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 املواءمة بني خمرجات التعليم العايل وحاجات سوق العمل: قراءة يف عاملنا العريب

 
 األستاذ الدكتور/ حممـد طالــب مفلح عبيداتمعايل 

 املتحدة األمريكيـة.شامبني ، الوالايت  –دكتوراه يف اهلندسة املدنية من جامعة الينوي إيرابان  املؤهالت العلمية:

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
 عصرية رؤية وتقدمي العريب عاملنا يف العمل سوق حباجات العايل التعليم خمرجات تربط اليت البينية العالقة لواقع عرض لتقدمي الورقة هتدف    

 اخلطط لنجاح ومؤرقا   مهما   ومؤشرا   العربية اجلامعات يف والعايل العام التعليم إصالح مفاصل أهم أحد ابت الذي التحدي هذا ملواجهة اسرتاتيجية
 .العمل لسوق اخلرجيني وأتهيل التعليم وآليات والتخصصات الدراسية

 هذه ومقارنة العريب، عاملنا يف واقعية نظرة خالل من العمل سوق ومتطلبات األكادميية التخصصات بني العالقة لطبيعة عرض الورقة يف وسيتم    
 لتجسري والغربية العربية الدول بعض اعتمدهتا واليت الناجحة واآلليات التجارب لبعض وعرض منها، الغربية وخصوصا   املتقدمة الدول مع العالقة
 .العايل التعليم وخمرجات العمل سوق متطلبات بني الفجوة

 االعتماد لتعزيز الثالثة األلفية متطلبات تواكب طموحة كخطة السعودية العربية للمملكة 2030 الوطنية للرؤية استشرافية نظرة إلقاء سيتم كما    
 لربط عصرية استباقية خطط وضع سبيل على االقتصادي، والنمو النهوض لغاايت الرايدة وجمتمع العمل سوق لرفد واملدربة الكفؤة البشرية القوى على

 يف التشغيل وآليات طبيعة على يؤثر ابت والذي العامل يف املذهل والذكي التكنولوجي التطور تواكب اليت اجلامعية والتخصصات العمل سوق حاجات
 .ومرنة ديناميكية بطريقة واخلاص العام القطاعني

 للمهارات العمل سوق حاجات يؤكد أصبح الذي واملهين والتكنولوجي التقين التعليم صوب احلديثة العايل التعليم لتوجهات الورقة وستتطرق    
 واملشبعة الراكدة التخصصات يف الشهادات بعض من أكثر والوظيفة للتشغيل تؤول اليت املعرفية واملخرجات للجودة إضافة والذكية الناعمة العصرية

 .العمل عن العاطلني لطوابري الشباب تضم واليت
 هلا العمل سوق وحاجات وماهيتها املتوفرة ابلتخصصات الطلبة تبصري لغاايت وأمهيتها اجلامعات يف التحضريية الربامج على الضوء تسليط وسيتم    

 .احلقيقية العمل سوق وحاجات وطموحاهتم الذهنية قدراهتم بني موائمني ختصصاهتم اختيار ليحسنوا

 



The Importance of Embedding 21st Century Skills within the 
Curriculum 

 

Frank Edwards 
Pearson Education 

Director Workforce Development  

 

 

Abstract: 

    For so many learners enrolled in schools, colleges and universities throughout the Middle 
East, the jobs that they will occupy in the future do not currently exist. The world of work is 
changing at a pace not seen by previous generations, rapidly yielding new industries and new 
professions, many of which we cannot even imagine or predict. 

    How then can we possibly give our learners the education needed to survive – and thrive – 
in these workplaces of the future, as well as making these learners responsible global citizens? 
This paper discusses this important question and examines ways in which all educators across all 
levels of education need to place 21st Century skills at the centre of their students’ learning 
experience. The paper draws on the researcher’s vast experience in the field of education and 
training and years’ spent researching the most in-demand skills in the 21st Century workforce. 
The paper provides a unique insight into how we can take the lead in this important field and 
make sure learners in Saudi Arabia are ready to excel in their future careers. 



 طرق تنمية املهارات الالزمة لسوق العمل يف برامج السنة التحضريية ابجلامعات السعودية
 

  الدكتور/ حممود فتوح حممد 
 كلية الرتبية-علم نفس تربوي -أستاذ مشارك العلمية: الرتبة

 

 
 ملخص الدراسة

   
 تحضريية ابجلامعات السعودية. وقدإىل التعرف على طرق تنمية املهارات الالزمة لسوق العمل يف برامج السنة ال الدراسة هذه هتدف    

ري عنها  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة وصفا  دقيقا  من خالل مجع املعلومات والعمل على تصنيفها والتعب
مج السنة وذلك للوصول إىل استنتاجات حول موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة احلالية إىل جمموعة من النتائج من أمهها:يهدف بران وكيفا ،كما  

ون له أثر كبري يف التحضريية إىل ترسيخ مبادئ التميز واالنضباط والشعور ابملسؤولية، وتعزيز املهارات القيادية والثقة ابلنفس يف نفوس طالهبا، مما سيك
سني خمرجات اجلامعة من الكوادر مساعدة الطالب على االندماج يف جمتمع اجلامعة، واملشاركة الفّعالة يف األنشطة اجلامعية، وهذا سينعكس على حت

،ابإلضافة إىل أن هذا الربانمج يؤدي رسالته من خالل تعليم وتوجيه وأتهيل الطالب لوضعهم يف املسار الصحيح لبدء دراستهم  املؤهلة لسوق العمل
املعرفية والتقنيات ليتميزوا علميا وعمليا وأخالقيا. اجلامعية ورفع كفاءهتم العلمية وإكساهبم املعلومات واملهارات املعرفية الالزمة للتعامل مع البيئة  

 طالب حنو يتطلب تنمية املهارات الالزمة لسوق العمل يف برامج السنة التحضريية ابجلامعات السعودية جمموعة من املتطلبات ،وهى: قياس اجتاهات ال
ي للطالب ، وإعداد اخلطة التطويرية هلا من أرض الواقع بعد دراسة تفصيلية برامج السنة التحضريية ابجلامعات السعودية ، واالهتمام ابإلرشاد األكادمي

حمفزة الحتياجات وقدرات الطلبة وتطلعات سوق العمل ، وتفعيل دور الطالب كمشارك رئيس يف العملية التعليمية ، وتشكيل بيئة تربوية وتعليمية 
التحضريية عن املباين التعليمية األخرى ىف اجلامعة من حيث اإلمكانيات والتقنيات  للتعلم، ونشر ثقافة التعلم اجلاد، وضرورة متيز مبىن السنة

 املستخدمة.
      تبين املعايري الدولية يف مهارات تقنية السعودية منهاتوجد طرق عدة لتنمية املهارات الالزمة لسوق العمل يف برامج السنة التحضريية ابجلامعات :

ة، واكتشاف املواهب لدى الطالب ورعايتها، وتفعيل اجلودة يف السنة التحضريية ، وإنشاء مركز التوجيه واإلرشاد الطاليب، املعلومات يف السنة التحضريي
لربامج السنة  والتقومي املستمر من قبل هيئات حملية وعاملية لربامج السنة التحضريية ، وتدعيم مهارات التعلم الذايت لدى الطالب، والتطوير املستمر

التحضريية ،  ضريية ومناهجها التعليمية ، واعتماد نظام االمتحاانت املعيارية العاملية ، واالستفادة من جتارب الدول األخرى ىف تطوير برامج السنةالتح
 وتنمية قدرات الطالب ومهاراهتم، وتعزيز الشراكة بني برامج السنة التحضريية والقطاع اخلاص. 

 

 



 العمل يف السنوات التحضريية يف اجلامعات السعودية تنمية املهارات الالزمة لسوق
 
  لدكتور/ حممود سيد أمحد إبراهيم سليمانا

 دكتوراه يف احلقوق بقسم القانون املدين جامعة املنصورة املؤهالت العلمية:

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
الالزمة لسوق العمل، وذلك من خالل استعراض خطط وبرامج السنوات يهدف هذا البحث إىل دراسة أهم العوامل اليت تؤدي إىل تنمية املهارات     

رات اليت التحضريية يف اجلامعات السعودية، واليت تؤدي يف النهاية إىل خمرجات تعليمية عالية انعكست على اكتساب طلبة السنوات التحضريية للمها
 حيتاجها سوق العمل، وتوجيههم حنو التخصص املناسب.

ج الدراسة أن الربامج التحضريية يف مجيع مساراهتا حرصت على تضمني املقررات التدريسية مبا يتناسب مع متطلب مهارات سوق وبينت نتائ    
يمية. وتناول العمل. كما تناولت أثر دور املدرس يف السنوات التحضريية الذي جيمع ما بني العلم والعمل، مما جيعل الطلبة على اشتياق للعملية التعل

ابلتفصيل العوامل اليت تؤثر على تنمية اخلطط املستقبلية للسنوات التحضريية مبا يتناسب مع مهارات سوق العمل ومتطلباته، اضافة اىل  البحث
 العوامل اليت تؤدي إىل اكتساب تنمية تلك املهارات الالزمة لسوق العمل.

ملي( للطلبة يف السنوات التحضريية مبساراهتا املختلفة من خالل زايرة املنشآت وأوصى الباحث بعدد من التوصيات أمهها تفعيل مادة )النشاط الع     
 الصناعية والتجارية والطبية والعلمية والتقنية واحلقوقية، كل حسب ختصصه لربط املهارات املكتسبة مع مهارات املتطلبة لسوق العمل.

 



اإلسالمية يف تنمية املهارات الالزمة لسوق العمل دور الربامج التحضريية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 
 من وجهة نظر الطلبة

 طعيس بن مشلش املقاطي    لدكتور/ا
 الدكتوراه يف علم االجتماع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  املؤهالت العلمية:

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
لعمل هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور الربامج التحضريية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف تنمية املهارات الالزمة لسوق ا    

بعا  لدى طالب وطالبات الربامج التحضريية، وهل هناك اختالف يف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور الربامج يف تنمية مهارات سوق العمل ت
( طالب وطالبة من طلبة الربامج التحضريية ، واستخدم الباحث املنهج 204الختالف متغري اجلنس واملسار التعليمي، وتكونت عينة الدراسة من)

ة البحث،  ( فقرة موزعة على ستة حماور هي ) مهارة التعلم،  مهارة التفكري، مهار 24الوصفي، ومت استخدام استبيان قام الباحث ببنائه تكون من )
 مهارة التخطيط، مهارة إدارة الوقت،  مهارة العمل اجلماعي( ومت التأكد من صدق األداة وثباهتا

العمل أظهرت نتائج الدراسة أن هناك دور كبري للربامج التحضريية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف تنمية املهارات الالزمة لسوق     
 (.3.60حيث بلغ املتوسط احلسايب للمجاالت ككل )لدى طالهبا وطالباهتا، 

( بني تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور كما أظهرت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )     
على مجيع اجملاالت ابستثناء جمال مهارة البحث فقد دلت  الربامج التحضريية يف تنمية مهارات سوق العمل لدى طالهبا وطالباهتا تعزى ملتغري اجلنس

 نتائج الدراسة  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصاحل الذكور.
 كما أظهرت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على جمايل )مهارة التخطيط، مهارة العمل اجلماعي( يعزى ملتغري املسار    

 حني دلت نتائج الدراسة إىل فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور الربامج التحضريية يف تنمية مهارات سوق التعليمي، يف
نساين ار اإلالعمل على جماالت الدراسة )مهارة التعلم، مهارة التفكري، مهارة البحث، مهارة إدارة الوقت( تبعا  للمسار التعليمي ولصاحل طلبة املس

 والتطبيقي مقارنة ابملسارات األخرى.

