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اأبنائي... طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة  "�سل�سلة 
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�سعاب، 
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها 

الوطن يف بناء ح�سارته واقت�ساده.

لقد اأرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتطـــويـر واالعـتـمــاد 
االأكادميي من "�سل�سلة  دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" اأن تكون 
مر�سدًا بني يدي طلبة اجلامعة، تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة 

وم�سادرها وو�سائطها ومن ثم �سناعتها وتطبيقها.

 تاأتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات 
وطالبهم؛  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  العلمية  امل�ساندة  هدفها  كثرية، 
نواجته، مت�سيًا مع االجتاهات  والرتكيز على  والتعليم،  التعلم  الإجادة 

احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة  

 د. اأحمد بن يحيى اجلبيلي

مدير اجلامعة
اأ. د. �سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل

وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير والعتماد الأكادميي
اأ.د. خالد بن عبد الغفار اآل عبد الرحمن
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تقديم

تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�سادرها والتعليمات، ون�سرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك 
اإدراكًا منها لقيمة اإ�سراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم باأنف�سهم، ومن اأجل توفري الكثري من اأوقاتهم، 
خر جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية جهدًا يف مد يد  وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال تدَّ
العون ملن�سوبيها واأبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�سيل العلمي، وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوكًا 

وتطبيقًا، ليتميز بذلك خريج جامعة االإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�ساديات بالده.

التعلم يف اجلامعة حر�سًا منها على  ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية  اأن تقدم هذه  وي�سر اجلامعة 
ب�سكل خا�س  ال�سل�سلة موجهة  وهذه  التعليمية،  العملية  العمليات يف  اإىل جانب جودة  املخرجات،  جودة 
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من اأ�ساتذٍة وموظفني، وهي مبثابة اأدلة اإر�سادية تدعم عملية التعليم والتعلم 
يف اجلامعة، وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�ساعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية، 

وميكن للطالب اأن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من اأجل تثقيف اأنف�سهم ذاتيًا.

تعليمية  اأغرا�س  خلدمة  توجه  بحيث  تنظيمًا  اأكرث  بطريقة  الكتيبات  هذه  ا�ستخدام  املنا�سب  ومن 
الطالب  توجيه  برامج  لت�ستخدم يف  الكتيبات  العديد من  املثال: مت ت�سميم  �سبيل  وبحثية معينة، فعلى 
دعت  كلما  الدرا�سة  قاعات  ويف  املكتبة،  يف  التعريفية  املحا�سرات  ويف  اجلدد،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

احلاجة.

هذه  من  اال�ستفادة  كيفية  يف  طالبهم  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ي�ساعد  اأن  املوؤمل  ومن 
الكتيبات، وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين، وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة 
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت واإعداد البحوث، كما ميكن ا�ستخدام بع�س هذه الكتيبات يف 
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات، و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف اإر�سادهم لتحا�سي الغ�س 

وال�سرقات العلمية.

اإليها عند احلاجة، وال�ستخدامها يف دعم  للرجوع  والطالب  الكتيبات متاحة لالأ�ساتذة  وتبقى هذه 
م�سرية الطالب الدرا�سية، فالغر�س منها تقدمي االإر�سادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل  واالأمثل ملنا�سط 

اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من اأجل التعلم املنتج واملفيد.
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تمهيد
اإن املحا�سرات هي اإحدى طرق التدري�س االأكرث �سيوعًا بني اأع�ساء هيئة التدري�س. وميكن للمحا�سرة 
قل. اأو  عددها  كرب  الطالب  من  جمموعة  اإىل  املعلومات  لتقدمي  للمحا�سرين  رائعة  و�سيلة  تكون   اأن 
اجليدة  واملحا�سرة  املو�سوع.  عن  االأ�سا�سي  بالفهم  الطالب  تزويد  هو  املحا�سرات  من  والغر�س 
واملفاهيم.  واملبادئ  الرئي�سة  واالأفكار  املو�سوع  عن  عامة  ملحة  تقدم  بحيث  جيدًا  تنظيمًا  منظمة  تكون 
االطالع. من  مبزيد  للقيام  وتوجهك  باملو�سوع  اأهمية  ذا  املحا�سر  يــراه  عما  لك  تك�سف   فاملحا�سرة 

على  ت�ساعدك  اأن  �ساأنها  من  التي  واالأفكار  املعارف  بع�س  تقدمي  هو  الكتيب  هذا  من  والغر�س 
احل�سول على اأق�سى ا�ستفادة من املحا�سرات، وياأتي هذا الكتيب يف �ستة ف�سول:

1- فهم كيفية بناء املحا�سرات اجلامعية.
2- اال�ستعداد للمحا�سرات.

