اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعل ـ ــيم ال ـعــال ــي
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
عمادة التقومي واجلودة

سلسلة دعم التعلم والتعليم
في الجامعة

1

دليل
الطالب المستجد

www.quality.emamu.edu.sa

ردمك978-603-505-102-6 :

1434هـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1433،هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة
دليل الطالب المستجد  /جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية
عمادة التقويم والجودة  -الرياض1433 ،هـ
20ص.. :سم( -دعم التعليم والتعلم فى الجامعة؛ ) 1
ردمك978-603-505-102-6 :

 -1الجامعات والكليات-السعودية
ب .السلسلة
		
ديوي 378 ,53123
رقم اإليداع1433 / 3413 :
ردمك978-603-505-102-6 :

 -2الطالب أ .العنوان
1433 /3413

�أبنائي ...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�صعاب،
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها
الوطن يف بناء ح�ضارته واقت�صاده.
مدير اجلامعة
�أ .د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

لقد �أرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتط ــويـر واالعـتـمــاد
الأكادميي من "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" �أن تكون
مر�شد ًا بني يدي طلبة اجلامعة ،تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة
وم�صادرها وو�سائطها ومن ثم �صناعتها وتطبيقها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير واالعتماد الأكادميي
�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

ت�أتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات
كثرية ،هدفها امل�ساندة العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالبهم؛
لإجادة التعلم والتعليم ،والرتكيز على نواجته ,مت�شي ًا مع االجتاهات
احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة
د� .أحمد بن يحيى اجلبيلي

دليل الطالب المستجد
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تقديم
تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�صادرها والتعليمات ,ون�شرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك
�إدراك ًا منها لقيمة �إ�شراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم ب�أنف�سهم ,ومن �أجل توفري الكثري من �أوقاتهم،
وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال ت َّدخر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية جهد ًا يف مد يد
العون ملن�سوبيها و�أبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�صيل العلمي ,وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوك ًا
وتطبيق ًا ,ليتميز بذلك خريج جامعة الإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�صاديات بالده.
وي�سر اجلامعة �أن تقدم هذه ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية التعلم يف اجلامعة حر�ص ًا منها على
جودة املخرجات� ,إىل جانب جودة العمليات يف العملية التعليمية ،وهذه ال�سل�سلة موجهة ب�شكل خا�ص
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من �أ�ساتذ ٍة وموظفني ،وهي مبثابة �أدلة �إر�شادية تدعم عملية التعليم والتعلم
يف اجلامعة ،وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�صاعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية،
وميكن للطالب �أن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من �أجل تثقيف �أنف�سهم ذاتي ًا.
ومن املنا�سب ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة �أكرث تنظيم ًا بحيث توجه خلدمة �أغرا�ض تعليمية
وبحثية معينة ،فعلى �سبيل املثال :مت ت�صميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف برامج توجيه الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،ويف املحا�ضرات التعريفية يف املكتبة ,ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت
احلاجة.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة طالبهم يف كيفية اال�ستفادة من هذه
الكتيبات ,وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين ،وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت و�إعداد البحوث ،كما ميكن ا�ستخدام بع�ض هذه الكتيبات يف
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات ،و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف �إر�شادهم لتحا�شي الغ�ش
وال�سرقات العلمية.
وتبقى هذه الكتيبات متاحة للأ�ساتذة والطالب للرجوع �إليها عند احلاجة ,وال�ستخدامها يف دعم
م�سرية الطالب الدرا�سية ،فالغر�ض منها تقدمي الإر�شادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل والأمثل ملنا�شط
اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من �أجل التعلم املنتج واملفيد.

دليل الطالب المستجد
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تمهيد
نهنئك بان�ضمامك لركب ط ـ ــالب جامعـ ــة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
وكم ي�سرنا �أنك قررت ذلك! وكلنا �أمل �أن ت�ستمتع باحلياة اجلامعية وتنجح يف
درا�ستك ومهنتك يف امل�ستقبل.
ي�ستهدف هذا الكتيب جميع الطالب اجلدد يف اجلامعة ،والغر�ض منه �شرح
كيفية الو�صول �إىل �أف�ضل طرق اال�ستمتاع والنجاح يف درا�ستك اجلامعية.

