


م�ستقباًل،  مهنته  يف  لتميزه  الأ�سا�سية  العوامل  من  الدرا�سة  مقعد  على  الطالب  متيز  ويعد  للتميز،  ي�سعى  منا  كٌل 

اأ�سا�س حول البحث عن املعرفة واقتنائها،  اأ�س�س وا�سحة تتمحور ب�سكل  اأنه مبني على  اإذ  والتميز لي�س بالأمر ال�سعب، 

وح�سن تنظيم الطالب ملهامه، وا�ستثماره املنا�سب لوقته، وتطويره للمهارات التي يكت�سبها، وح�سن تعاونه وجودة اأدائه 

�سمن فرق العمل اجلامعية، وفيما يلي اأهم العوامل التي توؤدي اإىل التميز:

 الكلمة ال�صر »اقراأ« - )حت�صيل املعرفة(:

�ستبقى الكلمة الأوىل يف القراآن الكرمي »اقراأ« الأ�سا�س لك�سب املعرفة، وال�سر الفعلي يف تطور الأمم وتفوقها. فالطالب املهتم بك�سب 

املعرفة ميتثل ملدلولت هذه الكلمة مدركًا اأن املعلومة ل تبحث عن اأحد، واإمنا املهتم بها هو الذي يبحث عنها م�ستخدمًا كل الإمكانيات 

والو�سائل املتاحة: املحا�سرات، الإنرتنت، املراجع، وغريها من الو�سائل، فتجده م�ستمتعًا باحل�سول عليها، جمدًا يف حماولة اقتنائها 

وا�سًعا ن�سب عينيه فائدة ذلك يف الدنيا مبا يناله من منزلة ومكانة اجتماعية، ويف الآخرة مبا يناله من اأجر م�سداقًا لقوله �سلى 

اهلل عليه و�سلم: »من �سلك طريقًا يلتم�س به علمًا �سهل اهلل له به طريقًا اإىل اجلنة«.

 املحا�صرات:

احر�س على ح�سور املحا�سرات وعدم التغيب عنها، ل تدع حما�سرة تُفتك بدءًا من املحا�سرة الأوىل فهي بوابة املقرر، فيها تلتقي 

بزمالئك، وتتعرف على اأ�ستاذ املقرر الذي ي�ستعر�س ويحدد جملة من الأمور: خطة املقرر، املخرجات املتوقعة منه، املراجع املنا�سبة، 

مواعيد الختبارات الف�سلية وتوزيع الدرجات، مواعيد املعمل، وغريها من الأمور املهمة الأخرى. اإن الطالب الباحث عن التميز يتابع 

املحا�سرات بفكر متقد، ول ي�سمح لنف�سه باأي ت�سرف غري منا�سب خاللها كالن�سغال باأمور ثانوية، اأو ال�سرود، اأو هدر وقت الزمالء 

بالأحاديث اجلانبية، وغري ذلك من م�سيعات الوقت وم�ستتات الذهن، بل على العك�س من ذلك ترى الطالب احلري�س على التميز 

يدون كافة الأفكار الأ�سا�سية حول كل مو�سوع من موا�سيع املحا�سرة، ل يدع فكرة مطروحة اأثناء املحا�سرة دون اأن ي�ستوعبها، �سواًء 

بالتفاعل مع اأ�ستاذه ب�ساأنها و/اأو بالرجوع للمراجع، فرتاه ي�سهم بن�ساط يف الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة اأثناء املحا�سرة، ويدرك اأن 

للمحا�سرات دورًا اأ�سا�سيًا يف التح�سري اجليد لالختبارات. ويف املح�سلة فاإن الطالب الباحث عن التميز يك�سب املعرفة ويح�سل على 

املعدل العايل، وهما اأ�سا�سا التميز يف العمل بعد التخرج، فاملتميز على كر�سي الدرا�سة يكون عادة متميزًا يف مهنته. 