3- حت�سني اال�ستماع والفهم. 
4- كيفية تدوين املحا�سرة بطريقة جيدة.

املحا�سرة  حول  امللحوظات  تدوين  ب�ساأن  توجيهات   -5
ملقررات معينة.

6- فهم ما يجب القيام به بعد املحا�سرات.

ال يكفي اأن حت�سر املحا�سرات فح�سب، بل عليك اأن تكون متعلمًا ن�سطًا وواعيًا، وُتعد معرفة 
اجلامعة،  يف  تنجح  لكي  حتتاجها  التي  املهارات  اأهم  اإحدى  املحا�سرات  من  فعال  ب�سكل  التعلم  كيفية 
فقدرتك على اال�ستماع وتدوين امللحوظات بفاعلية هي اأف�سل و�سيلة لفهم املو�سوع، وبالتايل اال�ستعداد 
لالختبارات، فاملحا�سرة تدلك على االأمور املهمة التي يلزم معرفتها وما يتوقعه منك اأ�ستاذك اأن توؤديه 

من اأجل اإمتام املقرر.
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1( كيف يتم بناء المحاضرات 
 الجامعية؟

أ( مكونات المقرر:
على  عنا�سر،  عدة  من  غالبًا  اجلامعية  املقررات  تتاألف 

�سبيل املثال:

املحا�سرة : يقوم االأ�ستاذ بتقدمي حما�سرة عن مو�سوع  ��   

قد قام باإعداده.
الطالب  تناق�س جمموعات �سغرية من  العلمية:  احللقة  ��   

مادة املقرر الدرا�سي.
املخترب : يكت�سب الطالب اخلربة العملية. ��   

املــذكــرات،  على  احلــ�ــســول  للطالب  ميكن  االإنـــرتنـــت:  ��  
من  املقرر  وحمتوى  واملناق�سات  وامل�سادر،  والعرو�س، 

موقع القاعة الدرا�سية االلكرتوين.

ب( حجم القاعة الدراسية:
ميكن حلجم القاعة الدرا�سية يف اجلامعة اأن يفوق بكثري الف�سول املدر�سية. ��  ▼

ميكن اأن يكون هناك ما يزيد على مائة طالب يف بع�س املقررات. ��  ▼

رمبا ت�سعر اأنك وحيد و�سط الزحام وي�سعب عليك التوا�سل مع املحا�سر. ��  ▼

عندما يقوم املحا�سر بعر�س كمية كبرية من املعلومات يف املحا�سرة، قد ال تعرف ما هو املهم لكي  ��  ▼

تدونه.
ورمبا توؤدي زيادة االأعداد يف القاعة الدرا�سية اإىل �سعوبة طرح االأ�سئلة اأو اإبداء التعليقات. ��  ▼
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ج( متطلبات المقرر:
عادة ما يقوم املحا�سر ببيان ما يتطلبه من الطالب، ولذا ي�ستح�سن دائمًا اأن تقوم بتدوين امللحوظات 

وحتتفظ ب�سجل عن املحا�سرة، ويعتمد نوع امللحوظات التي تكتبها على اأ�سلوب تدري�س املحا�سر.

هل يقوم املحا�سر باإعداد اأوراق اأو قائمة للقراءة كي تراجعها قبل املحا�سرة؟ ��  ▼

هل يطلب منك طرح االأ�سئلة اأو امل�ساركة يف النقا�س؟ ��  ▼

قبل  العر�س(  �سرائح  املثال  �سبيل  )على  العر�س  ومراجعة  طباعة  من  تتمكن  اأن  املتوقع  من  هل  ��  ▼

املحا�سرة؟
هل من املتوقع اأن تقوم بقراءة الكتب املقررة اأو اأي عمل اآخر قبل املحا�سرة؟ ��  ▼

هل تعتمد االختبارات ال�سفية على املحا�سرات والكتب املقررة؟ ��  ▼

و�سوحك ب�ساأن التوقعات من املقرر ي�ساعدك على النجاح يف درا�ستك، وعليك اأن ت�سع يف اعتبارك اأن 
املحا�سرة هي املكان الذي تتمكن فيه من معرفة املوا�سيع املهمة التي يركز عليها املحا�سر، وهذا يفيدك 

يف احل�سول على درجات اأكرث.
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2(  كيف يمكنني االستعداد للمحاضرات؟

اأواًل: ح�ضور جميع املحا�ضرات:

حتى  املحا�سرات،  جميع  ح�سور  هي  النجاح  لتحقيق  الرئي�سة  القاعدة  اإن   
تخلفك  الأن  االإنرتنت،  املحا�سرة على  اأو مذكرات  التقدميي  العر�س  ين�سر  عندما 

عن احل�سور �سيوؤدي اإىل غياب معلومات هامة عنك.