 



دراسة حتليلية ملهارات السنة التحضريية يف ضوء املهارات والقدرات املتطلبة لسوق العمل احمللية والعاملية 
 كما يعلن عنها خالل اجلرائد واالنرتنت"

 الدكتورة/ مىن عبد الفضيل عبد الفتاح األلفي.
أستاذ القياس والتقومي ومناهج البحث العلمي واالحصاء املساعد جبامعه انيف العربية للعلوم األمنية كليه العلوم  الرتبة العلمية:

 النفس.قسم علم  -االجتماعية 

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
لقدرات  هدفت الدراسة احلالية اىل التعرف على القدرات واملهارات للسنه التحضريية جبامعه االمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء املهارات وا    

خالل جريدة املتطلبة للخرجيني  لاللتحاق بسوق العمل احمللى والدويل وذلك من خالل التحليل الكيفي والكمي إلعالانت اجلرائد احمللية ) من 
وتوصلت  (W.W.W Job wareالرايض يف اململكة العربية السعودية وعلى املستوى العاملي من خالل االنرتنت حيث موقع بنك  الوظائف  )
اعالانت عن هبا   -اعداد منها10يف  -الدراسة اىل ان عدد املهارات والقدرات املتطلبة للوظائف لسوق العمل احمللى كما يعلن عنها جبريدة الرايض 

% ( تليها اجادة اللغة اإلجنليزية حتداث وكتابه  32,5مهارة وقدرة اكثرها تكرارا : مهارة اجادة احلاسب األىل بنسبه مئوية )25وظيفه متطلبه ب  91
رجيني لاللتحاق بسوق % (،اما القدرات واملهارات اليت جيب ان تتواجد لدى اخل3,75% ( تليها شخصيه قياديه بنسبه مئوية )31,2بنسبه مئوية )

اعالن  23مهار ة وقدرة متطلبه عامليا من خالل  42العمل العاملي وكما يعلن عنها بوضوح يف الوظائف املعلن عنها يف االنرتنت جند ان هناك 
( تليها كل من مهاريت % 9,5وظيفي على شبكه األنرتنت اكثرها تكرارا كل من مهاريت االتصال ، والقدرة على العمل يف فريق  بنسبه مئوية )

% ( تليها املهارات التحليلية مث القدرة على التفاوض على كل املستوايت مث املرونة والقدرة على العمل 6,6استخدام اكثر من لغة واملبادرة بنسبه )  
لنتائج الكثري من التساؤالت اليت تبحث عن العمل ( معا . وتطرح هذه ا -يف بيئات متعددة الثقافات تليها اإلبداعية ومهارات ا لتنظيم ) يف الوقت 

 إجابه.



واملتواكبة  مهارات سوق العمل املتضمنة يف مقرر رايدة األعمال يف السنة التحضريية جبامعة امللك سعود
 م2030مع رؤية اململكة 

 لدكتور/ انصر حممود إسليم ا
 أستاذ مساعد / عضو هيئة التدريس جامعة امللك سعودالرتبة العلمية: 

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
ع هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تضمني مهارات سوق العمل يف مقرر رايدة األعمال يف السنة التحضريية جبامعة امللك سعود واملتواكبة م    

خالل اإلجابة م، وجرى االقتصار على احلقيبة التدريبية ملقرر رايدة األعمال كعينة ممثلة هلا. وحاولت الدراسة حتقيق أهدافها من 2030رؤية اململكة 
لسابقة عن األسئلة اليت طرحتها، مستخدمة يف ذلك أسلوب حتليل احملتوى، وكانت أداهتا قائمة حتليل مت اشتقاقها من مراجعة البحوث والدراسات ا

 واألدب الرتبوي.
 وكانت أهم نتائج حتليل حمتوى احلقيبة التدريبية ملقرر رايدة األعمال ما أييت:    

( فقرة، اشتملت عليها مجيع جلسات احلقيبة التدريبية، أي 406( فقرة من أصل )234اليت وردت فيها مهارات سوق العمل بلغ )جمموع الفقرات -1
 %( وأن معظم هذه املفاهيم تتصل مبهارات سوق العمل. 57.0بنسبة مئوية مقدارها )

%(، بينما كان أقلها ورودا  35.0( عنواان  بنسبة مئوية مقدرها )140( من أصل )49بلغ عدد مهارات سوق العمل الواردة يف العناوين الفرعية )-2
 %(.43.0( عنواان  وبنسبة مئوية )48( من أصل )20يف العناوين الرئيسة، إذ بلغ عددها )

ل جلسة من .( بني تكرارات مهارات سوق العمل يف ك0010( وجود متثيل دال إحصائيا  على مستوى )2كشف نتائج اختبار كاي تربيع )كا   -3
( جلسة، ويفهم من هذه النتيجة أن ورود مهارات سوق العمل يف حمتوى احلقيبة التدريبية ملقرر رايدة األعمال يتوقف 13جلسات املقرر واليت بلغت )

 على طبيعة موضوع اجللسة وحمتواها، وابلقدر الذي تسمح به طبيعة هذه املوضوعات يف تقدمي هذه املهارات.
، وأن 2030إىل أن شكل احملتوى الذي تقدم فيه مهارات سوق العمل من خالل مقرر رايدة األعمال يتواكب مع رؤية اململكة  كشفت الدراسة  -4

لرؤية الثاين هناك أتهيال  علميا  يستهدف طالب السنة التحضريية ملا يف ذلك من أمهية يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة، ومتاشيا  مع حمور ا
 مزدهر( حيث الرتكيز على دور رايدة األعمال يف حتقيق نقلة نوعية يف تنوع القاعدة االقتصادية لزايدة موارد اململكة.  )اقتصاد

ويف هدي هذه النتائج انتهت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات من أمهها إجراء دراسات أخرى، واإلفادة من قائمة التحليل عند ختطيط، أو     
التدريبية ملهارات رايدة األعمال، أو إعادة تطويرها، والتأكيد على مدرب رايدة األعمال على التأهيل العلمي لطالب السنة التحضريية أتليف احلقائب 

 .2030من خالل إبراز مهارات سوق العمل يف احملتوى الذي يقوم بتدريسه ملواكبة رؤية اململكة 

 



يف ضوء النماذج العاملية ملهارات  ة ابجلامعات السعوديةتطوير إطار املهارات يف برامج السنة التحضريي
 )تصور مقرتح( سوق العمل

 
 .: ابحثة يف مرحلة الدكتوراهالرتبة العلمية                                  األستاذة/ شيمة ابراهيم العتييب

 .يف مرحلة الدكتوراه ابحثةالعلمية:  لرتبةا                    بنت حممد بن عبدهللا العمري األستاذة/ أمساء

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
ت سوق هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إىل تطوير إطار املهارات يف برامج السنة التحضريية ابجلامعات السعودية يف ضوء النماذج العاملية ملهارا    

ماذج العاملية العمل. وقد توصلت الدراسة يف أهم نتائجها إىل بناء إطار مقرتح للمهارات يف برامج السنة التحضريية ابجلامعات السعودية يف ضوء الن
 ملهارات سوق العمل، كما توصلت أيضا  إىل ما يلي:

 .االهتمام العاملي مبهارات القرن الواحد والعشرين وابملهارات الرايدية؛ حيث ظهر ذلك من خالل النماذج العاملية 
 البيئــة التعليميــة احملفــزة، األمــر الــذي توجــه اجلامعــات الســعودية مــن خــالل أهــدافها للســنة التحضــريية حنــو تشــجيع اإلبــداع واالبتكــار، وتــوفري 

 يدعم تنمية مهارات سوق العمل.
 .ضرورة أن يكون الطلبة على دراية بنوعية املهارات اليت حيتاجها سوق العمل منهم؛ حبيث يعملون على االهتمام بتنميتها، وتوثيقها 

 وقد أوصت مبا يلي:
  املهارات يف برامج السنة التحضريية ابجلامعـات السـعودية يف ضـوء النمـاذج العامليـة ملهـارات ضرورة االستفادة من التصور املقرتح بتطوير إطار

 سوق العمل.
  ضرورة أن تركز مؤسسات التعليم العايل جهودها يف تنمية مهارات الطالب بدءا  مـن السـنة التحضـريية، مبـا يتناسـب ومتطلبـات سـوق العمـل

 احمللية والعاملية.
 

 



من وجهة نظر طالبات السنة  تعليمية غري املتزامنة يف تنمية مهارات التعليم التعاويندور املنتدايت ال
 التحضريية جبامعة القصيم

 لدكتورة/ إيناس حممد إبراهيم الشيىتا
 : أستاذ مساعد نظم املعلومات اإلدارية، كلية احلاسب، جامعة القصيمالرتبة العلمية

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
نة التحضريية هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على دور املنتدايت التعليمية غري املتزامنة يف تنمية مهارات التعليم التعاوين من وجهة نظر طالبات الس    

( فقرة موزعة على مخسة 96حيث صممت الباحثة أداة الدراسة )استبيان( مكون من ) اإلحصائي،ومت استخدام املنهج الوصفي  القصيم،جبامعة 
طالبة( من طالبات السنة التحضريية جبامعة القصيم يف الفصل الدراسي األول من  120ومت تطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية عددها ) حماور،
حتليل البياانت إحصائيا واستخالص عدد  %(. 79البات على االستبيان بنسبة )( من إجاابت الط95ومت اسرتجاع عدد ) ،1438-1437العام 

مثل تنمية روح التعاون بني  الطالبات،أظهرت الدراسة أمهية استخدام املنتدايت غري املتزامنة يف دعم التواصل والتفاعل بني من النتائج أمهها: 
. تفاعل الطالبات معا بشكل أفضل عما حيدث داخل قاعة احملاضرات احملددة بوقت معني، تهاالطالبات، العمل كفريق يف جتميع املادة العلمية ومناقش

هي كالتايل:  وجود العديد من الصعوابت اليت ميكن أن تواجه طالبات السنة التحضريية جبامعة القصيم يف استخدام املنتدايت التعليمية غري املتزامنة،
صعوبة تعليم املقررات العملية من خالل املنتدايت، عدم توافر  املنتدى،كثرة الرسائل والنقاشات يف صعوبة الوصول إىل بعض املوضوعات بسبب  

أن أجهزة حاسبات متصلة ابإلنرتنت لدي بعض الطالبات يف منازهلم، ضعف الدعم الفين املقدم من اجلامعة للطالبات لتشجيع التعليم عن بعد.  
ملنتدايت التعليمية غري املتزامنة من وجهة نظر طالبات السنة التحضريية جبامعة القصيم هي تطوير اإلمكاانت املتطلبات األساسية لتطوير استخدام ا

توفري دعم فين للمنتدى بشكل مستمر حلل أية مشكالت تعرتض مشاركات الطالبات، زايدة السعة التخزينية الستضافة  احلاسبات،الفنية ملعامل 
وبني  البعض،بني الطالبات وبعضهن  تطوير املنتدى بشكل مستمر ودعمه مبؤمترات الفيديو لزايدة التواصل والتفاعل، اقاملنتدى وأيضا زايدة سعة النط

 الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.
 

