طالب عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة يشاركون 
احتفالية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل باليوم الوطني الـ 89
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بداية لن تنتهي!!!  العمادة ترفع شعار همة حتى القمة 
احتفاء باليوم الوطني

يف ضــوء االحتفــاء باليــوم الوطنــى 

نظمــت طالبــات عــامدة الســنة التحضرييــة 

بهــذا  إحتفــاء  بالدمــام  املجتمــع  بكليــة 

وتقديرهــن  حبهــن  عــن  تعبــرياً  اليــوم 

العربيــة  اململكــة  الحبيــب  لوطنهــن 

ــنة  ــامدة الس ــت ع ــد حرص ــعودية. وق الس

التحضرييــة عــى تنظيــم هــذا االحتفــال؛ ملــا 

لــه مــن دور كبــري يف ترســيخ مفهــوم الوطــن 

لــدى أبنائــه ملعرفــة التضحيــات والبطــوالت 

التــي خاضهــا أجدادهــم بهــدف توحيــد 

البــاد تحــت رايــة واحــدة، والجهــود التــي 

ــري  ــا، وتوف ــدن وإعامره ــاء امل ــت إلنش بُذل

ــن  ــان للمواطن ــن واألم ــة واألم ــبل الراح س

واملقيمــن كافــة عــى أرض الوطــن، ومن ثم 

ــد  ــة بل ــال فرصــة للفخــر بعظم كان االحتف

ــكار  ــادل اآلراء واألف الحرمــن الرشيفــن وتب

ــارات  ــاب مه ــك اكتس ــات وكذل ــن الطالب ب

ــي.  ــل الجامع العم

ــال  ــم هــذا االحتف ــام بتنظي ــد ق وق

واإلرشاف عليــه أعضــاء هيئــة التدريــس 

بقســم اللغــة اإلنجليزيــة كإحــدى األنشــطة 

التــي تعمــل عــى تدريــب الطالبــات للتعبري 

عــن أنفســهن عــن طريــق اســتخدام اللغــة 

ــن  ــن لوطنه ــري عــن حبه ــة والتعب اإلنجليزي

ــات  ــت الطالب ــد حرص ــزة، وق ــة ممي بطريق

عــى تزيــن الطــاوالت بــكل مامييــز الــراث 

الســعودى مــن خــال اعتــامد »اللونــن 

ــوارات  ــض اإلكسس ــة بع ــن«، وإضاف الوطني

تحمــل  ساســل  كارتــداء  مابســهن  إىل 

ــاح  ــع الوش ــعودية ووض ــم الس ــعار وعل ش

بلونيهــا  تتميــز  التــي  الــرأس  وأغطيــة 

األبيــض واألخــرض.

يف حــن نظــم املســار اإلنســاين عــى 

هامــش االحتفــاالت باليــوم الوطنــي بعــض 

الشــعرية(  )املســابقة  منهــا  املســابقات 

والتــي تهــدف زيــادة اهتــامم الطالبــات 

باللغــة  العربيــة  والكشــف عــن  الطالبــات 

العــريب  الشــعر  تأليــف   املوهوبــات  يف 

ــواء  ــتغال األج ــم اس ــام ت ــجيعهن ، ك وتش

الوطنيــة إلجــراء انتخابــات املجلــس الطــايب  

ومنــح الطالبــات الفرصــة لتجربــة التصويت 

ــراع. ــق االق ــدوي عــر صنادي الي

يف حــن اهتــم كل مــن املســارين 

ركــن  بتخصيــص  والهنــديس  الصحــي 

خــاص باالحتفــاء باليــوم الوطنــي وتوزيــع 

بعــض الحلــوى التــي تــم تزيينهــا باللونــن 

ــدى  ــة ل ــروح الوطني ــة ال ــن لتنمي الوطني

الطالبــات.

بالقطيــف  املجتمــع  كليــة  احتفلــت 

باليــوم الوطنــي يف يــوم 24 أيلــول ســبتمر 

االحتفاليــة  أجــواء  كانــت  حيــث   ،2019

ــري  ــدة أركان للتعب ــاء ع ــم إنش ــد ت ــزة، وق ممي

ــامء وفخرهــم  ــزة االنت ــن وع ــن حــب  الوط ع

ــوالة األمــر. وشــملت األركان عــى مجموعــة  ب

ــة ورمــوز  ــات مــن لوحــات تعبريي مــن الفعالي

وأزهــار.  

كلية المجتمع للبنات بالقطيف تحتفي باليوم الوطني

نفــذ املســار االنســاين بالريــان بعــامدة الســنة التحضرييــة 

احتفاليــة  احتفــاًء باليــوم الوطنــي)89(، شــارك بــه الطالبــات 

ــل الحفــل مجموعــة  ــا ، وتخل ــة التدريــس جميًع وأعضــاء هيئ

مــن الفقــرات التــي تُجســد مكانة هــذا اليــوم لــدى الحارضين، 

وقــد تــم إطــاق مســابقه شــعرية بــن الطالبــات  وتــم تشــجيع 

الطالبــات عــى تنميــة مواهبهــن يف الشــعر العــريب، كــام 

ــل  ــار أفض ــن واختي ــام الحارضي ــد أم ــض القصائ ــاء بع ــم إلق ت

القصائــد الشــعرية املمثلــة وتكريــم الطالبــات املشــاركات.

..و المسار اإلنساني بالريان يحتفل بذكرى توحيد المملكة

»عندمــا تصــل إىل هدفــك فاعلــم أنــه الخطــوة األوىل 

لتحقيــق أهدافــك األخــرى الكــرى« 

ــق  ــا أو تحقي ــة يف الوصــول إىل هــدٍف م ــر الرغب تُعت

وأكرهــا  الهــدف  تحقيــق  خطــوات  أول  الحلــم، 

ــاة  ــاز يف الحي ــة أي إنج ــة بداي ــث إن نقط ــة؛ حي أهمي

ــة  ــاز، وإن العزمي ــذا اإلنج ــول له ــة يف الوص ــي الرغب ه

والرغبــة الضعيفــة تــؤدي إىل نتائــج ضعيفــة؛ وباملقابــل 

فــإن الرغبــة الشــديدة يف تحقيــق أمــٍر مــا تــؤدي 

ــرى :  ــث ي ــه؛ حي ــول إلي ــاح بالوص ــه والنج إىل تحقيق

الشــاعر الفرنــي »بودلــري :« أّن الشــقاء هــو أن تجــد 

مــا اعتــدت عليــه، والســعادة أن تبحــث عــن الــذي ال 

ــوذ  ــرة أخــرى أن تل ــه فالســعادة م ــإذا عرفت ــه، ف تعرف

بــيء آخــر بعــد ذلــك.. موجــة وراء موجــة يف بحــر ال 

ــه! ... ــة ل نهاي

واملرحلــة الجامعيــة يف حيــاة أي طالــب تعــد الخطــوة 

األوىل لتحقيــق أهدافــه؛ وهــي تختلــف كثريًا عام ســبق 

مــن حياتــه، حيــث املزيــد مــن الحريــة واالعتــامد عــى 

ــه أســس  ــد يضــع ل ــامل جدي ــاح عــى ع ــذات واالنفت ال

اســتكامل باقــي الحيــاة. وإليكــم بعــض النصائــح التــي 

تســاعدكم عــى النجــاح والتميــز:

ــي نظــرة حــول  ــل أن تلق ــح:  قب ــار الصحي 1 - االختي

ــر  ــث أك ــك أن تبح ــك علي ــاح يف تخصص ــب النج نس

عــن اآلفــاق الوظيفيــة واملهنيــة، عليــك أن تكــّون فكــرة 

ــي  شــاملة وواضحــة عــن االختصاصــات واملجــاالت الت

ميكنــك العمــل فيهــا بعــد التخــّرج، لتقــوم خــال فــرة 

دراســتك بتطويــر مهاراتــك التــي يتطلبّهــا ذلــك النــوع 

مــن العمــل.

ــك  ــة: كون ــت البداي ــن أن ــل ك ــا.. ب ــر عونً 2 - ال تنتظ

طالبًــا جامعيًــا فأنــت أمــام فرصــة كبــرية لتطويــر 

فحينهــا  املهــارات،  مــن  الكثــري  واكتســاب  نفســك 

ــياء  ــم أش ــة يف تعلّ ــام الفرص ــى اغتن ــادراً ع ــتكون ق س

جديــدة.

3 - ثابــر لتنجــح: خــال ســنوات الجامعــة، ســتتعرّض 

ــاك  ــاط، فإيّ ــري مــن الضغوطــات ومحــاوالت اإلحب للكث

أن تستســلم لذلــك كــن أكــر ثقــة بنفســك؛ وكــن 

ــراً لتنجــح. مثاب

مشــوارك  مــدار  عــى  مرونــة:  بــا  نجــاح  ال   -  4

الجامعــي قــد تتعــرض لبعــض اإلخفاقــات ولتقــرأ »يف 

اآليــة   الكرميــة قولــه تعــاىل: }اَل تَْحَســبُوُه رَشًّا لَُكــْم بـَـْل 

ُهــَو َخــرْيٌ لَُكــْم{؛ وعليــك أن تقــف مــع نفســك ليكــون 

لديــك القــدرة عــى إرادة التغيــري واالســتمرار مبشــوارك 

قدًمــا نحــو هدفــك وأي خطــأ ميكنــك تصحيحــه بقليــل 

ــة. ــل و املرون مــن التقب

وختاماً عزيزي الطالب / ة نصيحتي لك :

ــاً  ــارك دامئ ــن اختي ــاً وليك ــق عالي ــرياً وحل ــم كث » احل

أ.د. كوثر السيد قاسم * 

* منسقة شؤون الطالبات مسار علمي الريان 
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بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام 

عــى أرشف األنبيــاء وخاتــم املرســلن نبينــا 

محمــد وعــى اللــه وصحبــة أجمعــن يف هــذه 

للمملكــة  الوطنــي  اليــوم  وهــي  املناســبة 

ــة  ــد اململك ــبة توحي ــعودية مبناس ــة الس العربي

العربيــة الســعودية عــى يــد املغفــور لــه امللــك 

عبدالعزيــز رحمــه اللــه، أنتهــز يف هــذه الفرصــة 

رفــع آيــات التهنئــة ملقــام خــادم الحرمــن 

الرشيفــن وويل عهــده األمــن والشــعب الســعودي كــام أرفــع آيــات التهنئــة 

لجنودنــا البواســل القامئــن عــى حاميــة هــذا الوطــن الغــايل وأدام اللــه علينــا 

ــان. ــن واألم ــة األم نعم

الطالب فيصل القحطاين - مسار هنديس

طالب وطالبات السنة التحضيرية يعبرون عن مشاعرهم 
تجاه الوطن

اليــوم الوطنــي هــو ذكــرى توحيــد اململكــة العربيــة الســعودية التــي كانــت 

تعــرف قبــل توحيدهــا عــى يــد املؤســس امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن 

آل ســعود طيــب اللــه ثــراه باســم)مملكة الحجــاز( 

ويحــرص املواطــن الســعودي عــى االحتفــاء باليــوم الوطنــي للملكــة  يف يــوم 

٢3ســتمر مــن كل عــام.