�سيغيب عنك �سرح املحا�سر واالأمثلة العملية. �� 
�سي�سعب عليك معرفة االأ�سياء املهمة التي يحتمل اأن ترد يف االختبارات؛ الأنك  �� 

لن تعرف ما ركز عليه االأ�ستاذ خالل املحا�سرة.
اإذا كنت ت�ستخدم مذكرات طالب اآخر فرمبا تكون غري مكتملة اأو غري دقيقة،  �� 
والعديد من الطالب ال يعريون مذكراتهم ملن ال يح�سر  �سيئًا.  تعني لك  اأو ال 

املحا�سرة )اإال اإذا كان لديهم مربرات وجيهة(
عدم احل�سور قد يكلفك مزيدًا من الوقت والعناء؛ الأنك لن تفهم املادة، ورمبا  �� 

حتتاج لقراءة املزيد من اأجل اللحاق بالركب.
�سياأتي عليك اأوقات تكون فيها متعبًا اأو من�سغاًل باأمور اأخرى، ومع ذلك، حاول  �� 

اإيجاد طريقة حل�سور املحا�سرة.
قد يعر�سك كرثة الغياب للحرمان من دخول االختبار. �� ▼
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ثانيا: القراءة قبل املحا�ضرة:

اإذا كنت تقوم بالقراءة التي كلفت بها وت�ستكمل ذلك قبل اأي حما�سرة فلن يكون لديك م�سكلة يف فهم 
وتدوين امللحوظات يف املحا�سرة.

تر�سدك القراءة امل�سبقة اإىل النقاط املهمة التي �ستتناولها املحا�سرة، وهذا ي�ساعد يف اإثارة االأ�سئلة  ��  ▼

لديك، والتي ميكن االإجابة عنها يف املحا�سرة.
متكنك القراءة امل�سبقة من ا�ستخدام وقتك بحكمة، فلن تكون هناك حاجة ل�سياع وقتك يف اإعادة  ��  ▼

كتابة �سروح وتعليقات تف�سيلية اأثناء املحا�سرة؛ الأنك تعلم م�سبقًا ما هو موجود يف الكتب املقررة 
وغريها من القراءات.

ت�ساعدك القراءة امل�سبقة على معرفة ماهية املعلومات املتاحة، واأين ميكن العثور عليها. ��  ▼

ثالثا: اأح�ضر املواد املتعلقة بالدر�س للمحا�ضرة:

قم بتحميل اأي مذكرات اأو عرو�س قدمت لك على االإنرتنت واطبعها )مثل �سرائح باوربوينت(. �� ▼

ا�ستخدم اأوراق منفردة حتى تتمكن من و�سع مذكراتك �سمن ال�سرائح واالأوراق التي يتم توزيعها يف  ��  ▼

املحا�سرة، وكذلك ملحوظات الكتاب املقرر يف ملف اأو جملد واحد.
ميكنك االحتفاظ بكل مذكراتك واملواد امل�ستخدمة يف املقرر بهذه الطريقة. �� ▼

اأح�سر امللف اأو املجلد اإىل املحا�سرة يف كل مرة؛ احتفظ مبذكرات املحا�سرات واالأوراق املوزعة  يف  �� ▼

▼ املجلد، وميكنك ترتيب هذه االأمور بعد املحا�سرة.
اأح�سر بع�س اأقالم احلرب، واأقالم الر�سا�س واأقالم التظليل اإىل املحا�سرة، فبهذه الطريقة يكون  �� ▼

▼ لديك بدائل اإن تعطل اأحدها ت�ستخدم االآخر، كما ميكنك ا�ستخدام األوان خمتلفة الإبراز املحتوى، ▼ 

وتعد اأقالم الر�سا�س عملية اأكرث الأنك با�ستخدامها تكون قادرًا على حمو ما تريد وحتريره.
بهذه  امللحوظات  تدوين  تف�سل  وكنت  املحمول،  احلا�سوب  ال�ستخدام  جمهزة  القاعة  كانت  اإذا  ��  ▼

الطريقة، فاأح�سر حا�سوبك، ومع ذلك فال بد من التاأكد اأن القاعة مزودة بنقاط لتو�سيل الكهرباء 
اإىل احلا�سوب، واأن هناك م�ساحة على الطاولة تكفي لو�سعه عليها.

اأح�سر اأي مذكرات اأو اأوراق مت توزيعها، اأو قراءات من حما�سرات �سابقة تظن اأنها مفيدة اأو مطلوبة  ��  ▼

يف هذه املحا�سرة.
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نصيحة للطالب: فكر فيما يقال.
ال تدون ما يقوله املحا�سر اأو ما يكتبه على ال�سبورة فح�سب، فكر فيما يقوله املحا�سر، وكيف يقوم 
بتنظيم املعلومات لك. وغالبًا ما تكون �سرائح العر�س واالأوراق التي يوزعها املحا�سر على الطالب 

معينة يف هذا ال�ساأن.