 



"دور مقرر مهارات االتصال يف السنة التحضريية جبامعة امللك سعود يف هتيئة الطالب ملتطلبات سوق 
 "العمل

 
   علي توفيق املومينالدكتور/ جهاد 

 .اجستري يف املناهج وطرق التدريسدكتوراه وم :ؤهالت العلميةامل
 

 درب أبو حممد علي عالمالدكتور/ 
 .دكتوراه وماجستري يف املناهج وطرق التدريس :املؤهالت العلمية

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
جامعة امللك سعود  التحضريية يفهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور مقرر مهارات االتصال يف قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة     

طالب من طالب قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة التحضريية  (227) سوق العمل، وتكونت عينة الدراسة من ملتطلباتيف هتيئة الطالب 
، الصحي، اإلنساين( مت اختيارهم بشكل عشوائي. ولتحقيق هدف اهلندسيالذين درسوا مقرر مهارات االتصال، موزعني على ثالثة مسارات )العلمي 

التصال الالزمة لتهيئة الطالب للنجاح يف سوق العمل، موزعة على ثالثة ( مهارة، متثل مهارات ا29مكون من ) استبانةالدراسة قام الباحثان إبعداد 
من صدقه وثباته.  التأكد، مت تطبيقه على العينة بعد اآلخرين(حماور هي: )مهارات التواصل مع الذات، مهارات تسويق الذات، مهارات التواصل مع 

طالب على االستبانة، أن مقرر مهارات االتصال يسهم بشكل فاعل يف تلبية توقعات وقد أظهرت النتائج بعد حتليل البياانت املتعلقة ابستجاابت ال
وجميء  الطالب لإلفادة من مهارات االتصال، حيث أظهرت النتائج وجود تقارب بني قيم املتوسطات احلسابية ملهارات االتصال الالزمة لسوق العمل،

ارة الفهم اجليد للشخصية، ومهارة العمل بنجاح ضمن فريق، ومهارة إقناع املمتحن أثناء املقابلة، مهارة الثقة ابلنفس ابملرتبة األوىل، يليها كل من مه
املقابلة بنجاح، كما أظهرت النتائج أيضا  حاجة الطالب لالطالع على واقع سوق العمل لتوعيتهم ابحتياجات السوق، ابإلضافة  اجتيازوالقدرة على 

 صيات وكيفية التعامل معها يف حياهتم العملية . إىل حاجتهم للتعرف على أمناط الشخ
يف سوق  وبناء على هذه النتائج، أوصى الباحثان بضرورة اهتمام املعنيني مبقرر مهارات االتصال بتحديد مصفوفة املهارات الالزمة للخريج للنجاح    

لتعريف الطالب ابآلليات اجلديدة لسوق ل يف ميدان سوق العمل، العمل، والعمل على فتح املزيد من قنوات االتصال مع الكوادر البشرية اليت تعم
أوصى الباحثان بضرورة إجراء املزيد من الدراسات التقوميية وحتليل  االتصال، كماوتضمني ذلك عند تطوير حمتوى مقرر مهارات العمل ومتطلباته، 

 هارات النوعية الالزمة لسوق العمل.احملتوى للمقررات الدراسية اجلامعية كمقرر مهارات االتصال يف ضوء امل
 

 



درجة ممارسة طلبة السنة التحضريية ملهارات االتصال اللفظي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 بعمادة السنة التحضريية جبامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل

 
 الدكتور/ صدام راتب دراوشة 

 فيصل.جامعة اإلمام عبد الرمحن بن  التحضريية،أستاذ مساعد بقسم تطوير الذات / عمادة السنة  الرتبة العلمية:
 

 الدكتورة/ أنوار سعود الشعار 
 فيصجامعة اإلمام عبد الرمحن بن  التحضريية.أستاذ مساعد بقسم تطوير الذات /عمادة السنة الرتبة العلمية: 

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
اىل الكشف عن درجة ممارسة  طلبة السنة التحضريية ملهارات االتصال اللفظي من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة هدفت الدراسة     

( من اعضاء هيئة التدريس يف عمادة السنة التحضريية جبميع االقسام  وتكونت عينة 320التحضريية جبامعة الدمام ، وتكون جمتمع الدراسة من )
%( من جمتمع الدراسة ولتحقيق هدف الدراسة مت اعداد استبانة حسب مقياس 43( عضو وعضوة هيئة تدريس  وميثل نسبة )136الدراسة  من )

ة احلوار  ، اما ليكرت اخلماسي وتكونت من مخس حماور  :  احملور االول : مهارة التحدث  ، احملور الثاين  : مهارة االستماع  و احملور الثالث  : مهار 
ارسة طلبة الرابع  : مهارة االقناع والتاثري  احملور اخلامس  " مهارة التفاوض   ، كان من أهم النتائج اليت توصلت اليها  الدراسة:كانت درجة مماحملور 

رات االستبانة عدا السنة التحضريية   ملهارات االتصال اللفظي  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة الدمام  ،  بدرجة كبرية وقليلة يف مجيع فق
(. ،عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 5( من )4.22 -. 302اربعة فقرات   حيث تراوحت متوسطات االجاابت بني )

(α≤0.05الستجاابت أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغري  النوع االجتماعي  . وجود فروق ذات داللة احصائية يف اجتاهات الطلبة تعزى)  للقسم
(.عدم وجود فروق α≤0.05عند مستوى الداللة )3.94االكادميي   الستجاابت أعضاء هيئة التدريس ولصاحل تطوير الذات   مبتوسط حسايب  ))

( الستجاابت أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغري اخلربة .وجود فروق ذات داللة احصائية α≤0.05ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
(  مبتوسط 10اىل  6جاابت أعضاء هيئة التدريس يف التفاعل بني اخلربة و،القسم   ولصاحل قسم تطوير الذات   الذين خربهتم ترتاوح ما بني )الست

(.وجود فروق ذات داللة احصائية يف استجاابت اعضاء هيئة التدريس للتفاعل ما بني النوع α≤0.05. ) عند مستوى الداللة )4( 718حسايب 
( سنوات ومبتوسط 10اىل  6ماعي واخلربة والقسم ، لصاحل الذكور يف قسم  تطوير الذات والذكور يف واللغة االجنليزية ممن خربهتم ترتواح من )االجت

( بني قسم α≤0.05( وهذه القيمة دالة احصائيا  عند مستوى الداللة )7.834.((   ،وبلغت درجة )ف ( احملسوبة  للتفاعل )4.718حسايب   )
 وير الذات وقسم اللغة االجنليزية . وأوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات .تط
 

 

 

 



Motivating Students to Learn English in PYP in Saudi Universities: 
Challenges for the Teachers and Educational Administrators to 

Prepare them for the Job Market 
 

 أستاذ مساعدالرتبة العلمية:           حسني راجادكتور/ حممد صبور لا

 

 

 
Abstract: 

  
     This paper analyzes the factors that play their part in lowering or raising the motivational 
level of PYP students in Saudi universities and result into inefficient or efficient professionals in 
the practical/professional field. The paper covers students’ intrinsic, extrinsic and a motivational 
factors. The study starts with the quantitative tool of 28 items survey designed on AMS 
(Academic Motivational Scale) and administered on Liker's 5-point scale ranging from strongly 
agree to strongly disagree at 50 Level-2, 50 Level-1 male PYP students and 50 Level-2, 50 
Level-1 female PYP students to measure their motivation and compare it across gender and 
across academic levels. With the qualitative research tools of structured interviews, all the 
categories of EFL teachers of various nationalities and PYP ELU administration have been 
approached to reach the profound realities. The major findings are that PYP students can be 
categorized into highly motivated English language learners, less motivated English language 
learners and unmotivated English language learners. The study also reveals that the current 
intrinsic and extrinsic motivational moves and strategies to raise the motivation and morale of 
PYP students are ineffective and insufficient. The study recommends workable motivational 
innovations, reforms and moves in the light of the feedback from the teachers and educational 
administrators which, if applied and in letter and spirit, can improve the existing scenario in a 
dramatic way by raising the motivational level of PYP students to the new heights and prepare 
them well for the job market in the long run.   
 

 



Labor Market Communicative Language Skills Included in the 
Preparatory Year English Language Courses at the Saudi Universities 

 اجمليد صاحلالدكتور/ سعد عبد 
 جامعة اإلمام –عمادة الربامج التحضريية  –منسق وحدة التطوير واجلودة 

 

 

 

Abstract: 
 
     This study aims to identify the extent to which the communicative language skills of the 
labor market are included in the English language courses in the preparatory year programs in 
Saudi universities and whether the inclusion of those courses differ depending on the staff 
member experience variable and the number of universities he taught in. The study sample 
consisted of (30) English language instructors in the preparatory years. The study instrument is 
an 8-question questionnaire. The results of the study revealed that the oral communication 
skills, written communication skills, and reading skills came to be at a low degree. Results of 
the study also showed that there are no statistically significant differences in the estimates of 
study participants concerning including communicative language skills for the labor market in 
English language courses due to the variables of experience and the number of universities the 
instructors worked in. The study concludes with a number of recommendations for enhancing 
the quality of English language teaching at the preparatory year programs to help students 
acquire communicative language skills for labor market. 

 



Evaluation of Communication Skills and Health Professions Education 
Course in the Preparatory Year at Qassim University, Kingdom of 

Saudi Arabia 
 

 .ستاذ مساعدأالرتبة العلمية:          الدكتور/ صاحل بن علي عبدهللا الربيش
 .حماضرالرتبة العلمية:                       الدكتور/ حممد حسن حممد طه

 

 

 
Abstract: 
 

Qassim University identified gross gaps in students’ communication and studying skills that 
are essential for medical and allied health professions programs. A 2-credit hour course on 
Communication Skills and Health Professions Education was designed after needs assessment 
through feedback of students and faculty. The Objective of the study was to evaluate the 
strengths and shortcomings of the course through students’ formal feedback. 