ــر  ــي و البعــض يفضــل أن يع ــوم الوطن ــروض الي ــن يســتمتع بع ــاك م وهن

عــن فرحتــه باالحتفــال ومشــاهدة العــروض املختلفــة للتعبــري عــن روحهــم 

الوطنيــة وحبهــم لوطنهــم   ومــدى انتامئهــم للمملكــة، ويف هــذا اليــوم يعــر شــعراء الوطــن كل منهــم مبــا 

تجيــش بــه نفســه واستشــهد بأبيــات للدكتــور عــي الهويرينــي:

)  قولوا ملن ذم الديار وعشقُه                       يف غربة االوطان واالسفار

لو أن كل االرض صارت جنة                         إال دياري بلقٌع وصحاري

لوددت أن أبقى بها متشبثاً                           يف ظل روِثِ آمناً يف داري

قسامً برب البيت عيٌش آمٌن                         خري من الجنات واالنهار 

أومل يروا من حولهم يتخطفوا                          والسقف خر عليهُم بالنار 

الطالب مازن القحطاين-  املسار العلمي

كيف انتمى إلى وطني
ــك  ــة ذل ــن دون مامرس ــب للوط ــول أو الح ــس بالق ــن لي ــامء إىل الوط االنت

ــل  ــأن أعم ــط ب ــول فق ــس بالق ــل ولي ــون بالفع ــامء للوطــن يك ــد، االنت بج

ــا  ــأنا وطًن ــد أنش ــون ق ــل نك ــا لألفض ــي أوالً  ألن بتطورن ــر نف ــى تطوي ع

ــة  ــال قادم ــا أجي ــم إىل آخــره...  لتتبعن ــا بالطــب والهندســة والتعلي متقدًم

محبــة وطامحــة لألفضــل دامئــاً، الوطــن روح بجســد واحــد، إذا فســد عضــو 

فســد الجســد بأكملــه.. يجــب أن نكــون يــداً بيــد للنهــوض بالوطــن عاليــاً. 

الوطن يستحق منا ذلك.

ــوم  ــج، ويق ــم الح ــامل مبواس ــتقبل الع ــه يس ــاً في ــا جميع ــر لن ــن فخ الوط

بحاميــة املشــاعر املقدســة.

الوطن يخوض معارك ضد التطرف.

الوطن مملكة إنسانية لجميع إخواننا املسلمن.

الوطن حب ووالء وانتامء واهتامم وقوة وحزم.

فالتزامــك بقوانــن الوطــن والعمــل بجــد دليــل آخــر عــى وعيــك وحبــك 

ــك. ــرك لوطن وتقدي

لنسعي أن نكون األفضل دامئاً وأبداً.

ليتحدث العامل عنا غداً .....

بقلم  / نوال الهاجري- املسار اإلنساين. 

حب الوطن
ــاًرا  ــًوا وازده ــزداد من ــان وي ــع اإلنس ــد م ــان يول ــب األوط ح

ــقن  ــنا عاش ــد أنفس ــر، لنج ــل العم ــن مراح ــة م يف كل مرحل

ــبتمر  ــن س ــوم ٢3 م ــد ي ــه، ويُع ــن تراب ــكل ذرة م ــن ل محب

يوًمــا لــه مكانــة خاصــة وكبــرية يف قلــوب أبنــاء اململكــة 

العربيــة الســعودية فهــو يصــادف يــوم عيــده الوطنــي لتلهــج 

قلــوب الســعودين قبــل ألســنتهم بــأروع معــاين الحــب 

ــق. ــاعر العش ــمى مش وأس

أحمد سعد الزهراين-  املسار الصحي

نجدد العهد والوالء
إنــه يــوم عظيــم تغلــب علينــا مشــاعر 

ــد  ــدد العه ــوم نج ــة، ي ــة فياض وطني

ــوم  ــرة، ي ــذه األرض الطاه ــوالء له وال

تتجــى فيهــا روح املواطنة، الشــعب يف 

ــه،  ــوم يعــر عــن فخــره وحب هــذا الي

فجميعنــا قلــوب عاشــقة لهــذا الوطــن 

ــن،  ــوم الوط ــج يف ي ــتحق أن تبته تس

كل عــام والســعودية آمنــه وســعيدة.

نوره عبد الله السبيعي 

 املسار اإلنساين 

دام عز الوطن
ــعة و  ــة، تس ــا الحبيب ــد مملكتن ــرى توحي ــه ذك ــاَ مع ــأيت حام ــد ي ــوم جدي ي

مثانــون عامــاً كانــت مليئــة باإلنجــازات مــن منــاء وتطــور نســعد بتخليــد هــذا 

ــع  ــى باســمها الجمي ــة يتغن ــه مملكــة قوي ــا في ــذي أصبحن ــز ال ــخ املمي التاري

ــن. ــه آمن ــا يف أحضان ــه دام عــز الوطــن ودمن تســمو بشــعبها وتفتخــر ب

أروى عمرو حلمي

 مسار علمي – الريان

الوطــن مــن وجهــة نظــري هــو كيــاٌن 

ــه إال   ــن إلي ــعر بالحن ــه وال نش ــي إلي ننتم

ــذي  ــه الخــاص ال ــا وطن ــكٍل مّن ــة، ل بالغرب

يلجــأ إليــه، والــذي يشــعر بقربه بالســعادة 

واألمــان، ويحمــل لــه يف قلبــه االعتــزاز 

واالنتــامء، وكٌل مّنــا جــزٌء مــن وطنــه؛ 

فالدفــاع عــن الوطــن والوقــوف إىل جانبــه 

والتمســك ببقائــه يجعلنــا جــزًءا منــه، 

ــه  ــأل ب ــا مي ــا مب ــزٌء مّن ــك ج ــن كذل والوط

ــامء. ــة باالنت ــاعر عميق ــن مش ــا م أرواحن

لجن حجي األحمد

فخر الشعوبمسار علمي الريان
لــكل دولــة يف العــامل يومهــا الوطنــي، ولكــن مــا يجعــل اليــوم 

ــل  ــاز املذه ــتحرض اإلنج ــه يس ــاً، إن ــعودي مختلف ــي الس الوطن

ــت  ــراف تح ــة األط ــا املرامي ــده لبادن ــس بتوحي ــك املؤس للمل

رايــة التوحيــد، وهــو مــا يشــعرين بالفخــر، حيــث أصبــح يــوم 

ــا  ــة عظيمــة بطله ــن شــهر ســبتمر رواي ــن م ــث والعرشي الثال

املغفــور لــه -بــإذن اللــه- امللــك عبدالعزيــز، الــذي أســس دولــة 

ــعبها،  ــا وش ــة مبوارده ــة مطمئن ــة وآمن ــكة غني ــى متامس عظم

مَتــد يــد الخــري للعــامل دوالً وشــعوباً، وهــو العهــد الــذي التــزم 

ــاؤه الــررة مــن بعــده، كيــف ال وهــم قــادة املســلمن  ــه أبن ب

وخــّدام الحرمــن الرشيفــن. 

 وسن عيل  الحكيم 

املسار العلمي – كلية املجتمع الدمام
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)التحضيرية( تحرز المراكز األولى في البطوالت الرياضية 
على مستوى الجامعات للعام 1441 هـ

المركز األول والثاني في بطولة البلياردو
للعام الجامعي 1441هـ

بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل وتوفيقــه ويف إطــار انجــازات طــاب عــامدة الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة يف املجــال الريــايض واإلنجــازات الرياضيــة عــى مســتوى بطــوالت الجامعــة، 

ويف إطــار األلعــاب الفرديــة كانــت مشــاركة طــاب عــامدة الســنة التحضرييــة مشــاركة متميــزة 

يُشــار إليهــا بالبنــان، وقــد حصــل طــاب العــامدة عــى املركــز األول والثــاين يف بطولــة البليــاردو، 

حيــث حقــق الطالــب / هشــام حســن ســعيد املاجــد املركــز األول، وحقــق الطالــب / حســن عــي 

عبــد اللــه ســليم املركــز الثــاين يف البطولــة.