3(   كيف يمكنني تحسين قدرتي 
على االستماع والفهم؟

يرى كثري من الطالب اجلدد اأنهم بحاجة اإىل كتابة كل ما 
يقوله االأ�ستاذ قدر االإمكان، ومع ذلك، فاإن جمرد »�سماعهم« 
للمحا�سرة ال يعني اأنهم ي�سغون، ويفكرون يف ما يقال بفاعلية، 
الأنهم يحاولون كتابة كل ما يقال �سواء كان مهمًا اأو غري ذلك.

 

يف  املحا�سر  مع  »حمــادثــة«  اإجــراء  يعني  الفعال«  »اال�ستماع 
مهم  هو  ما  حتديد  على  ت�ساعدك  املحادثة  فهذه  مذكراتك، 

وينبغي اأن يدرج يف مذكراتك.
أ( كن مشاركًا نشطًا:

يتعلق  ما  بقراءة  قمت  قد  اأنك  وتاأكد  بن�ساط،  والتعلم  لال�ستماع  م�ستعد  واأنت  املحا�سرة  اإىل  اأقبل 
باملحا�سرة يف الكتاب املقرر م�سبقًا، الأن ذلك �سيجعلك عارفًا مبا �سيقال يف املحا�سرة، ومن ثم ميكنك 

الرتكيز ب�سكل اأف�سل على ما يقال، وربطه باملو�سوع الذي تدر�سه. 

فهذه االإ�سارات جتعلك تعرف ما هي  راقب االإ�سارات اللفظية من قبل املدرب، مثل “اأوال... ثانيا...” ��
النقاط املهمة.

ا�ستمع العبارات وامل�سطلحات الرئي�سة التي تعد مهمة للمحا�سرة وتتكرر كثريًا. ��
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نصائح للتعلم الفعال من المحاضرات:
قبل المحا�سرة:

بع�س  على  تعثر  حتى  الم�سادر  من  وغيرها  المقررة  الكتب  في  ابحث  للمحا�سرات؛  باال�ستعداد  -  قم 
المعلومات االأولية حول المو�سوع.

- انتبه اإلى االأفكار والمفاهيم المهمة عن مو�سوع المحا�سرة.
-  اطرح على نف�سك بع�س االأ�سئلة واالأمور التي تود اأن تعرفها؛ اترك فراغًا حتى تدون اإجاباتك.

اأثناء المحا�سرة:
- ا�ستمع بفعالية لكي تخل�س اإلى المعنى بداًل من “كتابة الملحوظات”.

- اأن�ست اإلى االإ�سارات والتلميحات عما �سياأتي في المحا�سرة.
- اأ�سغ الإيجاز النقاط الرئي�سة.

- اأن�ست الإجابات االأ�سئلة التي قمت بو�سعها م�سبقًا.
- قم بكتابة اأ�سئلة واأفكار ونقاط ترغب في معرفة المزيد عنها.

- اكتب باإيجاز ما تراه اأهم النقاط.

بعد المحا�سرة:
- راجع ما كتبته وتدارك اأي معلومات مفقودة.

- ناق�س المحا�سرة مع طالب اآخرين.
- فكر في المحا�سر، وكيف اأنه قد غير اأو طور معرفتك واأفكارك.

- تاأكد اأن ما كتبته وا�سح وموجز ومفيد حين المراجعة الحقًا.

ابحث عن املعلومات غري اللفظية )مثال: تعبريات وجه املحا�سر اأو نربة ال�سوت(، وهذا ميكن اأن  ��
يدلك على املو�سوعات واالأفكار املهمة.

راقب مقدار الوقت الذي يتم ا�ستغراقه يف كل مو�سوع، فاإذا خ�س�س وقت اأطول الأحد املو�سوعات  ��
فيمكن اأن يكون هذا موؤ�سرًا على اأهميته.

اإذا اأم�سى اأ�ستاذك وقتًا يف كتابة �سيء ما على ال�سبورة فمن املرجح اأن يكون مهمًا. ��

 ال�ستماع الفعال يجعلك تعرف كيف يفكر املحا�سر، وما حتتاج اأن تتعلمه لكي تنجح يف املقرر.
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4(  كيف أكتب مذكرات جيدة عن محاضرة ما؟

أ. أن تكون منطقية ومفهومة:
 ال بد اأن تفهم مذكرات املحا�سرة التي كتبتها، فهي مذكرات �سخ�سية، فلذلك فكر فيها على اأنها 
“ملحوظات لنف�سك”. وكل �سخ�س لديه طريقة خمتلفة لتدوين امللحوظات، ولكن هناك بع�س املبادئ 
امل�سرتكة واالأفكار التي �ست�ساعدك. تذكر اأنه ميكنك دائمًا �سبط امللحوظات يف وقت الحق، ولذلك فعليك 

اأن تكون  �سريعًا و�ساماًل قدر االإمكان، بداًل من اأن مت�سي اأكرث الوقت يف ترتيبها وتنميقها.