 التنظيم وااللتزام:

يعد ح�سن التنظيم لالأمور التي نقوم بها والتحديد املنا�سب لالأولويات من القواعد الب�سيطة للتميز، فاحلياة مراحل ولكل مرحلة 

الغاية من  لهذه  فيه، ف�سخر كل ما هو خم�س�س لك  والتميز  للتخ�س�س  املرحلة اجلامعية هي  فالأولوية يف  يرافقها،  اأ�سا�س  عمل 

املعامل،  املقررات، املحا�سرات،  ت�سجيل  باملواعيد املحددة:  اللتزام  اإجنازها، ومن خالل  وال�سعي حل�سن  التنظيم لأعمالك  خالل 

الختبارات، الواجبات، امل�ساريع، البحوث، وغري ذلك من املواعيد املهمة، ومن خالل اللتزام بتوجيهات اأ�ساتذتك الذين يعكفون على 

ا. نقل معارفهم وخرباتهم لطلبتهم وي�سعدون بتميزهم حيث ُيعد ذلك متيًزا لهم اأي�سً

 ا�صتثمار الوقت:

كل منا يعلم اأن الوقت هبة كبرية من اهلل، واأنه مورد نا�سب، فما يذهب منه ل يعود. فالطالب املتميز هو الذي يدرك اأن هدر الوقت 

من اأهم اأ�سباب الف�سل، واأن ح�سن ا�ستثماره يف اإجناز املهام الدرا�سية والتي تتمحور ب�سكل اأ�سا�س حول البحث عن املعلومة واقتنائها 

من اأهم اأ�سباب التميز.

 التعاون:

قوة املرء لي�ست فقط يف �سخ�سه، اإمنا مبن حوله اأي�سًا، فتحليك – مع زمالئك ومع اأ�ستاذك - بروح فريق العمل املتواد �سيمكنك 

من الن�سمام اإىل الأ�سرة املتعاونة على الرب واكت�ساب املعرفة، وامل�ساهمة الفعلية يف خلق البيئة التعليمية التي توؤهلك للتميز، ومتكن 

جامعتك من الريادة. 

 االإر�صاد االأكادميي:

ُيفرت�س اأن يقدم لك مر�سُدك الأكادميي كل ما ميكنه من دعم، فال ترتدد يف ا�ست�سارته فيما يعرت�س طريقك من عقبات ل تتمكن 

من تذليلها، مع ال�سعي الدوؤوب لأن تطور ذاتك وتعتمد بعد اهلل على نف�سك كي متتلك املنهج الذي ميكنك من تذليل العقبات ب�سكل 

ذاتي كون ذلك اإحدى الو�سائل لمتالكك للمهارة، وك�سبك للمزيد من الثقة بالنف�س.

ن�صائح يف ال�صعي نحو التميز
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على  وحر�سه  الفا�سلة،  بالأخالق  حتليه  متيزه  دعائم  اإحدى  ت�سكل  والتي  اجلامعي  للطالب  املهمة  ال�سمات  من 

الف�سيلة ون�سرها، وحذره من ال�سر واأعوانه، وجتنبه للرذيلة وم�سبباتها.

واإليك عزيزنا الطالب نقدم الن�سائح الآتية التي نرجوا اأن تبادر اإىل تطبيقها يف كل جوانب حياتك:

   ليكن قدوتك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، الذي و�سف اهلل �سبحانه وتعاىل ُخُلقه بقوله: »واإنك لعلى خلق عظيم«.

    احر�س على اأن حترتم نف�سك فيحرتمك النا�س ويحرتمك املجتمع.

    كن متوا�سعًا.

    اأحب لأخيك ما حتب لنف�سك.

    احر�س على ال�سحبة الطيبة )اأ�سدقاء اخلري(.

    ابتعد عن التع�سب بكافة اأ�سكاله.

    ليكن �سعارك دائمًا تعلم العلم وتعليمه مبتغيًا بذلك ر�سا اهلل �سبحانه وتعاىل. 

    ليكن الإخال�س يف تعلم العلم �سمة �سخ�سية مميزة لديك، وا�سعًا ن�سب عينيك التميز يف درا�ستك.

    احر�س على متابــعة حما�سراتك واإجناز واجباتك والأن�سطة الدرا�سية الأخرى يف وقتها؛ فهذا ميكنك من اكت�ساب املعرفـــة 

اأوًل بــــاأول.