This study employed a mixed quantitative and qualitative method approach for data 
collection. The quantitative evaluation of the course was done through a cross-sectional survey 
using a self-administered anonymous 5-point Likert’s scale questionnaire, the Sample size for 
the quantitative analysis was (n=233 students).  The qualitative evaluation of the course was 
done through three Focus Group Discussions (FGDs). 

The response rate was 220 students = (94.4%). 63% of the students stated that the course 
assisted them in improving their study skills. 77.2% of the students stated that the practical 
sessions improved their communication and presentation skills. The qualitative analysis of the 
FGDs revealed high appreciation of the innovative style of learning, communication, and time 
management skills with an understanding that improvement in these areas requires constant 
practice. Certain shortcomings of the course were expressed as a) some dissatisfaction regarding 
the short duration of the course b) extensive reading material c) comprehension problem in 
reading materials due to poor English language and d) general consensus on requirement of 
more hands-on practical sessions for skills development.  The feedback from the evaluation 
study has been carefully examined and appropriate measures for improvement in the next 
session course have been made. Experience from this study may benefit other universities in 
the KSA and the region. 
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Abstract: 
 
     Transitioning from high school to university’s life is a critical stage in students’ future career 
path (Wilcox et al., 2005). High school students are likely to enter a university, unequipped 
with the necessary academic, social, and emotional skills to adjust to the university 
environment with its demands, features, and values (Nelson et al., 2004). The transition 
process can pose a challenge to student success and hinder universities from achieving its 
mission of graduating competent graduates, equipped with the 21st century skills . 
     Research studies have examined retention rates of first year (freshmen) students found, that 
67% of students drop out during the first two years (Tinto, 2012), 29 % of freshmen leave 
colleges during their first year (Terenzini & Reason, 2005). This is in addition to a high 
number of students who do not declare their majors in the first year, as they are uncertain of 
their interests and choices . 
     In light of these challenges, the role of the first year, regardless of the terms used 
(preparatory year, foundation, Core Curriculum, or first year experience) is essential in 
bridging the gap between high school and university’s life. It is also essential in achieving Qatar 
University's mission of graduating competent graduates, who are well equipped with the 
knowledge, skills, and competencies needed for their success in the 21st century world . 
     In this presentation, issues and challenges pertained to the transition of first year students to 
the university community will be discussed. Initiatives and examples of good practices at QU 
will be shared, including the offering of a First-Year Seminar course, First year experience 
initiative, forced registration and others. 

 



 املتطلبات الالزمة إلعداد طالب التعليم العام للسنوات التحضريية يف اجلامعات السعودية
 

 لدكتور/ عبدهللا بن حممد بن عبدهللا املانعا
 .أستاذ مشارك املرتبة العلمية:

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
إلعداد طالب التعليم العام للسنوات التحضريية يف اجلامعات السعودية وهي: متطلبات هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم املتطلبات الالزمة     

ية يف معرفية، ومتطلبات مهارية، ومتطلبات سلوكية، كما هدفت إىل حتديد أبرز املعوقات اليت تواجه إعداد طالب التعليم العام للسنوات التحضري 
لباحث إبجراء دراسة مكثفة مت من خالهلا مجع املادة املعرفية من مصادرها العلمية بعد االطالع اجلامعات السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة قام ا

سبه مع أهداف على العديد من األدبيات والدراسات العربية واألجنبية املتعلقة مبوضوع الدراسة واستخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي النظري لتنا
 نتائج التالية:الدراسة، كما أظهرت الدراسة ال

ثل املتطلبات املعرفية لطالب اإلعداد العام املتطلب األبرز لطالب اإلعداد العام ابملرحلة الثانوية، حيث يلزم الطالب حصوله على  - معدل متم
 تراكمي ابإلضافة إىل اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي.

 والربجمة ومهارات اخلطابة واإللقاء من معايري التميز بني طالب إعداد التعليم العام اليت تمعترب املتطلبات املهارية كمهارات احلاسب اآليل -
 تساعدهم يف استعدادهم األكادميي للسنة التحضريية.

ألكادميي للسنة تمعد الطريقة التقليدية املعتمدة على أساليب احلفظ واإللقاء من أبرز املعوقات اليت تواجه طالب اإلعداد العام يف استعدادهم ا -
 التحضريية.

بينت الدراسة احلاجة الواضحة إىل تفعيل اإلرشاد األكادميي وتوعية طالب اإلعداد العام ابجملاالت والتخصصات بعد خترجهم من املرحلة  -
 الثانوية.
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Abstract: 
 
     Our conference themes highlight a challenge that preparatory colleges all face, to a greater 
or lesser degree.  That is, they must meet a number of goals, each with a very different 
purpose. Often we must address gaps in secondary education, very much a focus on 
knowledge.  Additionally, we must prepare students for the requirements of higher education, 
which brings a focus on academic skills. Thirdly, we must also seek to develop the 
interpersonal and workplace skills that are required in the world of employment beyond higher 
education. Given a timetable and a curriculum, and the number of hours available in the day, 
this can be difficult. What tools do Colleges have at their disposal to address, simultaneously, 
these different themes, or goals? 
     This paper will look at the development and use of Graduate Attributes as a framework 
within which all aspects of College life can be located and connected. As a consequence, they 
permit every member of staff within the College to make a contribution to the student’s 
development, and allow Colleges to address a number of different themes simultaneously. 
     By considering the genesis of Graduate Attributes in Australia and their adoption and use in 
the Middle East and the UK, this paper hopes to be able to establish lessons that can be learned 
and applied in the Saudi context. 

 



The Role of Preparatory -Year Programs In the Localization of 
Knowledge And Arabization of University Education 

 

 أمحد شيخ الشبابستاذ الدكتور/ عمر ألا
 أستاذ دكتور الرتبة العلمية:

 

 

 
Abstract: 
 
     The objectives of prep-year programs overlap with KSA 2030 vision and Horizons Plan of 
the Ministry of Education in a number of respects. The current position argues that prep-year 
programs assist in the localization of knowledge and the Arabization of university education, 
two pillars which maintain the integrity and identity of Saudi universities. 
     There is a fundamental misunderstanding concerning localization and Arabization within 
and outside Arab university communities. The localization of knowledge and Arabization of 
university education, however, activate academic and social changes aimed at in the prep-year 
programs and deemed crucial for development and progress. This is attested in the 
achievement of students and academics in colleges and departments, which have implemented 
localization/Arabization programs such as the College of Agriculture and Food Sciences at 
KFU, and the Department of Mathematics in the College of Science, Qassim University.   
Actually, the prep-year programs in Saudi universities play a vital role in the process of 
consolidating students’ knowledge base and study skills, and reinforcing students’ academic 
English . 
     Contrary to the general fallacy that Arabization leads to educational under-achievement and 
decrease in research activity, it is argued that the implementation of a well-studied Arabization 
plan will promote students’ achievement, invigorate research and publication, and apply 
rigorous instruction of English in the prep-year programs and after. The paper recommends 
close cooperation with specialized departments and institutes to bring about the twin goal of 
localization and Arabization. 

 



The Role of Preparatory Programs in Improving the Output of 
University Education and Achieving Saudi Arabia’s Vision for 2030 

 
 .أستاذ مساعدالرتبة العلمية:                                 الدكتورة/ موضي صاحل العويشز

 .مهندسة حاسب آيلالرتبة العلمية:                                     مساح سالمة قورة  األستاذة/

 

 

 

Abstract: 

 

     This study aimed to examine the role of the preparatory programs in the improvement of 
university education output and achievement of Saudi Arabia’s Vision for 2030 by using at Al-
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University as a model. Cumulative grade point average 
(GPA) at graduation of students completing their bachelor degree program studies at Al-Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University were studied before and after implementation of the 
preparatory programs to know the effectiveness of the application of the preparatory programs 
in Saudi Arabian universities. Results of the study showed that there is a statistically significant 
positive difference between the cumulative rates (GPA) of the preparatory programs graduates 
for the favor of male students. 



The Role of The Curriculum of Self Development Skills Courses in 
Supporting Ethical Citizenship Values among Students in the 

preparatory Year at the University of Hail in Saudi Arabia 
 .أستاذ مساعدالرتبة العلمية:                     لدكتورة/ تسنيم عبدهللا اخلطيب    ا

 

 

 
Abstract: 
 
      This study aimed at investigating the role of self-development skills courses in supporting 
ethical citizenship values among Students in the preparatory year at the University of Hail in 
Saudi Arabia. This study was a descriptive in nature and was conducted using the survey 
methodology. Means, Standard deviations, t-test, and one way analysis of variances (ANOVA) 
were utilized to answer the questions of the study. The sample consisted of 200 students in the 
preparatory year at the University of Hail. A questionnaire was used to collect the data. The 
results of the study indicated that the dimensions of ethical values, responsibility and 
accountability were at a high degree, while the rights and the laws dimension proved to be 
moderate. The study also showed that there was no significant difference due to gender, age, 
and courses variables on all the study dimensions. There was also no significant difference due 
to the track variable on all dimensions except for the rights and the laws dimension for the 
favor of the medicine track compared to the scientific and humanities tracks. 

 



 دور السنة التحضريية يف هتيئة خمرجات التعليم العام لتلبية متطلبات التعليم اجلامعي 
 
 

 .أستاذ مشاركالرتبة العلمية:                           لدكتورة/ فاطمة عبدهللا البشرا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
اإلداري واألكادميي بني عمادة الربامج التحضريية واألقسام العلمية ، وحتديد معوقات التكامل هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع التكامل     

لتحضريية واألقسام اإلداري واألكادميي بني عمادة الربامج التحضريية واألقسام العلمية ، وتقدمي آليات التكامل اإلداري واألكادميي بني عمادة الربامج ا
( 43ثة املنهج الوصفي أبسلوب دراسة احلالة واالستبانة كأداة للدراسة ومت توزيعها على جمتمع الدراسة والبالغ عددهم )العلمية.كما استخدمت الباح

 رئيس قسم، وأظهرت نتائج الدراسة:
قسام العلميـة مبتوسـط الربامج التحضريية واأل عمادةأفراد جمتمع الدراسة موافقون بدرجة ضعيفة على واقع آليات التكامل اإلداري واألكادميي بني  -

 ( 5من  2.60) 
الــربامج التحضــريية واألقســام العلميــة ومبتوســط  عمــادةأفــراد جمتمــع الدراســة موافقــون بدرجــة كبــرية علــى معوقــات التكامــل اإلداري واألكــادميي بــني  -

 (. 4.10حسايب )
الــربامج التحضــريية واألقســام  عمــادةاإلداري واألكــادميي بــني  أفــراد جمتمــع الدراســة موافقــون بدرجــة كبــرية علــى اآلليــات املقرتحــة لتحقيــق التكامــل -

 (. 4.11العلمية ومبتوسط حسايب )
الــربامج  عمــادة(يف اســتجابة أفــراد جمتمــع الدراســة حــول )واقــع التكامــل بــني  α=0.05)وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -

 ( ابختالف متغري اخلربة الوظيفية.التحضريية واألقسام العلمية فيما يتعلق ابلتخطيط
 عمـادة(يف استجابة أفراد جمتمع الدراسـة حـول    ) واقـع التكامـل بـني  α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة )الداللة  -

واألقســام العلميــة فيمــا يتعلــق ابلتقــومي(  بــني الــربامج التحضــريية عمــادةالــربامج التحضــريية واألقســام العلميــة فيمــا يتعلــق ابلتنظــيم ، واقــع التكامــل 
 ابختالف متغري الرتبة العلمية. 