..والمركز األول والثاني في بطولة تنس الطاولة
للعام الجامعي 1441هـ

ــق  ــث حق ــة حي ــس الطاول ــة تن ــاين يف بطول ــز األول والث ــى املرك ــامدة ع حصــل طــاب الع

الطالــب / عــي جاســم محمــد آل مطــر املركــز األول، وحقــق الطالــب / حســن نضــري عبــد اللــه 

ــة. ــاين يف البطول ــز الث الزاهــر املرك

.. ودرع المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة 
الجامعة للسباحة للعام الجامعي 1441هـ

حصــل فريــق الســباحة بالعــامدة عــى املركــز الثــاين يف بطولــة جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن 

ــات  ــة الدراس ــت كلي ــة، وحقق ــة بالبطول ــات الجامع ــاركت كلي ــث ش ــباحة ،حي ــل للس ــن فيص ب

التطبيقيــة وخدمــة املجتمــع املركــز األول ،كــام تــم تكريــم طــاب العــامدة الفائزيــن بالبطولــة، 

وهــم عــى النحــو التــايل:

املركز األول يف سباق 25 مرًا صدر الطالب/ حسن هاين اليوسف.

املركز الثالث يف سباق 25 مرًا صدر الطالب / مروان عبدالرحمن النارص.

املركز الثالث يف سباق 25  مرًا حر مبجموع )40 نقطة( الطالب / حسن هاين اليوسف.

حيث تم اختيارهم من قبل اللجنة املنظمة للبطولة بالجامعة كأفضل العبي البطولة.

..والمركز الثالث في بطولة الجامعة لكرة السلة
للعام 1441هـ

كــام حصــل فريــق العــامدة عــى املركــز الثالــث يف بطولــة الجامعــة لكــرة الســلة ومتيــزت 

البطولــة هــذا العــام بالتنافــس الشــديد واملهــارة العاليــة لاعبــن، حيــث ضمــت أغلــب الكليــات 

ــك  ــن ذل ــم م ــازة، وبالرغ ــة ممت ــم يف أندي ــب بعضه ــاٍل، يلع ــتوى ع ــى مس ــن ع ــاركة العب املش

حصــل فريــق عــامدة الســنة التحضرييــة عــى مركــز جيــد بالبطولــة، وإشــادة كبــرية مــن املنافســن 

واللجنــة املنظمــة عــى املســتوى العــايل واالتقــان املهــاري الــذي قدمــه الفريــق.

ــن  ــي م ــد ع ــى محم ــة د/ يحي ــرة البطول ــال ف ــم خ ــن ومتابعته ــى الاعب ــد أرشف ع وق

ــامدة. ــاب بالع ــؤون الط ــدة ش وح

الجديــر بالذكــر أن العــامدة تــويل اهتــامم كبــري بجوانــب الطالــب العلميــة والعمليــة 

والثقافيــة والرياضيــة كافــة مــن خــال العديــد مــن األنشــطة الطابيــة املختلفــة واملتميــزة، والتــي 

ــس متخصصــن. ــة تدري ــا وحــدة شــؤون الطــاب بالعــامدة، مــن خــال أعضــاء هيئ تقدمه
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بدايــة يــروي الدكتــور وائــل 
صالــح األســتاذ املســاعد بقســم 
تطويــر الــذات تجربتــه يف تدريــس 
طــاب الســنة التحضرييــة بأنهــا 
تجربــة فريــدة فالطلبــة لديهــم 
للنجــاح  والدافعيــة  الرغبــة 
كمدرســن  ونحــن  والتحصيــل 
توجيههــم  يف  دورنــا  يكمــن 
النتائــج واألهــداف  للوصــول إىل 
الخــرات  خــال  مــن  املرجــوة 
املمزوجــة بالتجــارب الدوليــة التــي 
املقــررات  مدرســو  بهــا  يتمتــع 
والخدمــات ومصــادر املعرفــة التــي 
توفرهــا عــامدة الســنة التحضرييــة، 
ويف نهايــة كل عــام درايس  نحصــد 
منــاذج رائعــة مــن الطلبــة املثقفــن 

واملعرفــة. بالعلــم  املتســلحن 
ــور بشــري النجــادات  ــا الدكت أم
مــن قســم اللغة اإلنجليزيــة  يخرنا 
عــن تجربتــه يف الســنة التحضرييــة 
قائــاً: مــن خــال عمــي كمــدرس 
يف  اإلنجليزيــة  اللغــه  قســم  يف 
عــامدة الســنة التحضرييــة أحــرص 
مســتوى  رفــع  عــى  باســتمرار 
اللغــة  بأهميــة  الطلبــة  وعــي 
اإلنجليزيــة باعتبارهــا لغــة رســمية 
وأكــر  دولــة   )53( مــن  ألكــر 
ــامل،  ــاً يف الع ــًا وتحدث ــات متثي اللغ
حيــث إن أكــر مــن )٤00( مليــون 
شــخص يتحدثــون بهــا، كــام أســعى 
إىل الركيــز عــى غــرس مفهــوم 
ــام  ــم واإلع ــه العل ــة كلغ اإلنجليزي
الثقــايف،  والتبــادل  واإلنرنــت 

مواكبــة مســتجدات  فــا ميكــن 
العــرص دون اتقــان جيــد لهــذه 
اللغــة، وهذامــا  أشــعر الطلبــة 
وشــكل  اللغــة  هــذه  بأهميــة 
ورغبــة  لتعملهــا،  قويــاً  دافعــاً 
واهتامًمــا ملحوظًــا للوصــول إىل 
ــن  ــاً م ــر جلي ــذا يظه ــا، وه إتقانه
خــال املســتوى املرتفــع للطلبــة يف 
قاعــات التدريــس ومراكــز التعلــم 
والتواصــل أثنــاء الســاعات املكتبية 
واالستفســار والنقــاش يف مســائل 

اإلنجليزيــة. اللغــة 
ويخرنــا عضــو هيئــة التدريــس 
يف املســار العلمــي األســتاذ كــال 
إبراهيــم صــاح عــن تجربتــه يف 
مــن  قائــاً:  التحضرييــة  الســنة 
خــال  تجربتــي يف التدريــس يف 
ــدت  ــية وج ــوم األساس ــم العل قس
ــم  ــة لديهــم شــغف للتعل أن الطلب
واملهــارات،  املعــارف  واكتســاب 
والحــرص عــى معرفــة كل جديــد،  
حواراتهــم  خــال  مــن  وذلــك 
القاعــة  داخــل  ومناقشــاتهم 
ــي  الدراســية، وطبيعــة األســئلة الت
يقومــوا بطرحهــا، كــام وجــدت أن 
أغلبهــم حريصــن عــى االســتفادة 
ــؤال  ــة والس ــاعات املكتبي ــن الس م
يف  ســيام  عليهــم،  يُشــكل  عــام 
الــذي  والدعــم  التشــجيع  ضــوء 
بتوفــري  عامدتنــا  مــن  يتلقونــه 
ــا  ــي يحتاجونه ــة الخدمــات الت كاف
املنشــود   الهــدف  إىل  للوصــول 
شــخصية  وصقــل  تنميــة  وهــو 

الطلبــة وتعزيــز قدراتهــم العلميــة 
عــى  تعتمــد  التــي  والبحثيــة 
ــد  ــري الناق ــكات والتفك ــل املش ح
واالســتقصاء،  البحــث  ومهــارات 
ومــن خــال توفــري بيئــة تعليميــة 
جاذبــة ومحفــزة ومناســبة، مــام 
لكلياتهــم  االنتقــال  لهــم  يتيــح 
التخصصيــة، التــي يطمحــون إليهــا 
الرياضيــة  باملهــارات  متســلحن 

والعلميــة.
ويلتقــط الدكتــور ثامــر صالــح 
ــات   ــم الرياضي ــن قس ــعدي م الس
ــود  ــد وج ــإين أؤي ــة ف ــاً : بداي قائ
الســنة التحضرييــة وأشــكر كل مــن 
أســهم يف تأسيســها، نظــراً ألهميتهــا 
ــه  ــاء معارف ــب وبن ــة الطال يف تهيئ
واكتســاب مهاراتــه التــي يحتاجهــا 
لانتقــال إىل تخصصــه، ومــن خــال 
تجربتــي يف تدريــس الرياضيــات 
يف  ارتفــاع  هنــاك  أن  شــك  فــا 
مســتويات الطلبــة يف هــذه املــادة 
القبــي  املســتوى  مــع  مقارنــة 
لديهــم ويوجــد مــا يؤكــد ذلــك 
مــن خــال احصائيــات القســم، 
وبالرغــم مــن أن بعــض الطلبــة 
مســبق  حكــم  لديهــم  يكــون 
بصعوبــة هــذه املــادة إال أنــه مــن 
خــال ربطهــا بواقعهــم الحيــايت 
وبنقــل  املاليــة   معاماتهــم  ويف 
أثــر التعلــم إىل خــارج القاعــات 
التدريســية، يشــعر الطلبــة بأهمية 
دافعهــم   ويزيــد  املــادة  هــذه 
أنصــح  وأخــريا  تعلمهــا،  نحــو 

ــة  ــا بــرضورة املواظب ــة جميًع الطلب
واالنضبــاط يف الــدوام الرســمي ، 
واالســتفادة مــن خدمــات اإلرشاف 
األكادميــي، مــع رضورة مراجعــة 
ــم واالســتفادة  مركــز مصــادر التعل
ن خدماتــه ، متمنيــا لهــم التوفيــق 

ــاح. والنج
قســم  يف  املحــارض  ويــرد 
اللغــة اإلنجليزيــة األســتاذ محمــد 
شــازان  تجربتــه قائــاً: تُعــد الســنة 
ســنوات  أهــم  مــن  التحضرييــة 
الطالــب الجامعــي؛ فهــي تهيئــه 
الكثــري مــن املعــارف  الكتســاب 
واللغويــة  األكادمييــة  واملهــارات 
شــخصيته،  وصقــل  وتنميــة 
يف  الذاتيــة  قدراتــه  وتعزيــز 
واتخــاذ  والتفكــري  التعليــم 
القــرارات وتحمــل املســؤولية يف 
اختيــار التخصــص املائــم لطموحه 
العقليــة، ومــن خــال  وقدراتــه 
أن  وجــدت  للطلبــة  تدريــي 
لديهــم حــب للتعلــم خاصــة لهــذه 
اللغــة التــي تعــد مــن أهــم لغــات 
العــامل ، فهــم ميتلكــون دافعيــة 
وشــغف  ورغبــة  التعلــم  نحــو 
للمعرفــة ويحرصــون عــى نقــل 
أثــر التعلــم مــن خــال تطبيــق مــا 
ــة  ــات القاع ــارج أوق ــه خ يتعلمون
ــؤويل  ــد مس ــوين أح ــية،  وك الدراس
ــأرى  ــروين ف ــم اإللك ــج التعل برنام
خطــوات  خطــت  العــامدة  أن 
كــون  املجــال  هــذا  يف  حثيثــة 
التعلــم اإللكــروين جــزء مهــم مــن 