�سع التاريخ يف اأعلى كل ورقة من اأوراق مذكراتك، وقم برتقيم �سفحاتك؛ حتى تتمكن من احلفاظ  ��  ▼

على ت�سل�سل ملحوظاتك.
حدد الكلمات وامل�سطلحات والعبارات املهمة بو�سع دائرة عليها، اأو بتظليلها، اأو با�ستخدام األوان  ��  ▼

خمتلفة من احلرب.
اأدناه  املبني  ال�سكل  مثل  املفاهيم،  خرائط  وا�ستخدم  النقاط،  بني  االرتباط  لتو�سح  اأ�سهمًا  ار�سم  ��  ▼

لتنظيم معلوماتك منطقيًا.
ا�ستخدم االأرقام والتعداد النقطي لتو�سح ت�سل�سل اأو قائمة من النقاط. ��  ▼

ا�ستخدم العناوين الرئي�سة والفرعية، و�سع اخلطوط حتت الكلمات اأو العبارات لتحديد املو�سوعات  ��  ▼

الرئي�سة والفرعية.
اترك فراغًا الإ�سافة اأو حترير امللحوظات يف وقت الحق، وميكنك القيام بذلك من خالل ترك هام�س  ��  ▼

جانبي فارغ والكتابة فقط على جانب واحد من �سفحة.
تاأكد من اأنك ت�ستطيع قراءة ملحوظاتك، واإذا كان خطك ي�سعب قراءته، فحاول الطباعة با�ستخدام  ��  ▼

احلا�سوب املحمول مثاًل.
قد ال يكون هناك وقت كاف للتنميق، فاإذا كنت تر�سم خمططات اأو ر�سوم بيانية اأو ب�سرية، فانتبه  ��  ▼

اإىل امل�سدر واأين ميكن الذهاب ال�ستكمال تفا�سيلها، ومن خالل قراءة الكتب املقررة وغريها من 
املواد م�سبقًا �ستتعرف على ما هو متاح ومن اأين حت�سل على املعلومات التي حتتاجها.

▼  حاول ا�ستخدام االخت�سارات وتطوير منوذج خا�س بك لالختزال )على �سبيل املثال *�� = نقطة مهمة(. 

احذف الكلمات العامة وغري ال�سرورية التي ال حتتاج اإليها لفهم ما كتبته. ��
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ب( طرق تدوين المذكرات:
على  يحتوي  اأبي�س  ورق  ا�ستخدام  هي  العادية  فالطريقة  امللحوظات،  لتدوين  خمتلفة  طرق  هناك 
عناوين رئي�سة وفرعية. وهناك مناذج اأخرى كثرية رمبا جتدها مفيدة، بع�سها مو�سح يف اجلدول اأدناه:

مثالالو�سفالنموذج

النحو  هذا  على  مق�سمة  التقرير:  كتابة  �سفحة 
وامل�سطلحات،  املو�سوعات،  فيها  تكتب  لكي 
يف  ملحوظاتك  تكتب  ثــم  عــمــود  يف  واملفاهيم 

عمود اآخر.  

تعليقات  لكتابة  اللغة  طالب  ي�ستخدمها 
وال�سفات  االأفعال  القواعد ومعاين  عن 

والظروف واالأ�سماء، الخ.

املو�سوعات  اأو  االأفكار  تبني  الذهنية:  اخلريطة 
الرئي�سة مع العنا�سر املهمة لكل منها.

ي�ستخدمها طالب الدرا�سات االجتماعية 
ال�سحية:  ـــاة  احلـــي عــنــا�ــســر  لــيــبــني 
النوم،  الــغــذائــيــة،  احلمية  الــتــمــاريــن، 

النظام اليومي، ال�سالة .   

العالقة بني فكرتني  التخطيطي: يبني  ر�سم ڤن 
اأو اأكرث ومقدار االرتباط بينهما.  

معدل  ليبني  البحث  طالب  ي�ستخدمها 
االرتباط بني متغريين.

الهدف: مفيد لبيان جمموعة طبقات اأو عالقات 
حتيط بالفكرة الرئي�سة.