 

 



تطوير آليات التكامل اإلداري واألكادميي بني عمادة  الربامج التحضريية واألقسام العلمية جبامعة اإلمام 
 حممد بن سعود اإلسالمية

 
 مساعد.أستاذ الرتبة العلمية:                             لدكتورة/ هالة فوزي حممد عيدا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
لبات، هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات التعليم اجلامعي، وإلقاء الضوء على واقع خمرجات التعليم العام ومدى كفايتها لتلبية تلك املتط    

وتلبية متطلبات التعليم اجلامعي، وإبراز املنظومة التكاملية ما بني السنة وإسهامات السنة التحضريية يف تعزيز احلصيلة املعرفية واملهارية للطالب 
تبانة لقياس التحضريية والتعليم العام واجلامعي. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي يف عرض وحتليل األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة، وبناء اس

بداية العام الدراسي اجلامعي األول ممن طبقت عليهم السنة التحضريية مقارنة بنظرائهم خرجيي  درجة توافر متطلبات التعليم اجلامعي لدى الطالب مع
بات التعليم املدارس الثانوية ممن مل تطبق عليهم، والتعرف على داللة الفروق بينهما. وقد توصلت لوجود أثر لربامج السنة التحضريية يف تلبية متطل

 اجلامعي.

 



 اخلاص ىف إطار الرؤى الوطنيةتفعيل مشاركة القطاع 
 حتليل لواقع املشاركة ىف التعليم العام والسنوات التحضريية

 
 .اجستري يف التعليم الدويل والرتبيةمالعلمية:  املؤهالت                       أماين اإلمام حسن الفاراألستاذة/ 

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
اخلاص كأحد احملاور اهلامة للرؤى الوطنية، ابعتباره أحد القطاعات الرئيسة للتنمية الشاملة ىف اجملتمع، وهتتم تتناول هذه الورقة أمهية دور  القطاع     

 الورقة يف هذا السياق بثالثة حماور رئيسة، وهي:
النمو ىف قطاع التعليم مبشاركة القطاع أوال: دور القطاع اخلاص وأمهية تفعيله وقيمة مشاركته ىف التعليم العام وأثر ذلك على خمرجات التعليم، ومستوى  

 اخلاص. 
( وكيف يرتقي القطاع اخلاص ويسهم ىف تعزيز خمرجات السنوات التحضريية. out sourcingاثنيا: مشاركة القطاع اخلاص ىف السنوات التحضريية )

 وحدود دور القطاع اخلاص ىف مسار تكامل دور السنوات التحضريية مع متطلبات سوق العمل.
الستثمارية اثلثا: ما الدور الوطىن املنوط ابلقطاع اخلاص ىف التعليم العام والسنوات التحضريية، وكيف ميكن للقطاع اخلاص أن يواكب بني الرؤية ا

 واخلطط الوطنية الطموحة، وكيف ميزج بني نظرية التكلفة والعائد والدور واملسؤلية الوطنية?
ت واالرتقاء هبا ال تتحملها املؤسسات احلكومية وحدها، وإمنا هناك دور أصيل للقطاع اخلاص. مث تقدم الورقة وختلص الورقة إىل أن تنمية اجملتمعا

 بعض املقرتحات لتفعيل دور القطاع اخلاص ىف اجملاالت التعليمية وسبل املتابعة والتطوير من جانب اجلهات احلكومية املشرفة.

 



يف ضوء خربات كلية اإلعداد اجلامعي الداخلية يف  اجلامعات السعوديةتطوير برانمج السنة التحضرية يف 
 مجهورية الصني الشعبية

 
 .ستاذ مشاركأ: لرتبة العلميةا                        لدكتور/ فهد بن حممد العبداملنعم ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
التعليمية للتقييم والتطوير عرب إجراء املزيد من الدراسات، األمر الذي يتطلب  استجابة لتوجهات الدولة يف أن ختضع مجيع عناصر وبرامج العملية    

ا هو موجود يف املبادرة يف دراسة واقع برانمج السنة التحضريية وتقدمي املقرتحات لتجديد نظامه يف ضوء بعض النماذج التعليمية الدولية واليت منها م
رح مسارات وآليات وحلول للتطوير يف ظل اخلربات والتجارب الدولية املعاصرة.  لذا ميكننا القول أبنه مجهورية الصني الشعبية ، والعمل أيضا  على ط

ئر الربامج ابلرغم من اجلهود اليت تبذهلا اجلامعات السعودية لتحقيق اهلدف من إنشاء عمادات السنة التحضريية؛ إال أن ما تقدمه تلك العمادات كسا
ض املعوقات، مما حيول دون حتقيق أهدافها ،إذ يرتبط هذا اجلهد ابلقدرة على جتنب وتذليل خمتلف أنواع املعوقات، سواء التعليمية يعرتض سبيلها بع

مشكالهتا ، اليت يواجهها الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس أو كليات اجلامعة. االمر الذى يتطلب تقييم و تطوير برانمج السنة التحضريية للتغلب على 
املالمح الرئيسة لربانمج السنة التحضريية ىف اجلامعات  على الضوء لقاءبة كليات اإلعداد اجلامعي الداخلية ابلصني. وهدفت الدراسة إليف ضوء جتر 

كليات السعودية من حيث )األهداف، نظم القبول ، أعضاء هيئة التدريس، اإلدارة والتمويل(، والتعرف على خربات بعض اجلامعات الصينية ىف جمال  
ت الصينية اإلعداد اجلامعي الداخلية، ووضع تصور مقرتح لتطوير برانمج السنة التحضريية ىف اجلامعات السعودية عرب اإلفادة من خربات بعض اجلامعا

مجع البياانت واتبعت الدراسة املنهج الوصفى التحليلى كمنهج علمى يتناسب مع طبيعة الدراسة وذلك ىف  .ىف جمال كليات اإلعداد اجلامعي الداخلية
يف بعض اجلامعات  كليات اإلعداد اجلامعي الداخلية، وكذلك التعرف على خربة برانمج السنة التحضريية ابجلامعات السعودية واملعلومات من واقع 

 ت السعودية. وقدمت الدراسة تصورا مقرتحا لتطوير برانمج السنة التحضريية ابجلامعا .الشأنوكذلك األدبيات الرتبوية يف هذا الصينية 
 

 



م  يف مقررات عمادة الربامج 2030صور مقرتح لتضمني األبعاد الرتبوية لرؤية اململكة العربية السعودية
 التحضريية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 
 .أستاذ مساعدالرتبة العلمية:                           لدكتور/ علي بن حيـىي آل سامل ا

 

 

 
 الدراسة:ملخص 

 
م يف مقررات عمادة الربامج التحضريية يف 2030هدفت الدراسة إىل تقدمي تصور مقرتح لتضمني األبعاد الرتبوية لرؤية اململكة العربية السعودية    

تضمنة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحث بتحديد األبعاد الرتبوية امل
م؛ من خالل القراءة املتأنية والفاحصة والدقيقة لتلك الرؤية، مث وضعت تلك األبعاد يف قائمة، وعمرِضت على 2030رؤية اململكة العربية السعودية

ة اململكة العربية جمموعة من املتخصصني يف الرتبية لكي يتأكد الباحث من صالحيتها. تال ذلك بناء تصور مقرتح لتضمني األبعاد الرتبوية لرؤي
م يف مقررات عمادة الربامج التحضريية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ولكي يتأكد الباحث من صالحيته وقابليته 2030السعودية

ة األبعاد الرتبوية للتطبيق عمِرض على جمموعة من املتخصصني لتحكيمه علميا . وتوصل الباحث إىل عدد من التوصيات من أمهها: اإلفادة من قائم
م عند بناء وتطوير مقررات عمادة الربامج التحضريية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 2030املتضمنة يف رؤية اململكة العربية السعودية

ررات الربامج التحضريية يف جامعة اإلمام م يف مق2030وتضمني املعارف واملهارات واالجتاهات املكونة لألبعاد الرتبوية لرؤية اململكة العربية السعودية 
 حممد بن سعود اإلسالمية وفق املدخل املناسب سواء كان املدخل االندماجي أو املدخل التكاملي أو مدخل الوحدات الدراسية املستقلة. 

 



 2030دور السنة التحضريية يف تعزيز التنمية البشرية يف ضوء رؤية 
 دراسة مقدمة للمؤمتر الوطين الثاين للسنة التحضريية يف اجلامعات السعودية 

 
 .أستاذ مساعدالرتبة العلمية:                           نوال بنت سامل الرشود/ ةلدكتور  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
، لذا سعت هذه الدراسة إىل 2030البشرية للطلبة يف ضوء رؤية هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على دور السنة التحضريية يف تعزيز التنمية     

يف اجملالني األكادميي واإلداري? و قد استخدمت  2030اإلجابة على سؤال الدراسة: ما دور السنة التحضريية يف التنمية البشرية يف ضوء رؤية 
هو أسلوب دلفاي . كما مت استخدام استمارة دلفاي كأداة للدراسة ، الباحثة املنهج الوصفي ، ابإلضافة إىل أحد أساليب الدراسات املستقبلية و 

تحضريية يف وتكون جمتمع الدراسة من خرباء يف التعليم اجلامعي يف اجلامعات السعودية. و كشفت الدراسة عن عدة نتائج أمهها: أن من أدوار السنة ال
احملافظة  -حس املسؤولية  –مستوى الطموح  –دافعية االجناز  -) حس االنتماء والوطنية تعزيز التنمية البشرية يف اجملال األكادميي توفري بيئة تنمي 

التفكري الناقد( ، كما أظهرت الدراسة أن من  أهم أدوار السنة   -العمل اجلماعي  –على البيئة(. و توفري بيئة تنمي مهارة )التفكري االبداعي 
ال اإلداري توفري فرصة التدريب املستمر لــ ) الطلبة ، أعضاء اهليئة التدريسية ، اهليئة اإلدارية( حول ما التحضريية يف تعزيز التنمية البشرية يف اجمل

متويل بعض  يستحدث يف جمال التطبيقات االلكرتونية والتكنولوجيا مبا خيدم العملية التعليمية ، و إاتحة الفرصة للقطاع اخلاص إلقامة أو رعاية أو
 دريبية ، محالت ، مؤمترات( يف برانمج السنة التحضريية.الفعاليات )برامج ت
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Abstract: 
 
     The education to employment journey is a challenge facing all universities in the 21st 
century. With the rising costs of education together with the increasing demands of industry, 
universities more than ever before have to demonstrate how they are developing curriculum to 
meet the demands of industry and give students greater success on the job market.  This 
presentation will address the challenges involved in this education to employment journey by 
looking at what are the problems, what interventions work, and how these interventions can 
be scaled up. 