تختلف مرحلة التعليم العام عن احلياة اجلامعية اختالف ًا كبري ًا ،ففي املدر�سة ،كان يفر�ض
عليك ما تفعله ،وما تتعلمه ,وما هو املتوقع منك� .أما يف اجلامعة ،فيتوقع منك �أن تقرر ما يجب
القيام به وكيفية القيام بذلك .ف�أنت م�س�ؤول عن درا�ستك وقراراتك ،وكلما كان ا�ستعدادك
للجامعة جيد ًا ،كان جناحك �أقرب ،فرحلتك اجلامعية تتمثل يف:

رحلتي الجامعية

الإعداد

التوا�صل

التعلم
الن�شط

النجاح

�أو ًال :تقــوم باال�ستـعــداد للجامع ــة ،وثاني ًا :تتعــرف علــى الآخرين ،وثالث ًا :ت�صبح متعلم ًا ن�شط ًا يعرف
طريق النجاح.
و�سيقدم لك هذا الكتيب بع�ض الن�صائح واخلطوات التي ت�ساعدك لت�صبح طالب ًا ناجح ًا ،ويبني لك
الأمور التي ميكنك القيام بها لت�صبح جزء ًا من جمتمع اجلامعة.
ويأتي هذا الكتيب في ثالثة أجزاء رئيسية:

-1كيفية اال�ستعداد للجامعة.
-2كيفية التوا�صل مع الآخرين.
 -3كيف ت�صبح متعلم ًا ن�شط ًا؟
دليل الطالب المستجد
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 )1كيفية االستعداد للجامعة:
أ 0ما هدفك؟
هناك عدة �أ�سباب خمتلفة اللتحاق النا�س باجلامعة؛ فكر
يف ما هو مهم بالن�سبة لك وما ترغب يف حتقيقه.

لأقابل �أنا�س ًا
�آخرين

لأكون مع
�أ�صدقائي
باجلامعة

لأتعلم ال�شريعة
الإ�سالمية

لأتعرف على
التقنيات
احلديثة

�أريد �أن �أح�صل
على وظيفة
براتب كبري

حتى
�أ�صبح قائداً

لأتخ�ص�ص
يف علوم اللغة
العربية

لأكون باحث ًا
اجتماعي ًا

لأتعلم اللغة
االجنليزية

كنت �أرغب
دائما �أن �أكون
معلم ًا

لماذا أتيت إلى الجامعة؟ وماذا تريد تحقيقه؟
اكتب الإجابة يف الفراغ املخ�ص�ص �أدناه .ثم �ضعها يف مكان بحيث تراها كل يوم.
لقد �أتيت �إىل اجلامعة للأ�سباب التالية:

ب 0ما نقاط القوة لديك ؟
ي�أتي كل طالب جديد للجامعة ولديه بع�ض نقاط القوة� .إن ا�ستثمار نقاط القوة لديك يعينك على
اال�ستعداد للدرا�سة اجلامعية.
�أل��ق نظرة على قائمة نقاط القوة ال�شخ�صية الآت��ي��ة ،وفكر يف نقاط القوة لديك وكيف ميكنك
ا�ستثمارها.
8
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نقاط القوة ال�شخ�صية

كيف ميكنك ا�ستخدامها

�أنا �شخ�ص ودود

 ك ّون �أ�صدقاء يف اجلامعة. -قابل �أنا�س ًا �آخرين.

�أجيد عمل قوائم ب�أمور �أقوم بها

 �صمم جدول مذاكرة. -تتبع مواعيد املقررات واالختبارات.

�أحب اتباع التوجيهات

اكتب الأبحاث التي كلفت بها ،وقم بالإ�شارة�إىل املراجع وم�صادر املعلومات امل�ستخدمة.
�أكمل الواجبات املنزلية ،والقراءات التييطلبها �أ�ستاذك.