مركز الهدف هو الطفل، وتبني الطبقات 
واملدر�سة،  العائلة،  تاأثري  به  املحيطة 

واملجتمع على تطوره.

ال�سحيفة العري�سة: تفيد يف كل التخ�س�سات، 
والعالقات  واالأفـــكـــار  الــنــقــاط  تتبع  فيمكنك 

الرئي�سة، وترتب تعليقاتك على ال�سحيفة.

لي�سجل  النف�س  علم  طالب  ي�ستخدمها 
املختلفة  الــعــقــلــيــة  املــ�ــســاكــل  �ــســفــات 

واال�سطرابات  النف�سية.

من  املــحــا�ــســرة  حكاية  حتكي  الق�سة:  لــوحــة 
البداية للنهاية، تذكر االأفكار الرئي�سة اأو ت�سل�سل 

النقاط.  

ليبني  االأحــيــاء  علم  طالب  ي�ستخدمها 
يف  اخللية  النق�سام  املختلفة  املــراحــل 

التنا�سل.
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ج( الخريطة الذهنية: مثال لكتابة الملحوظات
الذهنية مفيدة يف هذا  اأن تكون اخلريطة  املعلومات، وميكن  التفكري وترتيب   لكل فرد طريقته يف 
ال�ساأن؛ الأنك تكتب تعليقاتك بطريقة تنا�سب اأ�سلوب تعلمك ال�سخ�سي، فاإذا كانت طريقة تعلمك املثلى 
هي ا�ستخدام الكلمات، فيمكنك ربط االأفكار با�ستخدام االأ�سهم اأو االخت�سارات، واإذا كنت تتعلم اأف�سل 
من خالل ال�سورة فيمكنك ب�سهولة اإ�سافة ال�سور، واحلدود واالألوان، و�ستجد اأن القاعة الدرا�سية اأكرث 

االأماكن متعة.

فاخلريطة الذهنية هي ر�سم تخطيطي لتمثيل الكلمات واالأفكار، واملهام، اأو العنا�سر االأخرى املرتبطة 
اأو املو�سوعة حول الكلمة اأو الفكرة الرئي�سة. وميكنك ا�ستخدام اخلريطة الذهنية لتنظيم االأفكار بطريقة 
منطقية، وميكن اأن يعينك هذا كثريًا على تدوين املذكرات ودرا�سة املعلومات وتنظيمها، وحل امل�سكالت، 

واتخاذ القرارات، والكتابة.

على  وتامة  مر�سية  ت�سبح  املذكرات  تدوين  عملية  فاإن  الذهنية  اخلريطة  با�ستخدام  تقوم  عندما 
االأغلب، حيث ميكنك اإلقاء نظرة �سريعة على الدر�س اأو املحا�سرة كلها، فاخلرائط الذهنية مثل ال�سكل 

اأدناه فعالة جدًا يف تدوين امللحوظات واملذاكرة.

مثال للخريطة الذهنية:

ا�سرتاتيجيات
 الذاكرة

صورة
خريطة ذهنية
تظليل

ار�سم �سورة اأو 
خريطة مثل هذه 

لتبني االأفكار املهمة

ر�سوم تخطيطية مثل 
هذه ت�ساعدك على 
الفهم بطريقة اأف�سل

ا�ستخدم 
التلميحات 

قم بتق�سيم 
املهمة

الب�سري 
واللفظي

زيادة 
التعلم
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5(  نصائح حول تدوين المذكرات 
لمقررات محددة:

أ( مقررات العلوم:
اأ�سا�سي للمادة  تتطلب مقررات العلوم منك تطوير فهم  ��  ▼

ثم البناء على هذا الفهم مع تقدم الف�سل الدرا�سي.
�سيحد  وهذا  للمحا�سرة،  االأ�سا�سية  املفاهيم  اإىل  انتبه  ��  ▼

من ارتباكك عندما تقرر ما تكتبه.
ال تكتب كل ما يقوله املحا�سر، فرمبا يت�سبب ذلك يف فوات النقاط الرئي�سة التي تقال. �� ▼

ركز على اال�ستماع والفهم اأواًل، ثم دون ملحوظات �سريعًا واأنت تتابع املحا�سرة. �� ▼

اإذا ح�سلت على اأوراق وزعها املحا�سر فا�ستخدمها لتدوين امللحوظات، واكتب نقاطًا اإ�سافية عليها  ��  ▼

حتى يت�سنى لك فهم املحا�سرة ومتابعتها.