    كن اأكرث حر�سًا على ال�ستفادة من م�سادر املعرفة املتاحة لك باجلامعة حمافظًا على �سالمتها.

    احر�س على ممار�سة العمل التطوعي بكافة اأ�سكاله داخل احلرم اجلامعي وخارجه.

    احر�س على اإقامة عالقات ح�سنة مع اأ�ساتذتك وزمالئك واملحيطني بك بوجه عام.

    ليكن �سعارك مع اأ�ستاذك هو التقدير والحرتام.

    كن دائمًا منوذجًا للعطاء مع زمالئك والتقدير لهم داخل ال�سف وخارجه.

    كن حري�سًا على العمل �سمن فريق، وا�ست�سعر روح العمل اجلماعي بدًل من العمل الفردي.

    كن حمبًا لوطنك فخورًا بانتمائك اإليه، وحري�سًا على اأمنه و�سالمته.

    كن حمبًا جلامعتك مقدرًا لنتمائك لأ�سرتها، وم�ساركًا ن�سطًا يف اأن�سطتها.

    احر�س على احرتام النظام اجلامعي والتعليمات املعمول بها.

    اأخيـــرًا، ليكن ماثاًل اأمامــك باأن مــدة احلياة اجلامعية ق�سرية، فلتكن الأخالق الفا�سلة، والتفوق الدرا�سي من �سفاتك املميزة 

ل�سخ�سيتك مما يعني التفوق والتميز يف حياتك، والعمل ال�سالح الذي ينفعك يف اآخرتك.

ن�صائح يف اأخالقيات الطالب اجلامعي 
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الوقت هو هبة من اهلل منحها بالت�ساوي لكافة عباده، وهو اأغلى راأ�سمال ميلكه املرء، فهو مورد حمدود وين�سب �سريعاً، 

وما يذهب منه ل يعود اأبداً. واإن مهارات اإدارة الوقت بفعالية -اأي ا�ستغالل كل ثانية منه على النحو املرجو- تزيد من 

قيمته، وهي اأحد اأ�سرار التميز لدى املتفوقني. اإ�سافة لذلك فاإن هذه املهارات ت�سهم يف خف�س معدل التوتر والإحباط، 

وتوؤدي اإىل ال�سعور بالفخر بالإجنازات املحققة، وزيادة معدلت الإنتاجية، اإ�سافة اإىل م�ساعدة املرء على تخ�سي�س فرتات 

اأكرث لق�سائها مع العائلة والأ�سدقاء، كما متّكن من حتقيق التوازن املن�سود بني املهام املختلفة يف احلياة. واإليك – عزيزنا 

الطالب – بع�س الن�سائح التي ت�ساعدك على التخطيط واإدارة الوقت:

   حدد اأهدافك بدقة، وليكن متيزك يف درا�ستك على راأ�سها؛ فهذا ميكنك من تبوء مكانة مرموقة بني اأقرانك، ويوؤهلك لأن تكون 

اأخ�سائيًا ناجحًا يف حياتك املهنية.

   �سع خطة وا�سحة لتحقيق هذه الأهداف.

   حدد الأولويات لديك بعناية، ولعل ح�سور املحا�سرات وامل�ساركة الفعالة فيها ويف الأن�سطة الدرا�سية الأخرى يت�سدر هذه الأولويات 

اأثناء حياتك الدرا�سية.

   خ�س�س عدة دقائق لإعداد برنامج يومي يت�سمن املهام )حما�سرات، معمل، بحث، اختبار، مكتبة، فريق عمل، دورة تخ�س�سية،..(، 

واملدة الالزمة لإجناز كل مهمة يف برناجمك، متذكرًا باأن الوقت هو »عملة حياتك«، واأنك خري من يحدد فيما تنفقها، واحر�س على 

ما يلي يف اإعداد هذا الربنامج:

   خ�س�س الوقت الذي تكون فيه اإنتاجيتك اأعلى للمهام الأ�سعب كلما كان ذلك ممكنًا.