�أحب احلديث مع الآخرين

 �شارك يف الأن�شطة الطالبية.حتدث مع الطالب الآخرين عن الأبحاثاملطلوبة ومفردات املقرر.

�أود �أن �أكون جزءا من فريق

 �شارك يف م�شروعات جماعية. -ان�ضم �إىل ناد علمي �أو جمموعة ن�شاط طالبية.

�أحب �أن �أكون وحدي و�أعمل مبفردي

 ابحث عن مكان هادئ يف املكتبة لتذاكر.ابحث عن قاعة �أو غرفة خالية حيث ميكنكالعمل دون انقطاع.

�أحب القراءة والدرا�سة

 احر�ص على زيارة املكتبة. -خ�ص�ص وقت ًا منتظم ًا للمذاكرة.

�أجيد كتابة امللحوظات

 خ�ص�ص ملف ًا لكل مقرر. اقر�أ الكتاب املقرر وا�ستخل�ص ملحوظاتك علىالنقاط املهمة.

دليل الطالب المستجد
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لدى كل �شخ�ص منا جانب خمتلف وميزة فريدة متيزه عن
�أق��ران��ه؛ فكر يف نقاط القوة لديك وكيف ميكنك ا�ستثمارها
مل�ساعدتك يف القيام بواجباتك يف اجلامعة .على �سبيل املثال:
حممد يحب �أن يعمل مبفرده ،فهو يتجه �إىل مكان هادئ يف
املكتبة حيث توجد مقاعد متاحة دائ ًما ،وبعد ذلك يذهب لتناول
الغداء يف وقت مت�أخر حني يقل عدد الطالب ،ويحر�ص على ر�ؤية
�أ�ستاذه لي�س�أله بع�ض الأ�سئلة.
هند �إن�سانة اجتماعية جد ًا ،التحقت مبجموعة مذاكرة جتتمع
يف فرتة ما بعد الظهر ،وهي جتيد كتابة املحا�ضرات ثم تعطيها
�صديقاتها ،وحتب �أن تناق�ش معهن الواجبات التي كلفن بها.
والآن ميكنك اال�ستفادة من نقاط القوة لديك من خالل التعرف على اجلامعة قدر الإمكان؛ ما اخلدمات
الطالبية املتوفرة؟ ما نظام املكتبة؟ و�أين تذهب للح�صول على الكتب التي حتتاج �إىل قراءتها؟

نصيحة للطالب :احصل على معلومات من الطالب اآلخرين
التقيت بع�ض طالب امل�ستوى الثالث والرابع يف املكتبة و�أخربوين عن النوادي والأن�شطة املتاحة يف املدينة
اجلامعية ،وتعرفت على قدر كبري من املعلومات من الطالب يف القاعة .
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ج) تطلعاتك:
قد تكون ال�سنة الأوىل يف اجلامعة مقلقة بع�ض ال�شيء ،وقد ال تعلم ما الذي تريده ،وهذا هو الوقت
املنا�سب للتعلم قدر ما ميكنك من خالل القراءة والتحدث مع الآخرين ،و�إليك بع�ض الأمور التي ميكنك
القيام بها:
 اقر�أ املعلومات املوجهة للطالب اجلدد بعناية.
 اذهب �إىل الدورات التوجيهية للطالب اجلدد يف املكتبة ويف عمادة القبول والت�سجيل.
 حتدث مع الطالب الآخرين الذين �أنهوا ال�سنة الأوىل.
 اقر�أ الكتيبات املوجودة يف املكتبة للتعرف على اخلدمات املتوفرة.
 ا�س�أل الطالب الآخرين عن املقررات التي �سجلوها.
 تعرف على املقررات التي ا�ستمتع بها الطالب ووجدوها �أكرث فائدة.
 قم بزيارة املوقع االلكرتوين للجامعةhttp://www.imamu.edu.sa :
 اقر�أ اللوائح الأ�سا�سية للجامعة.
 قم بزيارة خدمات الدعم الطالبي.