 



العالقة بني حتصيل طالب السنة التحضريية يف اللغة االجنليزية وحتصيلهم يف دراستهم املستقبلية يف جامعة 
 جنران
 

 .أستاذ مساعدالرتبة العلمية:                           أمحد عاطف الشهري لدكتور/  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
الدراسة إىل تعرف العالقة بني حتصيل طالب السنة التحضريية يف اللغة االجنليزية وحتصيلهم يف دراستهم األكادميية يف جامعة جنران. هدفت     

و طالبا  وطالبة من أربع كليات خمتلفة، واستخدمت يف حتليلها معامل ارتباط بريسون، و حتليل التباين األحادي،  156واعتمدت الدراسة على بياانت 
التحصيل يف اللغة االحندار اخلطي البسيط، و املتوسطات احلسابية، و االحنرافات املعيارية. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه إجيابية بني 

ليزية تعزى الختالف االجنليزية والتحصيل األكادميي. كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل يف اللغة االجن
 اجلنس، كما ال توجد فروق يف التحصيل األكادميي تعزى ملتغري الكلية.

دميية، حيث و بناء على ما أظهرته نتائج الدراسة، يوصي الباحث بضرورة االهتمام بتدريس اللغة االجنليزية و خصوصا قبل االخنراط يف الربامج األكا
ئما لتعزيز هذا االهتمام بتعليم اللغة االجنليزية نظرا لدورها االجيايب يف التحصيل األكادميي، و يف ردم الفجوة بني متثل برامج السنة التحضريية مكاان مال

 خمرجات التعليم العام و التعليم اجلامعي.
 

 



" دور السنة التحضريية جبامعة امللك خالد يف الكشف عن الطالبات املوهوابت وتوجيههن حنو التخصص 
 ناسب"اجلامعي امل
 

 ./ كلية العلوم واآلداب جامعة امللك خالدأستاذ مساعدالرتبة العلمية:                          أمل رايض شاهني / ةلدكتور  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
وتوجيههن حنو التخصص هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على  دور السنة التحضريية جبامعة امللك خالد يف الكشف عن الطالبات املوهوابت     

(  عضو هيئة تدريس من كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة واليت هي فرع من فروع 25( طالبة و)100اجلامعي املناسب، وتكونت عينة الدراسة من )
لوصفي، وتكونت أداة الدراسة جامعة امللك خالد مت اختيار عينة عشوائية يتوافر فيها جمموعة شروط لتحقيق التجانس ، واستدمخت الباحثة املنهج ا

 من استبانة مت التحقق من صدقها وثباهتا.
قة ذات اظهرت نتائج الدراسة اىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني املواد الدراسية واكتشاف الطالبات املوهوابت كما توصلت النتائج إىل وجود عال    

شاف الطالبات املوهوابت وأن هناك عالقة طردية بني ممارسة األنشطة واكتشاف الطالبات داللة إحصائية بني األنشطة املقدمة داخل الكلية وبني اكت
تائج املوهوابت  ، ولكن ال توجد عالقة بني ممارسة األنشطة وما تقوم به الطالبة من نشاط وتوجيه الطالبة حنو التخصص املناسب، كما أظهرت ن

 .االهتمام ابلطالبات املوهوابت ابملرحلة اجلامعية عاما  وطالبات السنة التحضريية خاصة  الدراسة بدور جامعة امللك خالد أن هناك قصور يف 
 

 



 العوامل املؤثرة يف اختيار طالب وطالبات السنة التحضريية جبامعة امللك خالد لتخصصاهتم األكادميية 
 
 

 .أستاذ مساعد ، جامعة امللك سعودالرتبة العلمية:                           موسى سليمان جربان الفيفي لدكتور/  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
ميية هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أهم العوامل املؤثرة يف اختيار طالب وطالبات السنة التحضريية جبامعة امللك خالد لتخصصاهتم األكاد    

بني آرائهم ومتغريات الدراسة: اجلنس، نوع املدرسة، املستوى التعليمي  0.05والتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ث. ألب، واملستوي التعليمي لألم. استخدم الباحث املنهج الوصفي مستخدما  استبانة خاصة ابلعوامل املؤثرة ابختيار التخصص من إعداد الباحل

ن ه. وتوصلت الدراسة إىل أ1438ـ 1437طالبا  وطالبة  يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  389وطبق الباحث االستبانة على عينة بلغت 
حلة الثانوية، أكثر العوامل أتثريا  يف اختيار التخصص األكادميي لدى طالب وطالبات السنة التحضريية جبامعة امللك خالد هي املعدل الرتاكمي يف املر 

خصص متوافق مع القدرات العلمية للطالب متوافقة مع التخصص، األهداف املستقبلية تتوافق مع التخصص، السمعة العلمية املرموقة للتخصص، والت
بني آراء طالب وطالبات  0.05امليول الشخصية للطالب والطالبات. كما توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

يمي لألب، السنة التحضريية جبامعة امللك خالد حول اختيار التخصص األكادميي تمعزى ملتغريات الدراسة اجلنس، نوع املدرسة، املستوى التعل
 واملستوي التعليمي لألم. 

 



 دور األدلة اإلرشادية الطالبية يف هتيئة طلبة السنة التحضريية للدراسة اجلامعية
 )دراسة ميدانية جبامعة الطائف(

 
 .الدكتوراةالرتبة العلمية:                           علي بن عوض علي الغامدي لدكتور/  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
هدف البحث إىل  التعرف على دور األدلة اإلرشادية الطالبية يف توعية  طالب السنة التحضريية جبامعة الطائف بطبيعة الدراسة ابلسنة      

امعة ضريية جبالتحضريية ،التعرف على دور األدلة اإلرشادية الطالبية يف الوقاية من املشكالت التعليمية والدراسية اليت يواجهها   طالب السنة التح
 الطائف .

(  طالب وطالبة من طالب السنة  265( عبارة ،طبقت على )26واستخدم املنهج الوصفي املسحي ،  وكانت أداته  استبانة مكونة من )     
إلرشادية تؤثر األدلة ا-ه،وأسفرت عن النتائج الرئيسة التالية : 1437/1438التحضريية  يف جامعة الطائف خالل الفصل الدراسي األول للعام 

 الطالبية يف توعية طالب السنة التحضريية جبامعة الطائف بطبيعة الدراسة ابلسنة  التحضريية بدرجة متوسطة .
 جة متوسطة.تؤثر األدلة اإلرشادية الطالبية يف الوقاية من املشكالت التعليمية والدراسية اليت يواجهها طالب السنة التحضريية جبامعة الطائف بدر -
وق  يف آراء أفراد جمتمع البحث يعزى للنوع )ذكر، أنثى( لصاحل الذكور، حول  دور األدلة اإلرشادية الطالبية يف توعية طالب السنة هنالك فر -

 التحضريية جبامعة الطائف بطبيعة الدراسة ابلسنة التحضريية.
صاحل طالب املسار اإلنساين، حول  دور األدلة اإلرشادية هنالك فروق  يف آراء أفراد جمتمع البحث يعزى للمسار األكادميي )إنساين، علمي( ل-

 الطالبية يف الوقاية من املشكالت التعليمية والدراسية اليت يواجهها طالب السنة التحضريية جبامعة الطائف.
دور األدلة اإلرشادية الطالبية يف  ال يوجد اختالف يف آراء أفراد جمتمع البحث يعزى لالختالف يف طبيعة املسار األكادميي )إنساين، علمي(، حول -

 توعية طالب السنة التحضريية جبامعة الطائف بطبيعة الدراسة 
عقد حماضرات وورش عمل ملناقشة تعليمات  توجيهات األدلة اإلرشادية -ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصي الباحث مبا يلي :    

 لتحضريية جبامعة الطائف؛ لتبصريهم ابملشكالت التعليمية والدراسية اليت قد يواجهوهنا .الطالبية، وندوات توعوية لطالب السنة ا
ية اليت قد تفعيل اإلرشاد األكادميي  لتوعية طالب السنة التحضريية جبامعة الطائف؛ لتبصريهم بسبل وطرق الوقاية من  املشكالت التعليمية والدراس-

                                                              يواجهوهنا .                         



 سعودية عن دراسة الرايضيات كتخصصأسباب عزوف طلبة السنوات التحضريية ابجلامعات ال
 
 

 .أستاذ مساعدالرتبة العلمية:                           ايسر فاروق خليل لدكتور/  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
البحث التعرف إىل أسباب عزوف طلبة السنوات التحضريية عن االلتحاق بتخصص الرايضيات بكليات العلوم ابجلامعات السعودية هدف هذا     

( فقرة 44واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي وقام إبعداد أداتني )أستبانتني( للدراسة، األوىل خاصة ابستطالع آراء الطلبة وتكونت من )
اور )جمموعة األسباب املرتبطة بطبيعة مادة الرايضيات، األسباب املرتبطة ابلطالب نفسه، األسباب املرتبطة مبعلم الرايضيات، توزعت على ستة حم

( فقرة تقيس 13األسباب اليت تعود لألهل والزمالء، األسباب املرتبطة ابجملتمع، األسباب اليت تعود إىل سوق العمل( واألستبانة الثانية تكونت من )
( أستاذا  وأستاذة للرايضيات جبامعات اإلمام حممد بن سعود 166( طالب وطالبة و )547راء أساتذة الرايضيات، وتكونت عينة الدراسة من )آ

ق اإلسالمية، امللك سعود، األمري سطام، الدمام، وأظهرت نتائج الدراسة أن أعلى احملاور يف أسباب العزوف عن ختصص الرايضيات هو حمور سو 
عدم ل، يليه حمور اجملتمع،  فمحور طبيعة مادة الرايضيات، فمحور الطالب، فمحور معلم الرايضيات، فمحور األهل والزمالء، وتوصلت الدراسة لالعم

( يف تقديرات الطلبة ألسباب العزوف عن دراسة الرايضيات كتخصص تعزي α = 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 = αاجلنس على مفردات حمور طبيعة مادة الرايضيات وحمور اجملتمع ، وتوصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ملتغري 

( بني تقديرات أساتذة وأستاذات الرايضيات ألسباب عزوف الطلبة عن دراسة الرايضيات كتخصص تعزي ملتغري اجلنس، اجلامعة، املؤهل 0.05
ل، ويف ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بفتح اجملال لدراسي الرايضيات للعمل ابلبنوك والشركات ومراكز البحوث العلمية وقطاع املال واألعماالعلمي، 

 وفتح ختصصات جديدة بكليات العلوم مثل الرايضيات املالية والرايضيات التطبيقية اليت حيتاجها سوق العمل بشدة.