العمليــة التعليميــة ومــن خــال 
ســلس  بشــكل  التقنيــة  دمــج 
للتعليــم  اليوميــة  املامرســات  يف 
ــي  ــول نوع ــق تح ــم، وتحقي والتعل
يف عمليــات التعليــم والتعلــم عــى 
مســتوى املقــررات ومــن خــال 
تطويــر وطــرح مقــررات إلكرونيــة 
ذات جــودة عاليــة والــذي جــاء 
اململكــة  رؤيــة  مــع  منســجام 
٢030، متمنيــاً للطلبــة جميعهــم 
حياتهــم  ديف  االجتهــاد  التوفيــق 

والعمليــة. الجامعيــة 
التدريــس  يف  تجربتهــا  وعــن 
التحضرييــة  الســنة  لطالبــات 
الــرويب-  فــؤاد  مــروة  أ.  تقــول 
منســقة شــؤون الطالبــات للمســار 
ــدر  ــه ملص ــل: إن ــاين يف الجبي اإلنس
فخــر يل أن أكــون مــن عضــوات 
ــنة  ــات الس ــس لطالب ــة التدري هيئ
ــد  ــام عب ــة اإلم ــة بجامع التحضريي
والــذي  فيصــل  بــن  الرحمــن 
أعتــره بيتــي الثــاين، ومــا وجــودي 
ــم  ــة تعل إال لتســهيل وتيســري مهم
الطالبــات وتجهيزهــن باملهــارات 
ــات  ــة وثب ــن بساس ــة ونقله الازم
ــن  ــي يطمح ــات الت ــو التخصص نح
لهــا يف كليــات الجامعــة املتنوعــة، 
ورســالتي دومــاً لطالبــايت العزيــزات 
أنــه قــد يكــون الحلــم الجميــل 
منــذ الصغــر أو الطمــوح مجــرد 
تســلية وأحــام يقظــة يتغنــى بهــا 
ــح  ــق الصحي البعــض، ولكــن الطري
والخريطــة  خريطــة  إىل  يحتــاج 

االســتاذ الجامعــي لــه بالــغ األثــر يف تحســن نوعية أداء مخرجــات التعليــم الجامعي 

وجودتــه، وكفــاءة عضــو هيئــة التدريــس ال تُقــاس مبــا لديــه مــن علــم يف تخصصــه، ومبــا 

ميتلكــه مــن حقائــق هــذا العلــم ومفاهيمــه ونظرياتــه فقــط، بــل أيضــاً بكفــاءة تدريســه، 

مــن حيــث املداخــل واالســرتاتيجيات والطــرق، وعليهــم يقــع عــبء إعــداد القــوى البرشيــة 

ــه  ــان بوصف ــة اإلنس ــى أهمي ــوم ع ــد ي ــاً بع ــه يوم ــد في ــزداد التأكي ــر ي ــا يف ع وتدريبه

ــة هــذا اللقــاء مــع  ــه كان للتحضريي ــة الشــاملة، لهــذا كل ــق التنمي ــروة وتحقي مصــدراً لل

بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس، وأيضــاً بعــض الطــاب والطالبــات لنتعــرف منهــم تجاربهــم 

يف الســنة التحضرييــة.

حصادنا في نهاية كل عام نماذج رائعة من الطلبة 
المثقفين المتسلحين بالعلم والمعرفة

أعضاء هيئة تدريس السنة التحضيرية:

د.  ثامر صالح السعديأ.محمد شازانأ.كامل إبراهيم صاحد. بشري النجاداتد. وائل صالح
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تــأيت بالطمــوح والتخطيــط لهــا، 
ــاد  ــاء االجته ــو مب ــذرة تنم ــي ب فه
واإلخــاص  التضحيــة  وســامد 
ــان  ــة األغص ــجرة عظيم ــح ش لتصب
مئــات  تعمــر  الجــذور  عميقــة 

األعــوام.
احمــد  مريــم  أ.  وتكمــل 
ــدورسي محــارضة- قســم اللغــة  ال
العربيــة/ كليــة املجتمــع قائلــة: 
بعــد أن مــّن اللــه تعــاىل عــيَّ 
بتدريــس مــاديَت مهــارات اللغــة 
 ، التحضرييــة  للســنة  العربيــة 
فكانــت املــادة جديــدة العهــد عى 
ــث  ــن حي ــات م ــة و الطالب الجامع
طريقــة تدريســها فهــي تجمــع 
والتعلــم  املبــارش  التعلــم  بــن 
الــذايت وتســمى بالفصــل املقلــوب، 
بدايــة مل تتقبــل الطالبــات طريقــة 
يف  كعادتنــا  الجديــدة  التدريــس 
رفــض أي جديــد، لكــن مــع الوقــت 
بــدأ يظهــر لهــن أهميــة هــذه 
ــدم  ــي تق ــدة، فه ــة الجدي الطريق
ــا طالبــات مفكــرات ومبدعــات،  لن
ــة  ــات يف القاع ــد الطالب ــث نج حي
جميــل،  بشــكل  يتحــاورون 
ــن يف  ــر مهاراته ــَعْن إىل تطوي ويَس
ــابقن يف  ــدث، ويتس ــة والتح الكتاب
ــي  ــطة الت ــات واألنش ــل التدريب ح
تعينهــن عــى تنميــة مواهبهــن،  
هــم كذلــك يبحــن عــن املعلومــات 
وال يعتمــدون عــى مصــدر واحــد 
هــذه  كل  املعلومــة،  تلقــّي  يف 
طريقــة  يف  نجدهــا  ال  الفوائــد 

التقليديــة.  التدريــس 
أمــا أ. منــى فيصــل العتيبــي 
أســتاذة الحاســب اآليل –املســار 
العلمــي بالريــان فتقــول: تحتفــظ 
ــن كل  ــاهد األوىل م ــا باملش ذاكرتن
يشء،  وتصبــح هذه املرة األوىل من 
أهــم مراحــل العمــل؛  ألنهــا تنقــل 
الشــخص مــن مقعــد الدراســة إىل 
ــار  ــي املعي ــة، وه ــة الفعلي التجرب
التعامــل  لطريقــة  الحقيقــي 
مــع العمــل الجديــد، وال أنــى 

تجربتــي األوىل يف أول محــارضة يل،  
حيــث شــعرت الخــوف والتوتــر 
ســيئ  أويل  انطبــاع  أتــرك  بــأن 
لــدى طالبــايت، وال أخفيكــم ال أزال 
أشــعر بالتوتــر، باإلضافــة لحبــي 
ويبهــرين  طالبــايت  أحــب  ملــاديت 
الكثــري منهــن بذكائهــن ورسعــة 
بديهتهــن  وأحــس بالفخــر مبعرفــة  
أن مــن أقــوم بتدريســهن اآلن هــن 
والكيميائيــة  املحاســبة  مســتقباً 

واملرمجــة وغريهــن.
آراء  إى  للتعــرف  ونذهــب 
الطــاب عــن تجربتهــم بالســنة 
الطالــب  ونلتقــي  التحضرييــة 
يقــول:   الــذي  الخواجــه  عــيل 
تخرجــت العــام املــايض مــن الســنة 
التحضريية املســار العلمــي، وأدرس 
وتقنيــة  الحاســب  كليــة  يف  اآلن 
مبشــاركة  أرغــب  املعلومــات، 
طــاب الســنة التحضرييــة تجربتــي 
جريدتكــم  عــر  أطــرح  وأن 
ــون  ــاً أن تك ــي آم ــص تجربت ملخ
ذات فائــدة لهــم ويكمــل قائــاً: 
نقطــة  التحضرييــة  الســنة  تُعــد 
ــب  ــرية الطال ــة يف مس ــول مهم تح
ــامد  ــزداد اعت ــا ي ــة، ففيه التعليمي
الطالــب بنفســه يف صقــل مهاراتــه 
وزيــادة علمــه، يف البدايــة واجهــت 
وقــت  طــول  بســبب  صعوبــة 
الــدوام  و الســاعات الطويلــة التــي 
كنــا يجــب أن نقضيهــا يف الجامعــة 
ــع  ــت م ــن متكن ــم، ولك ــاً للعل طلب
ــى  ــم ع ــن التأقل ــت م ــرور الوق م
إيجابيــاً  التفكــري  ذلــك، وبــدأت 
بفائــدة كل ســاعة أقضيهــا، بالرغــم 
مــن أين أؤمــن بأهميــة معظــم 
ــها يف  ــم تدريس ــي يت ــررات الت املق
ــي أجــد  ــة، إال أنن الســنة التحضريي
اإلنجليزيــة  اللغــة  مقــرر  بــأن 
نظــرًا  الكــرى،  األهميــة  يحمــل 
يف  املســتخدمة  اللغــة  لكونهــا 
يف  الدراســية  املقــررات  معظــم 
ــرر  ــل مق ــك، يحم ــة، وكذل الجامع
ــة النصيــب األكــر  اللغــة اإلنجليزي