د) احتياجاتك األساسية:
ح��اول ترتيب احتياجاتك الأ�سا�سية قبل بداية الف�صل الدرا�سي اجلامعي مثل ال�سكن والتمويل
واملوا�صالت �إىل اجلامعة.
 كم هي التكلفة؟
 �أين �ست�سكن؟
 ما �أوقات املحا�ضرات واملذاكرة؟
 كيف �ستذهب �إىل اجلامعة وتعود منها؟
 ما خدمات التغذية التي تتوفر يف اجلامعة؟

هـ) التوازن في حياتك

���ص��م��م ج�����دو ًال ي��ل��ب��ي ك���ل ال���ت���زام���ات���ك و�أم�������ورك ال���ت���ي ت����ود ال��ق��ي��ام ب���ه���ا؛ ���س��ت��ح��ت��اج وق��ت�� ًا
ل��ل�����ص�لاة ،ول���ق���راءة ال���ق���ر�آن ،ولأ���س��رت��ك و�أق���ارب���ك ،ول��ل��م��ح��ا���ض��رات ،ول��ل��م��ذاك��رة ،وللتمرينات
ال���ري���ا����ض���ي���ة ،ول���ل�ت�رف���ي���ه ،ول�ل��أ����ص���دق���اء .و�أف�������ض���ل ال���ط�ل�اب ه���م �أول����ئ����ك ال����ذي����ن ي��ع��رف��ون
ك��ي��ف ي��ن��ظ��م��ون ج�����دول ح��ي��ات��ه��م ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن��ون م���ن ال���ق���ي���ام ب��ك��ل م���ا ي��ح��ت��اج��ون �إل���ي���ه.
دليل الطالب المستجد
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وقد حتتاج �إىل تعديل هذا التوازن يف بع�ض الأحيان ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا كنت تذاكر الختبار ما
فرمبا لن تتمكن من اخلروج مع �أ�صدقائك ح�سب ما هو خمطط ،و�إذا كان لديك اجتماع عائلي مهم
على طعام فقد حتتاج �إىل املذاكرة يف امل�ساء.
�إن حتقيق التوازن يف حياتك �أمر مهم جد ًا لكي حتقق النجاح يف اجلامعة ب�إذن اهلل.

و) ّ
نظم نفسك:
  قم بزيارة موقع اجلامعة وبوابة الطالب االلكرتونية :تع َّود على الدخول �إىل موقع اجلامعة بانتظام
ملعرفة الإعالنات املهمة ،ف�ستجد فيه الكثري من املعلومات القيمة ،وميكنك �أي�ضا ا�ستخدام بوابة
اخلدمة الذاتية الإلكرتونية.
 ت�أكد من قيدك وت�سجيل مقرراتك :اذهب �إىل عمادة القبول والت�سجيل باجلامعة �إذا كان لديك
ا�ستف�سار معني� ,أو �إذا كنت ترغب يف التحقق من قيدك؛ تعرف على اخلدمة الذاتية للبوابة الإلكرتونية
التي �صممت مل�ساعدة جميع الطالب على الو�صول ب�سهولة �إىل الإجراءات.
 اطلع على التقومي اجلامعي و�أدلة املعلومات الأخرى ,حيث حتتوي على معلومات مهمة �سوف حتتاج
�إليها يف اجلامعة ،مثل:
مواعيد احلذف والإ�ضافة.التواريخ املهمة واملواعيد النهائية.جداول املحا�ضرات و�أماكنها.معلومات عن املقررات التي �ستقدم يف الف�صل الدرا�سي املقبل.�أرقام هواتف مفيدة ،خرائط املدينة اجلامعية ،وغري ذلك كثري. خ�ص�ص مجلد ًا للمرا�سالت الجامعية :احتفظ بجميع المرا�سالت التي تتلقاها من الجامعة في مكان
�آمن ،وي�شمل ذلك البريد العادي والبريد الإلكتروني ،وقد يبدو لك عدم �أهمية �أمر ما في حينه ،ولكن
قد تحتاج �إلى الرجوع �إليه في الم�ستقبل.
 حافظ على معلومات ات�صاالتك ال�شخ�صية محدثة :ال بد �أن يكون لدى الجامعة عناوين بريدك
(العادي والإلكتروني) الحالية؛ ا�ستفد من الخدمات الإلكترونية الطالبية التي تقدمها الجامعة.
 تعرف على مواقف �سيارات الطالب :تقدم جامعة الإمام خدمة مواقف ال�سيارات للطالب ،ولكن
تحتاج �إلى الت�سجيل ومعرفة المكان الذي ي�سمح لك بالوقوف فيه.
 جهز مكان ًا هادئ ًا في �سكنك :جهز مكان ًا منا�سب ًا للمذاكرة في مقر �إقامتك يتوفر فيه جهاز حا�سب �آلي.
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نصيحة للطالب :جهز ملف ًا كبير ًا
ا�شرتيت �أحد امللفات الكبرية التي ميكن تو�سيعها حتى �أمتكن من االحتفاظ بجميع مرا�سالت اجلامعة
ومذكرات املقرر يف مو�ضع واحد .ويف املجلد هناك �أق�سام منف�صلة لكل مقرر .وكان و�ضع كل �شيء يف
مكان واحد له عظيم الفائدة ،فمن ال�سهل العثور على ما �أحتاجه كل يوم.