ب( اآلداب والعلوم االجتماعية:
ت�سل�ساًل منطقيًا معينًا،  اأو  االجتماعية خطة حمددة  والعلوم  االآداب  املحا�سرات يف  تتبع  ما  غالبًا  ��  ▼

وعادة ما يتم عر�س هذا يف خمطط املقرر.
جتد يف كثري من املقررات قائمة من املراجع التي يجب عليك قراءتها قبل كل حما�سرة، و بالتاأكيد  ��  ▼

القراءة امل�سبقة حت�سن قدرتك على تدوين امللحوظات.
اأعط اهتمامًا خا�سًا الأية معلومة يف املحا�سرة مل يتم تغطيتها يف كتابك املقرر اأو املراجع االأخرى. ��  ▼

ج( العلوم الرياضية والهندسية والتقنية:
والر�سوم  الريا�سية،  وامل�سائل  املكتوبة،  املذكرات  من  مزيج  على  كبري  ب�سكل  املقررات  هذه  تعتمد  ��  ▼

البيانية.
اكتب ن�س امل�ساألة، واخلطوات املتبعة حلل امل�ساألة واالإجابة عليها، وحاول تدوين كل خطوة، واإذا كان  ��  ▼

املحا�سر م�سرعًا جدًا فعلى االأقل حاول كتابة بداية امل�ساألة ونهايتها.
ا�ساأل عن اأي �سيء ال تفهمه يف وقته، ارفع يدك وكن واثقًا يف نف�سك واأ�سال عنه، فمقررات التقنية  ��  ▼

تعتمد على فهم كل خطوة من اخلطوات.

17التعلم الفعال من المحاضرات



اإح�سار مذكراتك من  )فعليك  �سابقة  اأوردهــا يف حما�سرات  ملحوظات  اإىل  املحا�سر  يرجع  رمبا  ��  ▼

الدرو�س املا�سية(.
قم بتدوين ملحوظات دقيقة جلميع امل�سائل التي يتم حلها يف الدر�س؛ الأن هذه امللحوظات �سرورية  ��   ▼

للرجوع اإليها حينما تقوم بحل امل�سائل االأخرى بنف�سك، كما اأنها مفيدة جدًا يف املذاكرة.
اترك فراغًا كبريًا لكل م�ساألة؛ الأن مذكراتك �ست�ستمل على الكثري من العمليات احل�سابية والر�سوم  ��  ▼

البيانية االإ�سافية، واإ�سارات اإىل النظريات ذات ال�سلة باملو�سوع.

د( مقررات اإلدارة واألعمال:
هي  واحلــاالت  مــا،  حالة  درا�سة  املحا�سرون  فيها  ي�ستخدم  قد  التي  املــقــررات  من  الكثري  هناك  ��  ▼

“ق�س�س” ق�سرية يتم قراءتها، ثم تناق�س بعد ذلك يف �سوء النظريات واملواد االأخرى يف املقرر 
الدرا�سي.

من املهم جدًا اأن ت�ستجيب لالأ�سئلة التي كلفت بها قبل املحا�سرة لتتمكن من امل�ساركة يف املناق�سات،  ��  ▼

وطرح االأ�سئلة واإثراء اإجاباتك باأفكار جديدة من املحا�سرة.
قد ال يقوم املحا�سر بكتابة ملحوظات على ال�سبورة، اأو ال يوفرها لكم على االإنرتنت، ويف مثل هذه  ��  ▼

احلاالت، حتتاج اإىل تدوين االأ�سئلة واالأجوبة التي طرحت يف املحا�سرة والتعليق على النقاط الرئي�سة 
ملناق�سة الدر�س.

�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة18



6(  ماذا علي أن أعمل بعد 
المحاضرة؟

ال يتوقف تدوين امللحوظات الفعال مع انتهاء املحا�سرة، 
بل عليك اأن تق�س بع�س الوقت خارج ال�سف لتحرير مذكراتك 
اأو دجمها اأو مراجعتها لتمكنك من اال�ستعداد لالختبارات اأو 

امل�ساريع قبل املوعد املحدد.

▼  حاول مراجعة مواد املحا�سرة خالل 24 اإىل 48 �ساعة؛ حيث تكون قدرتك على التذكر عالية جدًا، اأما   

اإذا انتظرت وقتًا اأطول لرتاجعها فقد جتد اأن قدرتك على التذكر قد انخف�ست، وقد تبداأ يف التعلم من 
جديد بداًل من املراجعة. 