مقارنــة  املعتمــدة  الســاعات  يف 
الخاصــة  األخــرى  باملقــررات 

التحضرييــة. بالســنة 
الطالــــــــب  ويقـــــــــول 
ــى  ــذي أنه عبدالرحمــن ياقــوت ال
ــة  املســار الصحــي بنجــاح: يف بداي
احتجــت  التحضرييــة  الســنة 
مــع  للتأقلــم  الوقــت  لبعــض 
ــف  ــي تختل ــة، فه ــاة الجامعي الحي
حيــث  الســابقة  املراحــل  عــن 
هــي  التحضرييــة  الســنة  تعتــر 
األســاس، فيجــب بــذل أقــى جهــد 
ــي تســاعدك يف  يف هــذه الســنة ل
اجتيــاز الســنوات القادمة بســهولة، 
ــخصية  ــي الش ــال تجربت ــن خ وم
يف  العوامــل  بعــض  ســاعدتني 
التأقلــم مثــل الحديــث مــع طــاب 
ــة ،  ــة يف الجامع ــنوات املتقدم الس
ــن  ــي م ــور الت ــة بعــض األم ومعرف
املمكــن أن أواجههــا لــي ال تشــكل 
بالنســبة يل صدمــة أو مفاجــأة. 
الرحمــن  الطالــب عبــد  أمــا 
ــة  ــة - كلي ــنة الثاني ــهري ) الس الش
التحضرييــة  -وفــارس  الهندســة( 
للمســار الهنــديس للعــام ٢0١8-

ــة  ــنة التحضريي ــول: الس ٢0١9 فيق
ــة يف مســتقبل  ــة فاصل ــل مرحل متث
فكانــت  الجامعــي،  الطالــب 
بالنســبة يل تحديــاً كبــرياً اســتطعت 
تجــاوزه بتوفيــق اللــه ثــم بحســن 
مــن  لكوكبــة  العــامدة  اختيــار 
الذيــن  املتميزيــن  األســاتذة 
ــة  ــة والحامس ــم الرغب ــت لديه كان
التدريــس  فنــون  يف  واملهــارة 
مــن  كثــرياً  واســتفدت  املمتــع، 
مــن  جــو  يف  املتميزيــن  زمــايئ 
الحــب والتعــاون. فشــكراً لــكل 
مــن درســني بالعــامدة ولزمــايئ 
املخلصــن الذيــن بســببهم حصلــت 
عــى التميــز، وأســأل اللــه أن يبارك 
وإدارتهــا  الحبيبــة  جامعتنــا  يف 
ــن  ــارة ب ــا من ــيدة وأن يجعله الرش

العــامل. جامعــات 
ويــرد الطالــب عبــد الرحمــن  

قائــاً:  تجربتــه  الكامــل  فيصــل 
التحضرييــة  الســنة  يف  تجربتــي 
كتجربــة غالبيــة الطــاب حيــث 
كونهــا  صعبــة  البدايــة  كانــت 
ــال  ــدة وانتق ــة دراســية جدي مرحل
ــم  ــوي إىل التعلي ــم الثان مــن التعلي
الجامعــي الســنة التحضرييــة، لكــن 
ــاعدة  ــم مس ــاىل ث ــه تع ــل الل بفض
املدرســن وتعــاون زمــايئ الطــاب 
اســتطعت  التأقلــم والتكيــف مــع 
هــذه املرحلــة، ومــن أهــم مــا 
اكتســبه مــن مهــارات تطــور اللغــة 
كانــت  عــام  لــدي  اإلنجليزيــة 
عليــه مــن قبــل، كــام تطــورت 
الحاســوب  اســتخدام  مهــارات 
وأنصــح الطلبــة بــرضورة تنظــم 
ــاء املحــارضة،  ــز أثن وقتهــم  والركي
مصــادر  مركــز  مــن  واالســتفادة 
املركــز  التعلــم واالســتفادة مــن 
التوفيــق  متمنيــا  للمذاكــرة 

للجميــع.
ــن يف  ــات أيضــاً تجربته وللطالب
التحضرييــة وكان  الســنة  اجتيــاز 
ــذت  ــن، وأخ ــي به ــب أن نلتق يج
ــاد  ــة رين ــث الطالب ــراف الحدي أط
ــة يف  ــي طالب ــي وه ــق العتيب مطل
اآلداب  بكليــة  املكتبــات  قســم 
حيــث تقــول: كنــت متخوفــة مــن 
ــاون  ــن تع ــة ولك ــنة التحضريي الس
طالبــات شــعبتي ورحابــة صــدر 
ــر  ــاويف، أك ــدد كل مخ ــتاذايت ب أس
املراجعــة  منــه  اســتفدت  يشء 
ملدرســايت خــال الســاعات املكتبيــة 
نصيحتــي  عــي،  أشــكل  فيــام 
ــن الســاعات  ــة االســتفادة م للطلب
ــم. ــادر التعل ــز مص ــة ومرك املكتب

ثــم تحدثــت ســاح حســن آل 
عبــاس - املســار اإلنســاين تحضــريي 
تجربــة  كانــت  قائلــة:  الجبيــل  
التحضرييــة  الســنة  يف  الدراســة 
عبدالرحمــن  اإلمــام  بجامعــة 
ــداً،  ــة ج ــة رائع ــل تجرب ــن فيص ب
ــن  ــري م ــاون كب ــث وجــدت تع حي
قبــل املدرســات وحبهــن ملســاعدة 

ــب  ــا يصع ــهيل م ــات، وتس الطالب

يجعــل  األمــر  وهــذا  عليهــن 

كبــري  بارتيــاح  تشــعر  الطالبــة 

وخصوصــاً مــع التقــدم والتطــور 

اإللكــروين. 

القحطــاين  وجــدان  وأكملــت 

ــث  ــال الحدي ــاض أطف تخصــص ري

ــة  ــة مرحل ــة: الســنة التحضريي قائل

مهمــة يف حيــاة الطالبــة الجامعيــة 

ــن  ــي م ــة الت ــكل البداي ــا تش ألنه

خالهــا تتعــرف الطالبــة عــى كثــري 

املتعلقــة  الجديــدة  األمــور  مــن 

بالدراســة والتحصيــل الجامعــي، 

كانــت  شــخصيًا  يل  وبالنســبة 

الســنة التحضرييــة ســنة ملهمــة 

وتعلمــت فيهــا الكثــري مــن األمــور 

وخضــت العديــد مــن التجــارب 

شــخصيتي  مــن  صقلــت  التــي 

وطــورت لــدي عــدد مــن املهــارات، 

وحرصــت عــى تنظيــم وقتــي مــن 

خــال عمــل قامئــة باألولويــات، 

الدراســة  بــن  بالتوفيــق  وذلــك 

ــة. ــطة الطابي ــاركة يف األنش واملش

ــعود  ــوره س ــا ن ــول زميلته وتق

أطفــال   ريــاض   - الــدورسي 

مشــواري  بدايــة  يف  بالجبيــل: 

التحضرييــة  بالســنة  الــدرايس 

وجــدت بعــض الصعوبــات يف فهــم 

ــن  ــة، ولك ــة الجامعي ــام الدراس نظ

مــع الوقــت ومبســاعدة مدرســاتنا 

أقــوم  الغاليــات تعلمــت كيــف 

بتنظيــم وقتــي، حيــث حرصــت 

عــى حــل الواجبــات يف وقتهــا، 

الفصــل  بدايــة  مــن  ووضعــت 

الــدرايس جــدول درايس مريــح، مام 

ــة  ــد مراجع ــري عن ــي الكث ســهل ع

ــة  ــبًقا ليل ــته مس ــت بدراس ــا قم م

االختبــارات، وأيضــاً فــادين كثــريًا 

إنجــاز املشــاريع الدراســية مــن 

خــال العمــل الجامعــي. 

عــيل  وجــدان  الطالبــة  أمــا 

الزهــراين مــن املســار اإلنســاين فقد 

عــرت عــن إعجابها بفكــرة حلقات 

ــا حلقــة  النقــاش حيــث تقــول إنه

وصــل مفيــدة للغايــة بــن الطالبــة 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وبــن 

يف الجامعــة، فيهــا تعرفــت عــى 

أنظمــة الجامعــة وقوانــن الحضــور 

والغيــاب والتواصــل مــع اســتاذات 

املقــررات وتعرفــت مــن خالهــا 

ــن  ــارات وع ــات االختب ــن سياس ع

ــم. ــادر التعل ــز مص مرك

عبدالرحمن فيصلعبدالرحمن الشهريعبدالرحمن ياقوتعي الخواجة



العدد الثامن
ربيع الثاني ١٤٤١ هـ

ديسمبر ٢٠١٩ م

إدارة الوقــت ماهــي إال عمليــة تنظيــم وتخطيــط كيفيــة 

تقســيم الوقــت بــن أنشــطة محــددة، حيــث متكــن إدارة 

ــر  ــس أك ــر ذكاًء -ولي ــكل أك ــل بش ــن العم ــرد م ــت الف الوق

جهــًدا- بحيــث ينجــز املزيــد يف وقــت أقــل حتــى عندمــا 

يكــون الوقــت ضيًقــا والضغــوط عاليــة، ولذلــك فــإن عــدم 

إدارة الوقــت بشــكل جيــد تخفــض مــن فعاليــة الفــرد 

وتقلــص مــن إنتاجيتــه وإنجازاتــه.  ولهــذا يحقــق بعــض 

النــاس الكثــري بينــا يضيــق الوقــت عــى البعــض اآلخــر؟ 

.. )التحضرييــة( اســتطلعت آراء الطــاب يف كيفيــة إدارة الوقت 

وتنظيمــه واســتغاله بطريقــة صحيحــة

إذا كان لديك القدرة على إدارة وقتك

هناك دائمًا ما يكفي من الوقت 
لمن أراد النجاح
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ــزري  ــام املوي ــد الس ــد عب محم