 )2كيفية التواصل مع اآلخرين:
أ  0التواصل مع المكتبة واإلدارة:
 االلتقاء مبوظفي املكتبة :اذهب �إىل املكتبة ملعرفة اخلدمات
املتاحة ,وكيفية ا�ستخدام اخلدمة الذاتية ,وتعرف على
الكتب امل�سموح با�ستعارتها ،وكذلك املراجع التي ميكنك
ا�ستخدامها داخل املكتبة ،و�سي�سعد موظفو املكتبة بتقدمي
امل�ساعدة لك.
 اح�ضر الربامج واللقاءات التعريفية املخ�ص�صة للطالب
اجل��دد :تنظم املكتبة برامج تعريفية للطالب اجل��دد يف
بداية كل ف�صل درا���س��ي .وهناك �أن�شطة تعريفية �أخرى
تعدها عمادة القبول والت�سجيل والكلية ورمبا الق�سم �سيتم
دعوتك �إليها .هذه الأن�شطة وغريها �ست�ساعدك-ب�إذن اهلل-
على التوا�صل مع الآخرين ومعرفة اخلدمات املتاحة.

دليل الطالب المستجد
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 املكاف�آت املقدمة للطالب اجلدد بجامعة الإمام :راجع عمادة �ش�ؤون الطالب ملعرفة كيفية احل�صول
على بطاقة ال�صراف الآيل ،للح�صول على املكاف�آت اجلامعية للطالب اجلدد� .ستحتاج �إىل تقدمي
وثائق الهوية اخلا�صة بك لكي حت�صل على بطاقة ال�صراف وت�أمني بياناتها.
 اح�ضر الفعاليات والأن�شطة التي تقام يف املدينة اجلامعية والكلية؛ وتطوع للقيام ببع�ض املهمات فهذه
فر�صة جيدة لاللتقاء ب�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.
 ال ترتدد يف طرح الأ�سئلة �أو طلب امل�ساعدة ،و�ستجد الكثري ي�سعدون بتقدمي العون لك ،ويرجون
جناحك يف اجلامعة.