للراحة و/اأو ملمار�سة هواية  اأف�سل(، ويت�سمن وقتًا  نتائج  اإىل  الو�سول  التعديالت بهدف     ليكن برناجمك مرنًا )اأي يتقبل بع�س 

مفيدة.

   تعّود على تنفيذ كل بند يف برناجمك على اأف�سل نحو ممكن مع اللتزام بالوقت املخ�س�س له، متذكرًا اأن طريقة العمل لي�ست اأقل 

اأهمية من كرثته.

   احر�س على امتالك الرغبة والإرادة القوية للتغيري؛ حيث اإن مهارات اإدارة الوقت بفعالية تتطلب التخل�س من العادات ال�سيئة التي 

توؤدي اإىل اإهدار الوقت، مثل: التاأجيل و/اأو الت�سويف، ا�ستخدام التقنية )وخا�سة الإنرتنت( يف موا�سيع غري مفيدة، وكرثة املخالطة 

واملجال�سة التي ل ت�ساعدك يف درا�ستك.

   احر�س على امل�ساركة الفعالة يف فرق العمل الطالبية، واأ�سهم بن�ساط يف حتديد املهام لكل ع�سو يف فريق العمل مع ال�سعي لخت�سار 

الوقت الكلي لإجناز العمل اإىل اأق�سى حد ممكن، وكن قدوة يف ح�سن اإجناز املهمة املناطة بك وباملدة املخ�س�سة لها.

   ا�ستفد من كل الأ�ساليب والو�سائل التقنية التي متكنك من اإيجاد املعلومة وا�ستيعابها باأق�سر مدة ممكنة، مبا يف ذلك امل�ساركة 

الفعالة يف العملية التفاعلية للتعليم.

   اعمل على حت�سني مهارات الت�سال لديك؛ لأن ذلك ي�ساعدك على اإي�سال املعلومات بطريقة فعالة ويوفر عليك الوقت واجلهد. 

اأو �سديق،..( وغريها )وعكة  اأ�سرية، مواقف غري متوقعة من قريب     ل تدع ما يعرت�س طريقك من عقبات اجتماعية )م�ساكل 

لَّ باحلكمة متذكرًا  �سحية، حدث طارئ،..( م�سادر ل�ستهالك وقتك، فم�سائل احلياة تنتهي فقط عندما تنتهي احلياة نف�سها، وحَتَ

قوله تعاىل: {ومن يوؤَت احلكمة فقد اأوتي خريًا كثريًا}.

ن�صائح يف التخطيط واإدارة الوقت
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ن�صائح يف االعتماد على الذات

للنجاح يف احلياة اأ�س�س وا�سحة، ياأتي يف مقدمتها تقوى اهلل والعتماد عليه، ثم العتماد على الذات وعدم التكال على 

الغري.

ومن املوؤكد اأن العتماد على الذات اأمر ت�سارك فيه جهات عدة، مثل: الأ�سرة، واملوؤ�س�سات التعليمية، اإ�سافة اإىل الأ�سدقاء، 

اإل اأن ا�ستعداد الإن�سان نف�سه وقوة اإرادته يف العتماد على ذاته يعدُّ من اأهم العوامل املوؤدية لذلك. وجتب الإ�سارة اإىل اأن 

العتماد على الذات ل يعني اأبداً البتعاد عن اجلماعة والعمل معها �سمن فريق، بل ميكن التاأكيد باأن من لديه القدرة 

على العتماد على الذات يعدُّ الأكرث جناحاً يف العمل �سمن فرق العمل بل واإدارتها. وفيما ياأتي -عزيزنا الطالب- بع�س 

الن�سائح يف العتماد على الذات:

  احرتام الذات: احرتام املرء لنف�سه يعني قدرته على العتماد على ذاته، ويك�سبه املزيد من ال�سعور مبكانته، وقدرته على الفعل 

وامل�ساهمة بالأمور باإيجابية.

  قوة االإرادة: من املنا�سب اأن يعد املرء نف�سه لتخاذ التوجهات املالئمة يف حياته مع الت�سميم على ال�سري بها بخطوات واثقة.