مــن الطــاب الذيــن أنهــوا املســار 

الصحــي بنجــاح يــرد تجربتــه حــول 

تنظيــم الوقــت حيــث يــرى أن تنظيــم 

الوقــت يف املرحلــة الجامعيــة مــن 

أساســيات التفــوق وارتفــاع املعدل، إذ 

إن ســاعتن مــن اليــوم كافيتــان لجعــل 

ممتــاز  الجديــدة  املــواد  اســتيعاب 

فمــن ضمــن الســاعتن يكفــي نصــف 

ســاعة لقــراءة الــدروس الجديــدة ويف 

ــع  ــارات تتضاعــف إىل أرب فــرة االختب

ســاعات وتكــون مقســمة عــى مــدار 

اليــوم وفقــاً لنــوع الشــخص والوقــت 

املفضــل لــك للمذاكــرة مــام يــؤدي إىل 

تفوقــك يف جامعتــك وحياتــك العامــة 

ــه- . ــإذن الل – ب

محمــد  الطالــب  ويكمــل 

الخميِّــس مــن املســار العلمــي فيقول: 

ــت  ــة الوق ــى أحــد أهمي ــى ع ال يخف

ــت  ــإدارة الوق ــه، ف ــة إدارت ــل أهمي ب

وترتيــب األولويــات بشــكل منظّــم 

وصحيــح، يعتــر مــن أهــم أســباب 

النجــاح.، كيــف ال؟ والوقــت أهــم مــا 

ــن  ــه أمث ــى إنّ ــان، حت ــاة اإلنس يف حي

وأغــى مــن املــال، ولِعظــم الوقــت 

ــبحانه  ــه س ــم الل ــد أقس ــه فق وأهميت

ــع  ــم يف مواض ــه الكري ــاىل يف كتاب وتع

عــدة منهــا )ســورة العــرص(، وهنــا 

جــاء القســم بالعــرص وهــو )الدهــر(، 

ويجــب عــى الطالــب أن ينظـّـم وقتــه 

ويســتثمره ، وأوىل الخطــوات، هــي:  

ــل  ــن أج ــعي م ــدف للس ــد اله تحدي

الطلبــة  لزمــايئ  وأقــدم  تحقيقــه، 

إدارة  يف  الصحيحــة  الطــرق  بعــض 

الوقــت : منهــا تحديــد األولويــات، 

والجديــة يف أداء الواجبــات ، وتســجيل 

وتحديــد   ، طويلــة  أهــداف  قامئــة 

موعــد نهــايّئ للقيــام باملهــام، و تحديد 

وقــت زمنــي لــكل مهمــة ، والتخفيــف 

مــن امللهيــات التــي تتســبب يف ضيــاع 

التوفيــق  لزمــايئ  متمنيــاً  الوقــت، 

والنجــاح .

إبراهيــم  الطالــب  ويقــول 

إدارة  الهنــديس:  املســار   - حكمــي 

الحيــاه؛  فنــون  أهــم  مــن  الوقــت 

حيــث إن تنظيمــه وحســن إســتغاله 

ــذكاء  ــة وال ــارات الفطن ــد مه ــن أح م

يف التعامــل مــع الســاعة وعقاربهــا، 

إدارة  فــإن  ذلــك  عــى  وعــاوة 

الوقــت تعــد مــن أحــد أهــم مفاتيــح 

النجــاح يف الدراســة الجامعيــة وأي 

نشــاط يقــوم بــه الطالــب الجامعــي، 

وتكمــن أهميــة إدارة الوقــت يف أن 

يســهم وبصــورة مبــارشة يف النجــاح 

ــك  ــي وذل ــب الجامع ــي للطال األكادمي

ــل  ــتوى التحصي ــع مس ــال رف ــن خ م

الطالــب  بإمــكان  حيــث  الــدرايس؛ 

مــادة  لــكل  كاٍف  وقــت  تخصيــص 

دراســية ومتطلباتهــا والعمــل عــى 

ــة إىل  ــر، باإلضاف ــاح مبه ــا بنج إنجازه

ــة  ــام األكادميي ــن امله ــوازن ب ــق ت خل

واإلجتامعيــة.

عليــك  يجــب  الختــام  ويف 

وحــدد  أولوياتــك  تتذكر:رتــب  أن 

. بعشــوائية   تعمــل  وال  أهدافــك.. 

وللطالبــات أيضــاً طريقتهــن 

الطالبــة  يف تنظيــم وقتهــن، تقــول 

افتخــار الشــمري. تخصــص ريــاض 

تنظيــم  فتقــول:  الجبيــل  أطفــال. 

الوقــت مــن أهــم أســباب النجــاح 

وإنجــاز األعمـــال، لذلــك كنــت أبحث 

ــاعد  ــي تس ــا الت ــرق جميعه ــن الط ع

عــى تنظيــم الوقــت، إىل أن أهدتنــي 

ــارات  ــرر مه ــة يف مق الســنة التحضريي

البحــث والتعلــم نظريــة يف الوقت، أال 

وهــي »مصفوفــة األولويــات لســتيفن 

ــة  ــة تنقســم إىل أربع ــويف« املصفوف ك

أقســام: مهــم وعاجــل، مهــم وغــري 

عاجــل، غــري مهــم وعاجــل، غــري مهــم 

ــكان اســتخدام هــذه  وغــري عاجــل، ف

املصفوفــة يف الدراســة فعــااًل جــًدا يف 

تنظيــم الوقــت ليــس عليــك إال أن 

تضــع أعاملــك يف املصفوفــة وســتنجح 

ــة. ــك بفعالي ــه يف إدارة وقت ــإذن الل ب

لباريتــو،   80/٢0 نظريــة  أيضــاً 

ســاعدتني كثــريًا حيــث إن قانونهــا 

الوقــت  مــن   %٢0 أن  عــى  ينــص 

ــاز،  أي  ــن اإلنج ــج 80% م ــق يُنِت املنف

أنــك تســتطيع أن تُنِجــز 80% مــن 

ــك  ــوب إنجــازه يف ٢0% مــن وقت املطل

مبعنــى أنــك قــادر عــى إنجــاز عمــاً 

مــا يف ســاعتن فقــط مــن أصــل عــرش 

ســاعات مــن وقتــك بــرشط »عــدم 

واســتغال  واملاُمطلــة  التســويف 

أوقــات الــذروة والنشــاط« ، لذلــك 

احــذر مــن التســويف فهــو العــدو 

والنجــاح.  للوقــت  األول 

رانيــا  الطالبــة  وتكمــل 

يف  املكتبــات  قســم  يف  الغامــدي 

كليــة اآلداب فــرى: أنــه عــادة مــا 

وإدارتــه  الوقــت  تنظيــم  يُشــكل 

تحــدي  التحضرييــة  الســنة  يف 

الســاعات  حيــث  للطالــب،  كبــري 

ــة  ــا يف الجامع ــي يقضيه ــة الت الطويل

واالختبــارات،  املحــارضات  بــن  مــا 

د/ عبد المنعم بني عواد *

تعتــر مشــكلة التــرب عنــد الطلبــة  يف الســنة األوىل 

يف الجامعــات مــن املشــاكل التــي تعــاين منهــا معظــم 

دول العــامل؛ ألن الطلبــة ينتقلــون مــن بيئــة تعليميــة 

إىل بيئــة تعليميــة مختلفــة متامــاً، حيــث يعــاين كثــري 

مــن الطــاب والطالبــات مشــكات التكيــف يف بدايــة 

دراســتهم الجامعيــة ال ســيام الســنة األوىل منهــا، وذلك 

ألســباب كثــرية جــداً  منهــا بعــد الطالــب عــن عائلتــه 

واختــاف أســلوب التعلــم مــن التعليــم التقليــدي 

ــذه  ــباب، وه ــن األس ــا م ــردي وغريه ــم الف إىل التعلي

ــد  ــة بي ــذه املقال ــا يف ه ــال لحرصه ــكات ال مج املش

أن هــذه املشــكات ميكــن التغلــب عليهــا مــن خــال 

املتابعــة اإلرشــادية واألكادمييــة واإلرشاف األكادميــي 

والطــايب. 

ــرب-  ــكلة الت ــكلة – مش ــذه املش ــي ه ــى تنته وحت

عنــد الطــاب يف اســراليا فقــد أعلنــت وزارة التعليــم 

ــا  ــى أدائه ــاء ع ــا بن ــم جامعاته ــة دع ــن آلي ــاك ع هن

ــؤرشات  ــؤرشات رئيســة كان أول هــذه امل ــة م يف أربع

ــة األوىل مبعنــى  نســبة تــرب طــاب الســنة الجامعي

ــإن أداء هــذه  ــرب منخفضــة ف ــت نســبة الت إذا كان

ــم.  ــة الدع ــتحق الجامع ــع وتس ــة مرتف الجامع

ولقــد دأبــت عــامدة الســنة التحضرييــة عــى االهتامم 

ــن  ــد الرحم ــام عب ــة اإلم ــرب يف جامع ــكلة الت مبش

بــن فيصــل منــذ أكــر مــن أربــع ســنوات مــن خــال 

تقديــم الرعايــة األكادمييــة واإلرشــادية وفتــح قنــوات 

ــة  ــنوية مجدول ــة س ــا خط ــث أن لديه ــل، حي التواص

للقــاء الطــاب والطالبــات جميعهــم واالجتــامع بهــم 

وفتــح املجــال لهــم لتقديــم مقرحاتهــم ومرئياتهــم، 

ويبــدأ التواصــل املبــارش مــع الطلبــة املســتجدين يف 

أول أســبوع درايس مــن كل عــام مــن خــال برنامــج 

التهيئــة كــام يتــم عقــد أربعــة لقــاءات مبــارشة مــع 

الطلبــة تحــت إســم )حلقــات النقــاش( بحضــور 

ــي  ــدات واإلرشاف األكادمي ــة والوح ــام األكادميي األقس

واإلرشــاد الجامعــي جميعهــا، إضافــة إىل ذلــك فقــد 

قامــت العــامدة بفتــح قنــوات للتواصــل مــع طابهــا 

مــن خــال مركــز دعــم التعلــم وبوابــة خدمــات 

ــل  ــع التواص ــال مواق ــن خ ــة وم ــاب اإللكروني الط

رســائل  وكذلــك  فيســبوك(   ، )تويــر  االجتامعــي 

ــام  ــاب، ك ــات الواتس ــال مجموع ــن خ ــوال وم الج

ــار عــدد مــن الطــاب والطالبــات لتمثيــل  يتــم اختي

املجلــس االستشــاري وعقــد لقــاءات واجتامعــات 

وســامع  مقرحاتهــم  الســتقبال  معهــم  دوريــة 

ماحظاتهــم وإيصــال رســائل الطــاب للعــامدة مــن 

ــه  ــد الل ــود بحم ــذه الجه ــت ه ــد توج ــم. وق خاله

ــال  ــن 12.6 إىل 4.7 خ ــرب م ــبة الت ــاض نس بانخف

خمســة أعــوام 1435-1440هـــ .