ب  0التواصل مع إدارة القسم واألساتذة:
 قم بزيارة الكلية والق�سم قبل البدء الفعلي للدرا�سة ،وقدم نف�سك لهيئة الق�سم الإدارية والتعليمية ،فمن
امله ـ ــم �أن تتعـ ــرف �إىل الإداري ـ ــني الذين �سيقدمون لك امل�ساعدة عندما حتتاج بع�ض املعلومـ ــات� ،أو
حينما يكون لديك �س�ؤال .اعرف �أماكن مكاتب الأ�ساتذة ،وابحث عما �إذا كان هناك �أماكن خم�ص�صة
للمذاكرة ،و�أماكن تعليق الإعالنات وغري ذلك ،ثم اذهب لر�ؤية �أماكن قاعات الدرا�سة اخلا�صة بك.
�سي�ساعدك ذلك على �إعداد نف�سك حتى يت�سنى لك معرفة وجهتك عندما يحني الوقت.
  تعرف على مر�شدك الطالبي؛ ف�إنه لأمر جيد �أن تلتقي باملر�شد الأكادميي حتى ولو مرة واحدة على
الأقل ،من �أجل �أن تت�أكد �أنك قمت بت�سجيل املقررات ال�صحيحة.
  تعرف على �أ�ساتذتك :يخ�ص�ص الأ�ساتذة �ساعات مكتبية من �أجل الطالب .قدم نف�سك لهم واطرح
عليهم �أي �أ�سئلة لديك عن املقرر �أو الواجبات ،ومن الأف�ضل �أن يكون لديك �أ�سئلة �أو ق�ضايا معدة
م�سبق ًا ،ويهتم معظم الأ�ساتذة بلقاء الطالب وي�سعدون بتقدمي الن�صح لهم.
 اطرح الأ�سئلة و�شارك يف املحا�ضرة :اغتنم الفر�ص لطرح الأ�سئلة� ،أو �إجراء مناق�شة مع الأ�ستاذ
والطالب الآخرين .فهذه و�سيلة جيدة لبناء ثقتك يف نف�سك ،وال�س�ؤال عن املعلومات التي ت�ساعدك
يف متطلبات املقرر الدرا�سي ،فطرح الأ�سئلة يجعل املحا�ضرة �أكرث ت�شويق ًا لك وللطالب الآخرين،
وي�ساعدك على فهم املو�ضوع.
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ج 0التواصل مع الطالب ومجتمع الجامعة:
 تعرف على زمالئك :حتدث مع الطالب الآخرين بعد انتهاء املحا�ضرة ،وتكلم معهم عن برناجمهم
واملقررات التي ي�أخذونها؛ اق�ض بع�ض الوقت يف التعرف على �أ�شخا�ص جدد يف مطعم الكلية� ،أو يف
اللقاءات الطالبية �أو يف املكتبة.
 ابحث عما �إذا كان هناك �أي جماعات �أو �أن�شطة طالبية تهمك ،فهناك �ستلتقي ب�أ�شخا�ص جدد وتطور
مهارات مفيدة ،فيمكن �أن يكون لالنخراط يف املجتمع اجلامعي ت�أثري �إيجابي على الأداء الأكادميي.
 قم بالت�سجيل يف ن�شاط ترفيهي :عندما تخ�ص�ص بع�ض الوقت للياقة البدنية والريا�ضة ف�إن ذلك
�سيكون له �أثر �إيجابي على �سالمة حالتك النف�سية والعاطفية ،ففي الرتفيه مرح ومتعة وهو و�سيلة
جيدة للتعرف على �أ�شخا�ص جدد.
 ان�ضم �إىل جمموعة مذاكرة �أو كون واحدة :مييل العديد من الطالب �إىل املذاكرة مع �آخرين من نف�س
القاعة الدرا�سية ،وقد تكون جمموعة املذاكرة و�سيلة جيدة للقاء النا�س واحل�صول على م�ساعدة
يف متطلبات املقرر ،كطرح الأ�سئلة ،وتبادل مذكرات املحا�ضرات ،و�إذا مل تكن هناك جمموعات
مذاكرة ،ميكنك �أن تبد�أ واحدة وتدعو بع�ض الطالب الآخرين لالن�ضمام �إليك.

نصيحة للطالب :تعرف على أساتذتك
�أعطانا �أ�ستاذنا رقم مكتبه والأوقات التي يكون فيها من �أجل مقابلة الطالب؛ ذهبت ملقابلته كي �أ�س�أل
عن الواجب الأول ،فقدم يل بع�ض املعلومات على �أجزاء يف الكتاب املقرر ت�ساعدين يف �إجناز الواجب،
ثم �شكرين على زيارتي له ،ومتنى يل التوفيق يف املقرر.