 



اجلامعة السعودية اإللكرتونية وتصورات اإلدارة العليا والطلبة حنوها وتوافق ذلك مع السنة التحضريية يف 
 )دراسة حتليلية( 2030االقتصاد املعريف يف رؤية اململكة 

 
 .إللكرتونيةا ة التحضريية يف اجلامعة السعوديةعميد السن                        عبدهللا عبدالرمحن الرحيمي لدكتور/  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
لى أهم هدفت الدراسة إىل التعّرف على أهم السمات اليت تتميز هبا السنة التحضريية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية وذلك من خالل التعّرف ع    

عرفة تصورات اإلدارة العليا يف الرؤى الفلسفية واإلجراءات التنظيمية واألدوات التنفيذية اليت أوصلت السنة التحضريية إىل حتقيق تلك السمات وم
 اجلامعة وطلبتها حول السنة التحضريية.

، حيث قام الباحث بتحليل الواثئق الرمسية املتعلقة ابجلامعة -الكيفي والكمي –ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي     
ضريية، كما أعد استبانة خمصصة لإلدارة العليا يف اجلامعة واستبانة أخرى خمصصة السعودية اإللكرتونية واالطالع على كامل أرشيف عمادة السنة التح

( طالبا وطالبة وذلك خالل العام 436( فردا، وطبق استبانة الطلبة على )12للطلبة وأتكد من صدقهما وثباهتما، طبق استبانة اإلدارة العليا على )
 هـ.1434/1435الدراسي 

الفلسفية الثالث اليت تتبناها السنة التحضريية يف اجلامعة السعودية االلكرتونية، كما حددت اإلجراءات التنظيمية اليت  توصلت الدراسة إىل الرؤى   
ية واإلجراءات تقوم هبا العمادة لرتمجة تلك الرؤى ابإلضافة لألدوات التنفيذية، أما ابلنسبة لتصورات الطلبة واإلدارة العليا حول تلك الرؤى الفلسف

 ظيمية واألدوات التنفيذية فقد مت استعراضها وجدولتها مع توضيح درجة أمهيتها.التن
 من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة قام الباحث بتقدمي العديد من التوصيات اليت هتدف إىل تعزيز اإلجيابيات وجتاوز التحدايت.   

 



 بن سعود اإلسالميةتطوير إدارة الربامج التحضريية يف جامعة اإلمام حممد 
 2030يف ضوء رؤية 
 

 .أستاذ مساعدالرتبة العلمية:                          منرية بنت عبدالعزيز الداود/ ةلدكتور  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
م، وكذلك معرفة 2030رؤية هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع إدارة الربامج التحضريية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء     

قيادات معوقات تطوير إدارة الربامج، ووضع املقرتحات الالزمة للتطوير، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي )املسحي( وطبقت اإلستبانة على ال
انة، وتوصلت الدراسة إىل أن ( استب41( قائدا  وقائدة، وكان العائد منها )50من منسويب ومنسوابت عمادة الربامج التحضريية وبلغ عددهم )

(. وجاء جمال تقومي الربامج التحضريية يف املرتبة األوىل 3.40القيادات موافقون بدرجة متوسطة على واقع إدارة الربامج التحضريية مبتوسط حسايب )
(، كما أظهرت 3.17ونية مبتوسط حسايب )( وأخريا  جمال تطبيق اإلدارة اإللكرت 3.43( يليه جمال الشفافية مبتوسط حسايب )3.59مبتوسط حسايب )

ت التدريس، ونقص الدراسة أن من أهم املعوقات لتطوير إدارة الربامج ندرة الزايرات املتبادلة مع اجلامعات العاملية، وتعطل األجهزة والتقنيات يف قاعا
ة واملؤهل. وقدمت الدراسة جمموعة من املقرتحات أمهها: إجياد املوارد التقنية، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلرب 

نظيمي للعمادة ليتالءم مع معايري واضحة لتقييم إدارة الربامج التحضريية، وتوفري املوارد البشرية املؤهلة لتطوير إدارة الربامج التحضريية، وتعديل اهليكل الت
 التطوير.

 



 التحضريية يف اجلامعاتتصور مقرتح لتطوير بنية السنة 
 م2030السعودية ىف ضوء رؤية اململكة  

 
 .: أستاذ مساعدالرتبة العلمية                                 حسن طنطاوى فراجلدكتور/  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
التعرف على مضمون رؤية اململكة العربية السعودية  هدفت الدراسة إىل حماولة تفسري مفهوم السنة التحضريية إجتماعيا وتربواي، هذا ابإلضافة إىل    

سة ، كما حاولت الدراسة التعرف على واقع مكوانت السنة التحضريية، وأيضا املعوقات والتحدايت الىت تواجه السنة التحضريية. وانتهت الدرا2030
ن: املفهوم، وتوحيد املسارات، والرؤية، والرسالة، واهلدف. هذا ، تضم2030إىل وضع تصور مقرتح لتطوير بنية السنة التحضريية ىف ضوء رؤية اململكة 

ث أثناء ابإلضافة إىل وضع جمموعة من التوصيات العامة، منها ضرورة توحيد مفاهيم السنة التحضريية، وإنشاء مرصد معرىف لرصد التغريات الىت حتد
 عى، وأيضا  رؤية اململكة.املمارسات إلمكانية وضع حلول تتفق مع أهداف التعليم العاىل واجلام

 



  2030متطلبات التغيري التنظيمي للسنة التحضريية لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
 
 

 .ابحثة دكتوراه يف االدارة والتخطيط الرتبويالرتبة العلمية:                          حصة انصر زيد اليحىي/ ةلدكتور  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
واخلروج أبهم 2030الدراسة إىل تسليط الضوء على متطلبات التغيري التنظيمي للسنة التحضريية لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية هدفت     

املتطلبات ديد أهم النتائج والتوصيات املعززة والداعمة للرؤية ، من خالل التعرف على املعوقات اإلدارية واألكادميية اليت تواجهها السنة التحضريية وحت
 ، وقد استعرضت الباحثة أبرز األدبيات يف التغيري التنظيمي.2030اإلدارية واألكادميية للتغيري التنظيمي فيها لتحقيق رؤية 

مري ة األواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي والتحليلي ، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية جبامع 
( عضو، واستخدمت اإلستبانة كأداة جلمع املعلومات،ومتت معاجلة بياانت الدراسة ابستخدام برانمج  154سطام بن عبدالعزيز والبالغ عددهم ) 

 (.spssاإلحصائي )
نظر أفراد الدراسة حيث بلغ وأظهرت نتائج الدراسة أن املعوقات اإلدارية واألكادميية يف برانمج السنة التحضريية جاءت بدرجة منخفضة من وجهة 

، وجاءت املتطلبات اإلدارية واألكادميية للتغيري التنظيمي بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد الدراسة حيث بلغ 5من  2.67املتوسط العام للمعوقات 
 .  4.30املتوسط العام للسؤال 

 وتوصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات منها:
ية مكون عميد السنة التحضريية والوكالء وثالثة من أعضاء هيئة التدريس وموظف إداري وطالب ميثل اجمللس بناء فريق من السنة التحضري  -

وأهداف اجلامعة ورسم اخلطة التشغيلية  2030الطاليب إلعادة بناء اخلطة اإلسرتاتيجية للسنة التحضريية يف ضوء أهداف رؤية اململكة 
 االسرتاتيجية والعمل على تقييمها ومتابعتها ابستمرار.جلميع األقسام بشكل شامل لتحقيق اخلطة 

 



A Study of Growing Scope of ESP in PYP: Making PYP more 
Dynamic for Meaningful Outputs in Saudi Universities 

 
 .مساعد : أستاذالرتبة العلمية                                خالد بن بشر عبد العزيز البشر لدكتور/  ا

 

 

 
Abstract: 

 

    This research study explores the factors which are forcing the universities in Saudi Arabia to 
go on the track of giving more room to ESP (English for Specific Purposes) in Preparatory 
Year Program (PYP) curriculum and analyses the newly emerging scenario in the light of the 
feedback given by the practitioners in the teaching field. It is a refreshing realization to make 
the students goal oriented in their academic life and provide them with the skills and expertise 
according to their dire and immediate needs in their academic and professional lives. The 
research reveals that General English (GE) is gradually giving way to ESP in Saudi universities 
mainly to make the academic outputs more meaningful, productive and purposeful. This 
project analyses the current state of affairs in Saudi Universities, how quick they are in adapting 
themselves according to the new scenario and what are the limitations in the way. This 
research study starts with the qualitative research tool followed by the quantitative one. 40 
teachers have been interviewed to find out how to make PYP more dynamic, useful and 
productively output oriented with regard to ESP teaching. The target population for the 
interview has been categorized into 10 native male teachers (NMT), 10 native female teachers 
(NFT), 10 non-native male teachers (NNMT) and 10 non-native female teachers (NNFT). 
The qualitative tool has been strengthened and validated by the quantitative tool of 10-items-
survey-tool on Likert-scale administered at the population of 100 EFL teachers in Saudi 
universities. Analysis also highlights the areas of care and caution while going on the track of 
transformation from GE to ESP. The main recommendation as a result of the research is to 
strike such a balance that PYP in Saudi Universities could be made more meaningful with 
productive output with ESP on one hand and on the other hand the traditional and time tested 
English for General Purposes (EGP) teaching practices could be utilized in the best possible 
way. 

 



 التأهيل العلمي املستهدَّف لطالب السنوات التحضريية
 م2030ملواكبة رؤية 
 

 .: أستاذ مساعدالرتبة العلمية                                بدرية بنت حممد العتييب / ةلدكتور  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
اجلامعات السعودية يف التأهيل العلمي املستهدَّف لطلبتها ملواكبة رؤية اململكة هدفت هذه الدراسة العلمية إىل تناول دور السنوات التحضريية يف     

م،  كما تناولت هذه الدراسة البيئة اليت تعمل فيها مؤسسات التعليم اجلامعي من حيث كثرة متغرياهتا ، وارتفاع معدل تغريها 2030العربية السعودية 
ية، إضافة أن  الزايدة الكبرية يف أعداد الطالب امللتحقني مبؤسسات التعليم اجلامعي تشكل على املؤسسات على املستوايت احمللية أو اإلقليمية أو العامل

كات الرتبوية عبء وحتدي لتحقيق أهدافها نتيجة نقص املوارد مما يقع على عاتق تلك املؤسسات احلصول على الدعم املايل من احلكومات أو الشر 
 ملاحنة.الكربى أو الوكاالت الدولية ا

أن تواكبها ورغم ما يشهده التعليم اجلامعي من اهتمام يف الفرتة احلالية خاصة بعد تزايد عدد املؤسسات اجلامعية احلكومية، فإن هذه الزايدة جيب     
 تطوير يف الربامج أو املناهج التعليمية واالرتفاع يف مستوى اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات للطلبة.