  التفاوؤل: متكن النظرة املتفائلة �ساحبها من النظر لالأمور باإيجابية، ومن الو�سول للنتيجة التي يرجوها م�سداقًا لقوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم: »تفاءلوا باخلري جتدوه«.

  ال�صعادة: اإنها من العوامل امل�ساعدة يف العتماد على الذات، فال تبخل على نف�سك فيما يجعلك �سعيدًا حتت مظلة التقوى والعمل 

بهدي النبي الكرمي.

  حتديد االأهداف والتخطيط لتحقيقها: يعدُّ ذلك من الأمور املهمة يف جناح الإن�سان وبلوغه مقا�سده، وك�سبه املزيد من الثقة 

بالنف�س والعتماد على الذات. 

  املبادرة واالإقدام: مُتّكن املبادرة من امل�ساهمة الفعالة ل�ساحبها يف الأمور مو�سوع اهتمامه، وميكن الإقدام من اإك�سابه املزيد 

من الثقة بالنف�س، والعتماد على الذات.

املا�سي  للعرب من  اأخذه  واإن  التي تعرت�سه،  للم�سكالت  الناجحة  اإيجاد احللول  املهارة يف  املرء تدريجيًا  حل امل�صكالت: يكت�سب    

�سيك�سبه القدرة على معرفة اتخاذ القرارات ال�سائبة، والعتماد على الذات ب�سكل م�سطرد.

  االإنتاجية واالإتقان: عندما يتمكن املرء من الإجناز املتقن ملا يناط به من اأعمال و�سمن الوقت املخ�س�س لذلك؛ فاإن ذلك 

مينحه ال�سعور بالر�سا، وميكنه من ال�سعي للتميز، وتبوء مكانة لئقة بني اأقرانه؛ مما يك�سبه املزيد من العتماد على الذات.

  ال�صيطرة على املواقف احلياتية: قدرتك على ال�سيطرة على املواقف احلياتية واحلكمة يف التعاطي معها متنحك املزيد من 

العتماد على الذات {ومن يوؤَت احلكمة فقد اأوتي خريًا كثريًا}.

اأن متلك القدرة على ذلك،  اإن م�ساعدتك الآخرين تعني حبك اخلري لهم وم�ساعدتهم لنيله، وهذا يعني  م�صاعدة االآخرين:    

ومينحك املزيد من العتماد على الذات. 

  جتنب معوقات االعتماد على الذات، مثل: عدم الثقة احلقيقية باهلل، انخفا�س الثقة بالذات، تهويل الأمور، اخلوف والقلق، 

الإهمال، الأوهام، اإلقاء الالئمة على الآخرين، م�ساحبة املثبطني. 



ُتعد الإدارة الفعالة للذات من املو�سوعات الهامة، بل هي من اأهم الأ�سرار يف جناح املرء وتبوئه للمكانة التي يطمح 

لها يف احلياة، وهي ل ت�سكل م�ساألة �سعبة حيث اأنها تتمحور حول جمموعة من القواعد العامة التي متى عمل املرء 

مبوجبها متكن باإذن اهلل من اإدارة ذاته بفعالية، وفيما ياأتي بع�س الن�سائح اخلا�سة بذلك.

اتق اهلل وا�ستعن به »ومن يتق اهلل يجعل له خمرجًا ويرزقه من حيث ل يحت�سب«.  

اجعل لك قدوة يف احلياة، وخري من نقتدي به �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم الذي اأوجز بعثته بخم�س كلمات: اإمنا   

بعثت لأمتم مكارم الأخالق؛ فهذا يجعلك تتحلى بالقيم النبيلة والأخالق الفا�سلة.

حدد اأهدافًا �سامية لك يف املراحل املتتابعة للحياة.  

اعتمد التخطيط منهجًا يف حياتك، وابتعد عن الع�سوائية والرجتالية يف اأعمالك؛ لأن ذلك ي�ساعدك على الو�سول اإىل   

اأهدافك باأق�سر الطرق.

حول خططك اإىل عمل دوؤوب، ول توؤجل عمل اليوم اإىل الغد؛ حيث اأن ذلك ميكنك من حتقيق اأهدافك، وبناء �سخ�سيتك   

ليكون لك مكانة متميزة يف املجتمع. 