دليل الطالب المستجد
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 )3كيف تصبح متعلم ًا نشط ًا؟
املتعلم الن�شط هو الطالب الذي يتحمل م�س�ؤولية تعلمه .هذه هي رحلتك التعليمية ،والأمر �إليك لتقوم
بالأ�شياء التي ت�ساعدك على حتقيق النجاح ،و�إليك و�صف يبني لك كيف ت�صبح متعلم ًا ن�شط ًا:

أ  0ابدأ بداية جيدة:
 اح�ضر جميع املحا�ضرات ،وحافظ على جدولها منذ البداية.
 ا�شرت الكتاب املقرر و�أي مواد درا�سية �أخرى حتتاجها ،وت�أكد �أن لديك كل ما حتتاج للمذاكرة و�أداء
الواجبات املنزلية.
 اقر�أ املخطط التف�صيلي للمقرر بعناية ،و�سوف ي�ساعدك هذا على فهم �آلية ال�شرح والتقومي ومعرفة
ما هو مطلوب منك.
 تعرف على �أ�ستاذك ،و�سوف جتد �أن �أعمال املقرر �أ�سهل و�أمتع بكثري �إذا تعرفت على �أ�ستاذك
وا�ستخدمت الدعم واملعلومات املتاحة.

ب 0داوم على الدراسة:
 تعلم با�ستمرار؛ راجع مذكراتك بانتظام ،وحافظ على القراءة با�ستمرار.
 اخترب نف�سك لتطمئن �إىل فهمك؛ قم ب�صياغة �أ�سئلة مراجعة ،واكتب ملخ�صات للمو�ضوعات التي
متت مناق�شتها يف حما�ضراتك.
 �ضع جدو ًال �أ�سبوعي ًا للمذاكرة حتى يت�سنى لك معرفة متى يجب �أن تذاكر ،وكم حتتاج من الوقت
لعمل ذلك ،و�سوف ي�ساعدك اجلدول على تخ�صي�ص وقت جلميع املهام التي حتتاج �إىل �إجنازها
خالل الأ�سبوع.
 ركز على الأفكار واملعلومات املهمة؛ ا�ستخدم قلم تظليل� ،أو �أ�ضف ملحوظاتك على الأفكار املهمة يف
كتبك ومذكراتك.
 حافظ على تنفيذ جدولك؛ فقد يحلو لك يف بع�ض الأحيان �أن تن�صرف عن واجباتك (مث ًال مع
الأ�صدقاء �أويف الأن�شطة الرتفيهية)؛ �أ كمل وقت مذاكرتك �أو ًال ،ثم بعد ذلك كافئ نف�سك ب�أي �شيء
حتب القيام به (على �سبيل املثال غداء ،لقاء �أ�صدقاء ،مترينات).
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ج .تحدث عما تتعلمه:

 ا�شرح وناق�ش النقاط الرئي�سة جهر ًا؛ �سارع بعد �أن تخرج من
املحا�ضرة باحلديث مع الطالب الآخرين عن املو�ضوعات التي
متت مناق�شتها يف املحا�ضرة.
  قم بتلخي�ص ما تقر�أ؛ فبعد االنتهاء من القراءة قم بتلخي�ص
الأفكار الرئي�سة ب�أ�سلوبك ،ف�صياغة الأفكار ب�أ�سلوبك تعينك على الفهم
وحفظ املعلومات.
 راجع ف�صول املقرر من خالل حديثك لنف�سك؛ راجع العناوين يف جدول املحتويات ،وحدد النقاط
�أو الأفكار الرئي�سة.
 خل�ص الإج��راءات ب�أ�سلوبك؛ ففي املقررات التي يتعني فيها اتباع �إج��راءات معينة (كما يف خمترب
الكيمياء� ،أو عملية ح�سابية هند�سية) من الأف�ضل مراجعة الإجراءات خطوة بخطوة ل�شرح ما يجب
القيام به من �أجل �إكمال العملية.
 ناقـ ــ�ش �أفكـ ــار املقـ ـ ــرر؛ ميكنك �أن تتعلم الكثري من خالل مناق�شة مو�ضوعات املقرر مع الطالب
الآخرين ،لتطوير �أفكارك وفهم املادة بو�ضوح �أكرث.