التسرب في 
الجامعات

* منسق عام املسار العلمي.
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د/ محمود علي أيوب *

  مُيثــل الوقــت مقــداًرا محــدوًدا مــن الزمــن، 

وهــو حــد رقمــي واقــع بــن أمريــن، ومــن ثــم فالوقــت 

ــى  ــاً ع ــراً جمي ــس أث ــة يعك ــة عملي ــه بطريق وتنظيم

النفــوس وعــى راحتهــا ومتتــع اإلنســان بالطأمنينــة 

ــع النفــس؛ ألن اإلنســان باســتثامر  ــة والســام م الداخلي

الوقــت بطريقــة ُمثــى يشــعر بتحقيــق الــذات ويحقــق 

رضــا األخريــن وقبولهــم، ويتفهــم دوره الطبيعــي يف 

الحيــاة  ومــن هنــا  فــإن الطالــب يف املرحلــة الجامعيــة 

بحاجــة اىل مجموعــة إجــراءات عمليــة يف الحيــاة تجعلــه 

ــت وهــي تكــون  ــؤدي دور املنظــم  للوق ــه ي يشــعر بأن

ــايل :   كالت

  Daily Activities 1 تتبــع ومراجعــة األنشــطة اليوميــة-

التــي نقــوم بهــا يف الحيــاة ســواء أكانــت أنشــطة أكادميية 

أو غــري أكادمييــة وذلــك بعمــل جــدول  بيانــات مقســم 

ــع  ــي تضي ــطة الت ــب األنش ــي تجن ــة ويراع ــل زمني لكت

الوقــت مثــل أنشــطة متابعــة الريــد ووســائل التواصــل 

االجتامعــي ويراعــي البــدء مــن األصغــر إىل األعــى حتــى 

ــايل  ــك األنشــطة وبالت ــهل متابعــة تل ــه ويَس ــهل عمل يَس

تحقــق للطالــب شــعور بالنجــاح وتقديــر الــذات . 

ــة،  -2 تقليــل عمليــة مراجعــة األجهــزة والهواتــف الذكي

فعمليــة فحــص الجــوال ومراجعتــه كل وقــت ومراجعــة 

ــه مــن رســائل وصــور ومنشــورات عــى صفحــات  ــا ب م

ــت  ــن وق ــري م ــزء كب ــتهلك ج ــي يس ــل االجتامع التواص

اإلنســان، فاإلنســان وفــق الدراســات املتعلقــة باإلنتاجيــة 

 )Taming ( إن اســتخدم دقيقــة مــن وقتــه يف الرويــض

ومنتجــات  اإللكــروين  الريــد  مثــل  املشــتتات  ضــد 

ــق حافــز  التواصــل االجتامعــي يحصــل عــى عــرش دقائ

ــاج. ــة اإلنت يف عملي

3 - تنظيــم عــدد ســاعات النــوم بحيــث ال تقــل عــن )8( 

ســاعات وذلــك تجنبــاً لحــدوث اضطرابــات النــوم وتجنبــاً 

للتوتــرات النفســية التــي تؤثــر يف النشــاط اليومــي 

لإلنســان .

ــاء الدراســة مثــل  ــة أثن ــات أكــر فعالي -4 اســتخدم تقني

ــص يف أن  ــي تتلخ ــودورو Pomodoro وه ــة » بوم تقني

تبــدأ بالنشــاط وتأخــذ فاصــاً عقــب 25 دقيقــة وراحــة 

ملــدة 5 دقائــق ثــم تبــدأ بالنشــاط وتســتكمل خطواتــك 

ــاء األداء. ــة أثن وبهــذا تشــعر بالنشــاط والحيوي

أثنــاء  متعــددة  مهــام  يف  التفكــري  عــن  توقــف   5-

ــى األداء ألن  ــيئ ع ــريه الس ــك لتأث ــدرايس، وذل ــوم ال الي

اإلنســان يخــدع نفســه وخاصــة يف مثــل حــاالت الطــاب 

اللذيــن يكــون وقتهــم محصــوراً بــن املذاكــرة وحضــور 

ــة.  ــات املنزلي ــذ الواجب ــارضات وتنفي املح

 -6 عمــل جــدول يومــي باملهــام واألنشــطة ومحــدداً بــه 

ــة  ــكل نشــاط أكادميــي مــع  وضــع خطــة زمني ــر ل تقدي

للمرشوعــات البحثيــة والواجبــات وتقســيم هــذه الخطــة 

إجراءات عملية 
لتطوير الوقت   

* استشاري ومنسق وحدة االرشاد الجامعي بعامدة السنة 
التحضريية والدراسات املساندة.

ابراهيم حكميمحمد الُخَميِّسمحمد عبد السام املويزري
وإنجــاز املشــاريع واالشــراك باألنشــطة 

التوتــر  لتجنــب  لكــن  الامنهجيــة، 

وضيــق الوقــت قمــت بوضــع جــدول 

ملراجعــة محــارضايت كل أســبوع، أمــا يف 

ــة  ــوم باملراجع ــة أق ــارات النهائي االختب

قبــل أســبوعن مراجعــة شــاملة ، مــام 

ســهل عــي اجتيــاز الســنة التحضرييــة 

بتفــوق.

محمــد  كوثــر  الطالبــة  أمــا 

ــه إدارة األعــامل  عــيل الغامــدي - كلي

فهــي تقــول: يعــد قــدرة طالــب الســنة 

ــة   ــه بفعالي ــة عــى إدارة وقت التحضريي

إداريت  ، حيــث إن  أمــر مهــم جــداً 

أهــدايف  إنجــاز  يف  ســاعدين  لوقتــي 

، أمــا  و تحقيــق معظــم طموحــايت 

كان  فقــد  الوقــت  إدارة  يف  أســلويب 

ــث تكــون  ــات بحي ــب األولي أوالً : ترتي

الدراســة قبــل األنشــطة و الفعاليــات، 

ثانيــاً:  تســجيلها لــي أتأكــد مــن عــدم 

نســيان أيــة مهمــة، ثالثــاً : تجنــب 

التســويف أو اختــاق أعــذار للتأجيــل، 

كل املهــام املُســجلة يجــب أن تتــم 

ــاط  ــذه النق ــبوع ،ه ــة األس ــل نهاي قب

جميعهــا ســاعدتني يف تحصيل عامات 

جيــدة وتنظيــم للوقــت بشــكل ممتاز، 

وقتــه  أدار  طالــب  كل  أن  وأعتقــد 

بشــكل صحيــح ســيحصل عــى النتائــج 

ــها .  نفس

هديــل  الطالبــة  وتقــول 

املســار  الشــقاقيق-  عبدالرحمــن 

العلمــي  - كليــة املجتمــع الدمــام:

ــث  ــاّمً  ، حي ــورداً ُمه ــت َم ــَر الوق يُعت

ميكــن تحقيــق األهــداف املرجــّوة مــن 

ــكل  ــت بش ــة للوق ــال إدارة الطالب خ

فّعــال ولتتمكــن مــن تحقيــق أكــر 

مــن هــدف ،  بوقــت أقــل خصوصــاً أن 

املرحلــة الجامعيــة تختلــف فالتكاليف 

تــزداد فتراكــم ، ومــع مــرور الوقت قد 

يَثقــل علينــا إنجازهــا ، فلــِك صديقتــي  

ــد  ــي ق ــيّة الت ــح األساس ــض املفاتي بع

بنجــاح  وقتــك  إدارة  يف  تســاعدك 

بالتخطيــط  عليــِك   ، فّعــال  وشــكل 

أهدافــك  مــع  يتفــق  مبــا  اليومــي 

ــك  ــم علي ــتفادة ، ث ــِك االس ــق ل ويحق

ِ تحليــل الوقــت عــن طريــق وضــع 

املكلفــة  واألنشــطة  للمهــام  ســجل 

بهــا  مــع منافــذ الهــروب مــن املهــام ، 

وأيضــاً يجــب عليــِك االســتغال األمثــل 

لألوقــات الهامشــيّة بالجامعــة ، وهــي 

األوقــات التــي تضيــع مــا بــن املهــاّم، 

فــرات االنتظــار مابــن املحــارضات قــد 

ــا إىل  تتجــاوز الســاعة والســاعتن ، وم

ــّد  ــه ال بُ ذلــك مــن أوقــات ، حيــث إنّ

ــل  ــات لنص ــذه األوق ــتغال ه ــن اس م

إىل هدفنــا املرجــو وبذلــك نصبــح أكــر 

متيــزاً ونجاحــاً ومــدركات ملتطلبــات 

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

والســنة  عامــة  بصــورة  الجامعيــة  الحيــاة  إن 
الدراســية األوىل خاصــة تعــد تحديــاً صعبــاً ملعظــم 
الحيــاة  مــن  انتقاليــة  كونهــا مرحلــة  الطلبــة؛ 
املدرســية إىل الحيــاة الجامعيــة، حيــث يواجــه 
الطلبــة يف بدايــة حياتهــم الجامعيــة صعوبــات 
قــد تســهم يف إعاقــة تكيفهــم وتُحــد مــن تحقيــق 
أهــداف الجامعــة يف بنــاء الطلبــة علميــاً واإلســهام 
يف منــو شــخصياتهم، وذلــك الختــاف جــو الدراســة 
وأســاليب  التعامــل  وطبيعــة  النظــام  وطبيعــة 
ــوي.  ــم الثان ــن التعل ــة ع ــبل الدراس ــم وس التقوي
ويُعــد التكيــف مــع الحيــاة الجامعيــة مطلبــاً 
ــة،  ــتمرارهم بالدراس ــة واس ــاح الطلب ــياً لنج أساس
ــة  ــاة الجامعي ــع الحي ــف م ــوء التكي ــيام أن س الس
يُعــد مــؤرشاً عــى أن هنــاك حاجــات غــري مشــبعة 
مــام  الجامعيــة  البيئــة  داخــل  الطلبــة  لــدى 
ينعكــس أثــر ذلــك عــى تــدين مســتوى األداء أثنــاء 