تذكر اأن الزمن هبة من اهلل، ومدته حمدودة، وخ�سارة اأي جزء منه هي خ�سارة حقيقية؛ اإذ اأن ما يذهب منه لن يعود   

اأبدًا، فاغتنمه على النحو الأمثل لتحقيق اأهدافك.

تفاءل باخلري يف كل اأعمالك: “تفاءلوا باخلري جتدوه”.  

كن ذا اإرادة قوية، وحتل بالعادات احل�سنة، وابتعد عن العادات ال�سيئة جملة وتف�سياًل؛ فهذا يجعلك تعلو يف عينيك   

وعني من حولك.

عالج ما يعرت�سك من م�ساكل  بحكمة “ومن اأوتي احلكمة فقد اأوتي خريًا كثريًا”، متذكرًا اأن التنوع يف حياة كل منا   

هو من اأمر اهلل؛ فبحمدك اهلل على اأمر وفقك به تكون على طريق ال�ستزادة من التوفيق، وب�سربك على اأمر ل ي�سري 

كما تود تزداد �سالبة وخربة وك�سبًا لالأجر م�سداقًا لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: “عجبًا لأمر املوؤمن اإن اأمره كله خري، 

ولي�س ذاك لأحد اإل للموؤمن؛ اإن اأ�سابته �سّراء �سكر؛ فكان خريًا له، واإن اأ�سابته �سّراء �سرب؛ فكان خريًا له”.

اأو  التوازن )فرحًا  الأخطاء عندما يخرج عن و�سع  وانفعالتك، فاملرء معر�س لرتكاب املزيد من  حتكم مب�ساعرك   

غ�سبًا(، ويتجلى ذلك ب�سكل اأو�سح عند الغ�سب.

بالتعامل معك، ولّطف  اجعل البت�سامة تعلو وجهك با�ستمرار، فهي و�سيلة جذب قوية ملحبة الآخرين لك ولرغبتهم   

اأجواء التعامل مع الآخرين بكلمة طيبة.

ن�صائح يف االإدارة الفعالة للذات
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هل تعلم عزيزي الطالب اأنه وفقاً لنظريات علم النف�س احلديثة فاإن كل طالب جامعي قادر على التفوق يف درا�سته اجلامعية 

اإذا ا�ستغل قدراته واإمكاناته بطريقة �سحيحة. واإن ملا توليه للمحا�سرة من اهتمام، وما تبذله من جهد ل�ستيعابها وتدوينها 

ب�سكل منا�سب دور هام يف تفوقك. حيث اأن جزًء كبرياً من النجاح الأكادميي يف اجلامعة يعود اإىل ما تتعلمه وتدونه يف قاعة 

املحا�سرات، ولي�س هذا بالأمر الغريب لأن املحا�سرين يكونون يف قمة كفاءتهم اأثناء املحا�سرات التي يقدمونها، اإ�سافة اإىل اأن 

اأول خطوة للمذاكرة ال�سليمة هي التدوين اجليد للمعلومات واملالحظات التي تاأخذها خالل املحا�سرات. وقد بينت الدرا�سات 

اأن املعلومات التي تتلقاها �سمعياً اإن مل تدونها فاإنك غالباً لن ت�ستطيع الحتفاظ بها يف ذاكرتك اإل ملدة ق�سرية )جداً(. واإليك 

عزيزي الطالب بع�س الإر�سادات التي ت�ساعدك على التدوين ال�سليم للمحا�سرات:

    قم بتدوين املحا�صرات بدءًا من املحا�صرة االأوىل.

    ت�صفح املحا�صرة ال�صابقة كتهيئة للمحا�صرة احلالية وذلك للمحافظة على الرتابط واملتابعة.

    اأ�صغ للمحا�صر بانتباه وتركيز، وال ت�صمح لذهنك بال�صرود، وذلك من خالل ما يلي:

ل تفكر باأي �سي لي�س له عالقة باملحا�سرة. فالتفكري بالأمور اجلانبية اأثناء املحا�سرة هو اأف�سل و�سيلة لهدر الوقت، و�سياع   -

املعلومة.