د .تعرف على الموارد المتاحة لك وكيفية استخدامها:
 التق ب�أ�ساتذتك؛ عندما يكون لديك �أ�سئلة �أو م�شاكل في مو�ضوعات المقرر اذهب �إلى �أ�ستاذك خالل
ال�ساعات المكتبية.
 ان�ضم �إلى مجموعات دعم التعلم؛ فقد تكون هناك �أن�شطة جماعية ت�ساعدك (على �سبيل المثال
المحادثة باللغة االنجليزية ،ور�شات عمل للكتابة).
 كون مجموعة للمذاكرة :فهناك الكثير من الفوائد للتعلم مع الطالب الآخرين ،حيث يمكنك تبادل
المعلومات وتطوير فهمك بهذه الطريقة.
 اطلع على كتب امل�ساعدة الذاتية واملوارد؛ يوجد يف املكتبة بع�ض الكتب واملوارد التي ميكن �أن ت�ساعدك
على �أن ت�صبح متعلم ًا ن�شط ًا (مثل كتب كيفية كتابة املقال ،وكيفية اال�ستعداد لالختبارات وغريها).
وكذلك هناك العديد من املوارد املفيدة املتاحة على االنرتنت.
 اذه��ب لمقابلة المر�شد النف�سي لمناق�شة م�شاكلك ال�شخ�صية؛ �إذا ك��ان لديك م�شكلة �أو �أمر
�شخ�صي ت�ؤثر على درا�ستك ،فقد تحتاج �إلى مقابلة المر�شد النف�سي ليقدم لك الم�شورة والدعم.

دليل الطالب المستجد
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نصيحة للطالب :ضع خطة دراسة
�أكتب خطة �أو�ضح فيها �أوقات الدرا�سة وما �أريد تغطيته يف كل جل�سة ،فمث ًال يوم الأحد من ال�ساعة 5-4
بعد الع�صر :الف�صل الأول من الكتاب املقرر ومذكرات املحا�ضرة� .أقوم بتظليل الأجزاء املهمة يف الن�ص
الذي متت مناق�شته يف املحا�ضرة.
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الخالصة:

 -1كن وا�ضح ًا بالن�سبة لأهدافك وما تريد حتقيقه يف جامعة الإمام.
 - 2تعرف على نقاط قوتك ال�شخ�صية ،وكيف ميكن �أن ت�ساعدك على حتقيق النجاح.

-3قم برتتيب احتياجاتك الأ�سا�سية (على �سبيل املثال :الأمور املالية  ،امل�سكن ،املوا�صالت) قبل
بداية الف�صل الدرا�سي اجلامعي.
�-4ضع جدو ًال لتلبية جميع التزاماتك والأ�شياء التي تريد القيام بها؛ �ستحتاج وقت ًا لل�صالة ،ولأ�سرتك
و�أقاربك ،وللمحا�ضرات ،وللمذاكرة ،وللتمرينات الريا�ضية ،وللرتفيه ،وللأ�صدقاء.
-5توا�صل مع الآخرين الذين ميكن �أن ي�ساعدوك ويدعموك ،مثل الهيئة الإدارية يف املكتبة والق�سم،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب الآخرين يف جمتمع اجلامعة.
 -6كن متعلم ًا ن�شط ًا ،وحتمل م�س�ؤولية تعلمك.
 -7اح�ضر جميع املحا�ضرات ،وداوم على القراءة و�أداء واجباتك �أو ًال ب�أول.
 -8فكر يف ما تقر�أه ،وحتدث مع الآخرين حول ما تتعلمه.
 -9تعرف على جميع املوارد املتاحة لك وكيفية ا�ستخدامها.
-10كن منظم ًا وطور مهاراتك الدرا�سية التي ت�ؤهلك للنجاح يف جميع اختباراتك.
 - 11ا�ستعن باهلل عز وجل ،واجل�أ �إليه دائم ًا ،فهو خري معني.

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق،،،
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