 قدمته الباحثة من إطار نظري وعرضا  للدراسات السابقة املتعلقة ابلتعليم فإهنا استنتجت ما يلي:ويف ضوء ما 
هناك مشكالت تواجه التعليم السعودي من أمهها اإلهدار الرتبوي الذي ينتج عن ظاهرة الرسوب والتسرب، الذي ميثل ظاهرة سالبة على  -

يزانيات التعليم املالية، وتبديد للموارد البشرية اليت تنعكس سلبا  على التقدم والتنمية النظام التعليمي ملا يسببه من ضغوط، واستنزاف مل
 االقتصادية يف اململكة العربية السعودية.

 م نقلة حضارية جبارة يف مضمار التقدم والنهضة للمجتمع السعودي عموما ، ولربامج التعليم خصوصا  2030متثل حماور رؤية اململكة  -
التحضريية ابجلامعات احلكومية السعودية ابرقة أمل يف جتويد املنتج التعليمي السعودي، ذلك املنتج الذي سيكون عماد هذه  فكرة السنة -

 ي.الرؤية ومنفِّذها على أرض الواقع، وخاصة أن الربامج التحضريية جاءت كضرورة لسد الفجوة امللموسة بني التعليم العام والتعليم اجلامع
ة تلعب دورا  هاما  يف أتهيل الطالبة /الطالب اجلامعي ومساعدهتم يف إكساب املهارات الضرورية يف علوم وتقنيات القرن السنة التحضريي -

احلادي والعشرين، وصقله مبعارف عديدة وجديدة قد ال تتوفر له يف مقررات السنوات الدراسية العادية، وخاصة فيما يتعلق مبهارات اللغة 
التمكن منها لن نستطيع مواكبة العامل يف مضمار التقدم والنهضة، واالطالع على آخر ما توصَّل إليه التعليم والبحث  اإلجنليزية اليت بدون

 العلمي.

 



احلاجات الرايضية األساسية الالزم توافرها يف مقرري الرايضيات املقدمة لطالب وطالبات الربامج 
 العلوم اإلدارية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالتحضريية مسار العلوم اإلدارية وكلية االقتصاد و 

 
 .استاذ مشارك: الرتبة العلمية                        سعاد بنت مساعد األمحدي / الدكتورة

 .حماضرالعلمية:  لرتبةا                               أريج بنت علي فقيهياألستاذة/ 

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
الدراسة اىل حتديد احلاجات الرايضية األساسية واليت جيب أن حيتويها مقرري الرايضيات املقدمة لطالب وطالبات الربامج التحضريية هدفت     

 اف الدراسةوطالب وطالبات كلية االقتصاد والعلوم االدارية، والتأكد من مستوى التكامل بني احلاجات الرايضية األساسية يف املقررين. ولتحقيق أهد
قتصاد ولإلجابة على أسئلتها مت استخدام املنهج الوصفي ابستخدام استمارة لتحديد احلاجات الرايضية األساسية الالزمة لطالب وطالبات كلية اال

مسار العلوم والعلوم االدارية من وجهة نظر املختصني، ومن مث استخدامها كبطاقة حتليل احملتوى ملقرر الرايضيات اخلاص بطلبة الربامج التحضريية 
ريض(، وبعد حتليل البياانت إحصائيا  أظهرت النتائج 118االدارية، ومقرر الرايضيات املقدم لطلبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية)الرايضيات املالية(  )

ضمين يف املقررين؛  أما احلاجات أن احلاجات الرايضية األساسية املتعلقة مبوضوعات)اجلرب( و)األعداد والعمليات عليها(، حتققت بشكل صريح أو 
م بني الرايضية األساسية املتعلقة مبوضوعات اهلندسة والقياس فلم تتحقق على االطالق يف املقررين، وأوصت الدراسة أمهية وجود مقرر اثلث يقد

التكامل بني املقررات املقدمة ابلربامج  املقررين يعمل على سد الفجوة وختفيف الضغط على مقرر الرايضيات املالية ،كما أوصت بضرورة احلرص على
 التحضريية واملقررات املقدمة بكلية االقتصاد والعلوم االدارية.



 

 معايري القبول يف جامعة اإلمام ومعدالت الطلبة يف السنة التحضريية وعالقتها ابلتسرب من اجلامعة

 
 مشارك.: أستاذ الرتبة العلمية                                عزالدين عبدهللا النعيمي لدكتور/  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
تقييم القدرة التنبؤية لكل من معدل الثانوية العامة، واالختبار التحصيلي، واختبار القدرات العامة، ومعدالت الطلبة يف  احلالية إىل الدراسة هدفت    

 ( طالب وطالبة،2466)وتكونت العينة من  .ابإلضافة إىل الكشف عن إسهام هذه املعايري يف عملية تسرب الطلبة من اجلامعة السنة التحضريية،
( طالب 1764ويف العالقة التنبؤية السهام معايري القبول مت استبعاد احلاالت الناقصة، وأصبح عدد العينة ) ،وهي اليت مت استخدامها لدراسة التسرب

الختبار ولإلجابة عن اسئلة الدراسة استخدم حتليل االحندار املتعدد ومعامل ارتباط بريسون وحتليل االحندار اللوجسيت. أشارت النتائج إىل أن ا. وطالبة
لتطبيقية واللغات التحصيلي للكليات العلمية كان األكثر إسهاما  يف التنبؤ مبعدالت الطلبة يف السنة التحضريية عند العينة الكلية ومسارات: العلوم ا
ليات النظرية عند والرتمجة والعلوم الصحية، يف حني أن اختبار القدرات العامة كان األكثر إسهاما   ابلنسبة للطلبة الذين دخلوا االختبار التحصيلي للك

ا  يف التنبؤ مبعدالت الطلبة الرتاكمية عند العينة الكلية واملسارات، وأشارت النتائج إىل أن معدالت الطلبة يف السنة التحضريية كانت األكثر إسهام
أشارت النتائج املتعلقة ابلتسرب أن أكثر العوامل إسهاما  يف التنبؤ بتسرب الطلبة من اجلامعة لدى العينة الكلية العينة الكلية واملسارات املختلفة. و 

  السنة التحضريية يكون احتمال تعثره يف دراسته اجلامعية مرتفعا .واملسارات املختلفة كانت معدالت الطلبة يف السنة التحضريية، فإن من يتعثر يف
 

 



Tensions between Reasons for Teaching English and Objectives of the 
Preparatory Year Programme in a Saudi Medical University 

 
 مساعد.: أستاذ الرتبة العلمية                                حممد بن عبدالعزيز الرومي لدكتور/  ا

 

 

 
Abstract: 
 
    The study attempts to investigate the reasons for teaching English in comparison with the 
objectives of the preparatory year programmed amongst Saudi students, enrolled in a 
preparatory year at a Saudi medical university. Among other factors affecting the teaching and 
learning process of English, the language teaching programme is an important one which 
involves the overall teaching goals and outcomes expected from learners (McDonough et al., 
2013).  For this purpose, responses of both students and instructors were analysed in addition to 
the analysis of some official documents and relevant studies. A parallel English programme was 
offered which targeted low achiever students to boost their English level and develop their 
study skills. Results revealed that reasons and objectives for teaching English were clearly 
defined by the English programme and other educational agencies where the study was carried 
out and achieved to some extent through teaching practices and materials as well as assessment 
tools. However, some of the objectives of the preparatory year were not well identified and 
did not go in alignment with reasons for teaching English. That necessitated a need to combine 
teaching academic English with providing students with explicit teaching of study skills needed 
throughout university studies and after graduation. The study concluded with some 
recommendations and pedagogical implications suggesting areas for further study. 

 

 



تقومي اخلطط الدراسية اخلاصة ابلربامج التحضريية وخمرجاهتا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة 
 الشاملة
 
 

 مساعد.: أستاذ الرتبة العلمية                                هنوف بنت عبيد الشمري / ةلدكتور  ا

 

 

 
 ملخص الدراسة:

 
الدراسة احلالية إىل الكشف عن واقع اخلطط الدراسية اخلاصة ابلربامج التحضريية وخمرجاهتا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود هتدف     

 اإلسالمية)أمنوذج ا(، يف ضوء معايري اجلودة الشاملة، من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس. وقد سارت الدراسة وفق إطارين:
 ة ابلربامج التحضريية وخمرجاهتا.يلي(، وذلك ابلوقوف على معايري اجلودة يف اخلطط الدراسية اخلاصحتل -وصفي -اإلطار األول: )نظري
تمثّلة يف استبانة لتقومي اخلطط الدراسية اخلاصة ابلربامج التحضريية وخمرجاهتا  -اإلطار الثاين: )ميداين

م
تطبيقي( مت من خالله تطبيق أدوات البحث امل

وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ابلربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود. وصمّممت االستبانة يف ضوء ما مت صياغته وفق معايري اجلودة، من 
 لدراسية، وحمتوى اخلطط الدراسية.( مؤشر ا، مموّزعة على ثالثة حماور، وهي: الرسالة واألهداف، وتنظيم اخلطط ا32من أهداف وأسئلة، وتكّونت من )

ضافة إىل بطاقة مقابلة مت من خالهلا عقد بعض املقابالت الشخصية مع عضوات هيئة التدريس ابلربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن ابإل    
، منها )14سعود اإلسالمية، وتكّونت من ) ( مفتوحة. وتكّون جمتمع البحث وعينته من عضوات هيئة التدريس واألستاذات 4( ممقّيدة، و)10( سؤاال 

( أستاذات، يف الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 104لربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، والبالغ عددهن )اب
ه. كما استخدمت الباحثة عدد ا من األساليب واملعاجلات اإلحصائية وصوال  إىل النتائج. وتوّصلت الباحثة إىل أن اخلطط الدراسية 1437/1438

من  -ملة ة ابلربامج التحضريية جبامعة اإلمام تفتقر إىل معايري اجلودة اخلاصة إبعداد اخلطط الدراسية، وأن واقعها يف ضوء معايري اجلودة الشااخلاص
كان يرتاوح ما بني ممتحّقق بدرجة ضعيفة، أو غري متحقق، وكانت تتفق مع إجاابت العضوات عن األسئلة   -وجهة نظر عضوات هيئة التدريس

 املفتوحة يف بطاقة املقابلة.
 وقد قّدمت الدراسة عدد ا من التوصيات لتطوير اخلطط الدراسية اخلاصة ابلربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.    

 
 

 