ــا. ــا بعده ــم وم ــرة التعل ف
ــف  ــاً بالتكي ــاً وثيق ــدراىس ارتباط ــط األداء ال ويرتب
ــرط  ــذى ينخ ــدر ال ــة، فبالق ــاة الجامعي ــع الحي م
ــه الطالــب يف مجتمــع الجامعــة ويتكيــف مــع  في
متطلباتــه اإلجتامعيــة والنفســية والدراســية بقــدر 
ــة،  ــه يف الدراس ــه يف األداء وتفوق ــون جودت ــا تك م
ــة  ــة الجامع ــد طلب ــف عن ــة التكي ــب عملي وتتطل
وتعلــم  اإلدراكيــة  خريطتهــم  تنظيــم  إعــادة 
رضوريــة  مهــارات  واكتســاب  جديــدة  قواعــد 
للنجــاح يف املواقــف الجديــدة، وهنــاك بعــض 
الوســائل املعينــة عــى عمليــة التأقلــم مــع الحيــاة 

ــى :- ــة وه الجامعي
- توثيــق العاقــة مــع اللــه واإللتجــاء إليــه وبــذل 
ــات  ــن املنبه ــد ع ــات والبع ــد يف أداء الواجب الجه
وتذكــر دامئــاً قــول الرســول صــى اللــه عليــه وســلم  

»احفــظ اللــه يحفظــك«.
- معرفــة الطالــب للوضــع الجديــد ومحاولتــه 
التأقلــم فيــه بشــكل إيجــاىب مــام يتطلــب أن 
يكــون الطالــب منطقيــاً يف نظرتــه لألمــور والحــذر 
ــل  ــه والعم ــرط في ــل املف ــاؤم أو التفائ ــن التش م

ــليم. ــف الس ــى التكي ــه ع ــا يعين ــى م ع
ــام يعــن  ــدة م ــارف جدي ــات ومع ــدء بصداق - الب
الطالــب عــى التأقلــم مــع البيئــة الجامعيــة، 
عــى أن يختــار مــن االصدقــاء َمــن يــرىض بخلقــه 

ــة. ــري والدراس ــى الخ ــه ع ــن يُعين ــه وم وأمانت
ــة  ــة الجامعي ــع البيئ ــاىب م ــكل إيج ــل بش - التفاع
ومامرســة  الطابيــة  األنشــطة  يف  واملشــاركة 
ــاط. ــق واإلحب ــف القل ــة لتخفي ــطة الرياضي األنش

- البدايــة مــن حيــث انتهــى اآلخــرون. فهنــاك 
ــض  ــها بع ــي مارس ــة الت ــلوكات الخاطئ ــض الس بع
ــة،  ــوا يف الجامع ــروا ومل يوفق ــن تع ــاب الذي الط
ــع  ــى ال يق ــا حت ــرف إليه ــب أن يتع ــدر بالطال يج

ــه. ــوا في ــام وقع في

رياضـــــــةمواهب رســـــــــم  أدب  شـــــــــعر  خطـــــــــابة 

َسـلِـــْمَت يَـــا مـَْنبـَــَع اإلْســـاِم والـِْقيَـــُم

ــِم ــأِْن ِبالِقيَـ ــَر الشـَّ ــا قَـِديـ ــْوِطِني يـَ ــا َمـ يـَ

ــي ــا َوطَِنـ ــِن يَـ يـ ــَذا الدِّ ــاٍم ِبَهـ ــْوَت َسـ َعلَـ

ــى ُجــْدَت ِفـــي الِقَمـــِم َعـــاَ ِبــَك الَْحــقُّ َحتَـّ

لـَـْم يَْســِبق ألَرٍْض تَْســُمو أَْســَمى ِمــْن َوطَِنــي
ــمـِ ــوُر لـِألَمـ ــيُّ الـنُّـ ــِك النَِّبـ ــى َعلـَيْـ خـَطَـ

ــا تـَِنـ ــاَد أُمَّ ــا أَْمـَجـ ــْدَي يَـ ــزَِل الْـَهـ ــا مـَْنـ يَـ

ــَدِم ــي الـِْقـ ــاِن ِفـ ــوُر لِـألَْديَـ ــَل الْنُّـ ــا َمْنَهـ يـَ

ــًة ــِق َهـاِويَـ ــوُب الـَْخـلْـ ــي قُلُـ ــِك تَرِْمـ إِلَـيـْ

ــرَم ــِة الَْحـ ــْوَل الَْكْعبَـ ــِك َحـ ــي فـِيـ َوتَْسـتَِقـ

َوِمـْنـــَك يَـــا َمـْوِطِنـــي الَْعلْيَـــاُء انبثقــت

لـِألُمــَــِمـ اإلِْســــاََم  تَــــْزَرُع  رََســائـِـــٌل 

فـَتَْعـصـِمـُهـَــا لِلْنـَّــاِس  الْـَحـــقَّ  َوتَْنـشـُــُر 

َنـــِم ِمـــْن ِفتَْنـــِة الْشـَّــِر َوالـِْعْصيَـــاِن َوالصَّ

ــًة ــَت َمرْتِبَـ ــي وارمَتَقـْ ــا َمْوِطِنـ ــْوَت يَـ َسَمـ

ــاَك لِلْـقـِمـَــِمـ كُـــلٌّ رَآى الْـحـَــقَّ قَـــْد رَقَـّ

ــُه ــاِس َمْسَكَنـ ــاِء الْنـَّ ــي ِدَمـ ــِذي ِفـ ــَت الَـّ أَنْ

ــم ــْعِب َواألُمـَ ــوِب الْشَّ ــِذي ِفـــي قُلُ ــَت الَّ أَنْـ

مـُهـَـــا أُقـَدِّ َوأَبـْيَـاتِــــي  ُحـبِّـــي  إِلَـيْـــَك 

َمْزُروَعـــًة ِفيـــَك قـَــْد اْصطََفاهـَــا قَلَمـِــي

كلات: نوره حسن محمد خرباين

طالبة يف السنة التحضريية

 – مسار علمي - الريان

موطني

مفاتيح الخبرة للتوافق 
مع البيئة الجامعية

إين ودون تردد وطني وما ملكت يداي سواه

ياما كنت لليتيم عائلًة

وللفقري مااًل

ولاجئن وطًنا 

أنا هنا يف همة صاعدة للقمة من أجلك

لرتقي الشعوب                                

وتزدهر األرض 

ويحيا الوطن 

انا هنا بالحزم عند العزم 

وامللبي عند القسم 

وروحي وما ملكت يداي فداء لقائدي الحرم.

الطالبة برشى سعود محمد نارص

املسار االنساين- شعبه ٢٣

همة حتى القمة

الصورة الفائزة مبسابقة التصوير املقامة باملسار 

االنساين/  الطالبة: نوف فاح الحريب
الطالبة مضاوي سعد الشهري/ املسار االنساين

املســار  اهتــامم  مــن  إنطاقــاً 

ــة  ــنة التحضريي ــامدة االس ــي بع العلم

والدراســات املســاندة ببنــاء شــخصية 

ــب  ــاً يف الجوان ــاًء متكام ــب بن الطال

االهتــامم  خــال  مــن  جميعهــا 

باألنشــطة الرياضيــة بالتــوازي مــع 

ــب  ــة، حصــل الطال ــارات األكادميي امله

عــى  القــرين  مصطفــى  عبداللــه 

امليداليــة الذهبيــة واملركــز األول يف 

ــي  ــدو الت ــات للتايكون ــة الجامع بطول

ــام  ــد، ك ــك خال ــة املل ــت بجامع اقيم

حصــل الطالــب عــي جاســم آل مطــر 

عــى املركــز األول يف بطولــة الجامعــة 

لتنــس الطاولــة.. مــن الجديــر بالذكــر 

أن الطالــب ميثــل املنتخــب الســعودي 

لتنــس الطاولــة.

التحضيرية تحصد المركز األول 
في التايكوندو وتنس الطاولة

مجلة فصلية تصدرها عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة بالجامعة    

املرشف العام عى املجلة

د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد

رئيس التحرير

د. نارص بن سعود الريس

مدير التحرير

د. رامي عطية

أعضاء املجلة
د. أحمد خطريي      أ. يارس عبدالسام

أ. نائل عنبتاوي        د. أنوار الشعار       
د.كوثر السيد           د. سوسن الكويك 

د. تغريد السيد       أ. أمل الخرساين

 أ. نور أبو عفونة     أ. مروة الرويب

األخيرة
Preparatory

التصميم واإلخراج:

 سعيد عبدالقادر

العدد الثامن
ربيع الثاني ١٤٤١ هـ

ديسمبر ٢٠١٩ م

* منسقة الجودة للمسار اإلنساين

املراجعة اللغوية: 

د. أنيس مشعل