خ�س�س ب�سع دقائق كل يوم ملراجعة ما كتبته من مذكرات، واإعادة كتابة اأي اأجزاء غري مرتبة، و�سد  ��  ▼

الثغرات، وو�سع املذكرات يف ملف. 
ما  لتكتب  املحا�سرة  انتهاء  بعد  منا�سبًا  وقتًا  فخ�س�س  كبرية،  ب�سرعة  يتحدث  املحا�سر  كان  اإذا  ��  ▼

ت�ستطيع كتابته من الذاكرة. 
يف بع�س احلاالت، قد يكون من املفيد مقارنة ما كتبته مع مذكرات اأحد االأ�سدقاء، فقد ي�ستطيع  ��  ▼

�سديقك م�ساعدتك على �سد بع�س الثغرات يف مذكراتك، وقد ت�ساعده اأنت اأي�سًا. 
مذكرات  اأوراق   ظهر  على  فاكتب  املحا�سرة،  بعد  املقررة  الكتب  من  ملحوظات  تاأخذ  كنت  اإذا  ��  ▼

املحا�سرات، وال يتوقع اأن ت�ستغرق هذه العملية وقتًا طوياًل.
ال�ساعات  خالل  املحا�سر  اإىل  الذهاب  فيمكنك  املحا�سرة،  م�سمون  فهم  يف  �سعوبة  واجهتك  اإذا  ��  ▼

املكتبية، وخذ ما كتبته معك حتى تبني اأين مكمن ال�سعوبة. 
ا�ساأل املحا�سر هل يقدم هذه املحا�سرة نف�سها يف وقت اآخر، فغالبًا ما يوؤدي �سماع ال�سرح مرة اأخرى  ��  ▼

اإىل فهم اأعمق. 
اأو ار�سم  اأ�سبوع، قم بكتابة ملخ�س ملحا�سرات االأ�سبوع وملذكراتك من الكتاب املقرر  يف نهاية كل  ��  ▼

خريطة ذهنية للمفاهيم، الأن ذلك ي�ساعدك على ا�ستخدام هذا امللخ�س اأو اخلريطة يف وقت الحق 
عند املذاكرة لالختبارات. 
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الخالصة:

اأو  ا�ستعد للمحا�سرات من خالل ا�ستكمال قراءاتك م�سبقًا، واإح�سار ما طبعته من �سرائح عر�س  1 .
مذكرات املحا�سرات اإىل القاعة. 

كن م�ساركًا ن�سطًا يف املحا�سرات، واطرح االأ�سئلة التي تدور يف راأ�سك، وراقب التلميحات اللفظية،  2 .
واأن�ست للعبارات الرئي�سة، ودون ما يكتبه املحا�سر. 

التعداد  وا�ستخدم  وا�سحًا،  خطك  واجعل  االآخر،  واترك  �سطر  على  فاكتب  مذكراتك؛  بتن�سيق  قم  3 .
النقطي، وا�ستخدم االأ�سهم، واأن�سئ خرائط املفاهيم، وار�سم املخططات التو�سيحية، واترك فراغًا 

منا�سبًا بني املو�سوعات. 
. 4 ال تغب عن املحا�سرة حتى لو قام اأ�ستاذك بو�سع �سرح املحا�سرة على االإنرتنت، فمعظم االأ�ساتذة ي�سربون 

االأمثلة، ويذكرون تفا�سيل وتو�سيحات اأكرث يف القاعة مل�ساعدتك على فهم املادة ب�سكل اأف�سل.
اهتم يف حما�سرات املقررات االأدبية اأو االجتماعية باملحتوى الذي مل يتم تغطيته فيما قراأته، حيث  5 .

�ستكون هذه هي املرة الوحيدة التي ت�سمع فيها ذلك.
الريا�سية  وامل�سائل  املكتوبة،  ب�سكل كبري على املذكرات  تعتمد  امل�سكالت  القائمة على حل  املقررات  6 .

والر�سوم البيانية، فتاأكد من تدوين جميع خطوات امل�ساألة.
. 7 تعتمد مقررات االإدارة واالأعمال ب�سكل كبري على درا�سة احلالة، فا�ستجب لالأ�سئلة التي تكلف بها قبل 

املحا�سرة، و�سارك يف املناق�سات.
تعتمد مقررات العلوم على فهم االأ�سا�سيات اأواًل ثم البناء على تلك االأ�سا�سيات، فال حتاول ت�سجيل كل  8 .

ما يقوله االأ�ستاذ؛ ا�ستمع وحاول فهم املفاهيم االأ�سا�سية، ثم اكتب  ملحوظاتك.
 9 .OneNote ميكن اأن يكون احلا�سوب املحمول اأداة مفيدة لتدوين امللحوظات، فحاول ا�ستخدام برنامج 
)ويندوز( اأو Notebook Layout  )ماكنتو�س( لتن�سيق مذكراتك وتخزينها بطريقة منظمة للغاية. 

ال تن�س متابعة املحا�سرة عن طريق مراجعة امللحوظات واإعادة �سياغة االأجزاء املبعرثة، و�سد الثغرات،  10 .
ومناق�ستها مع االأ�سدقاء، ثم قم بقراءة ملحوظاتك مرة اأخرى لت�ساعدك على تذكر مواد املقرر.

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق،،،
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