اجعل عينيك مت�سلتني مع املحا�سر.  -

ل تتاأمل، فوقت املحا�سرة خم�س�س للعمل اجلاد جدًا.   -

ل ت�ست�سلم اإذا كان املحا�سر �سريعًا يف ال�سرح: اكتب ودون قدر الإمكان: القليل اأف�سل من ل �سئ.  -

    ليكن دفرت حما�صراتك منظمًا، وذلك باإتباع ما يلي: 

خ�س�س لكل مقرر دفرت خا�س به.  -

اأكتب على وجه واحد من الورقة.  -

اأكتب يف اأعلى الورقة ا�سم املقرر، ورقم املحا�سرة، وتاريخها.  -

ابداأ بالكتابة منذ بداية املحا�سرة، واأويل اأهمية خا�سة للعناوين الرئي�سية والفرعية للموا�سيع املطروحة من قبل الأ�ستاذ.  -

اترك م�سافات كافية للكلمات واجلمل التي فاتت عليك، وحاول ترميمها من اأحد زمالئك.  -

اترك م�سافة بني الأفكار الأ�سا�سية.  -

دون الأ�سئلة والأمثلة التي يعطيها الأ�ستاذ.  -

ن�صائح يف تدوين املحا�صرات
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اإن العناية بالأن�سطة الطالبية، والتو�سع فيها، وتطويرها، اأ�سبح �سرورة لزمة للعملية التنموية ال�ساملة لل�سباب، 

حيث تعدُّ الأن�سطة الطالبية من مكونات املنهج احلديث مبفهومه الوا�سع الذي ل يقت�سر على املعلومات واملعارف التي 

املرتبطة  الأمور  خمتلف  يف  وم�ساركاتهم  واإيجابياتهم  الطالب  ن�ساط  اأ�سا�س  على  يقوم  بل  اجلامعي،  الكتاب  يقدمها 

بالتعليم والرتبية. ولقد اأ�سبحت الأن�سطة الطالبية و�سيلة لإثراء املنهج من خالل اإدارة الطالب ملكونات بيئتهم بهدف 

اكت�ساب اخلربات املعرفية القيمة بطرقها املبا�سرة. وميكن تعريف الن�ساط باأنه كل ما يبذله املتعلم من جهد معريف، 

ووجداين، ومهاري حتت اإ�سراف وتوجيه امل�سرف لتحقيق اأهداف املنهج �سواًء مت ذلك داخل اأ�سوار اجلامعة اأو خارجها، 

حيث يعترب عن�سراً من عنا�سر املنهج، وجزءاً ل ينف�سل عنه، اأي اأن هناك ترابطاً ع�سوياً بني اأ�سكال الن�ساط واملنهج، 

فاملنهج جوهره الن�ساط، ول ن�ساط اإل وله عالقة مبا�سرة باملنهج. وتتمثل وظائف الن�ساط يف: ك�سف امليول وتنميتها، 

وتنمية القيم الجتماعية والأخالقية، وتنمية املهارات، وم�ساعدة املتعلم على ا�ستثمار اأوقات فراغه اإىل اأق�سى حد ممكن، 

واإتاحة الفر�س اأمام املتعلم لختيار وجتريب قدراته البتكارية، واإتاحة الفر�سة للتوجيه الفردي واجلماعي، وتنمية 

روح العمل كفريق بني املتعلمني، واإقامة عالقات بني اجلامعة واملجتمع، واإثارة اهتمام املجتمع باجلامعة وم�ساندتها.

ولكي تكون عزيزنا الطالب فعاًل يف ممار�سة الن�ساط الطالبي يف اجلامعة عليك اإتباع الن�سائح الآتية:

   اجعل الن�ساط الطالبي و�سيلة للتعبري عن ميولك، واإ�سباعًا حلاجاتك النف�سية والجتماعية.

   اخرت من الن�ساط ما يتفق مع ميولك وقدراتك.

   �سارك بفاعلية يف الن�ساط الطالبي؛ لأن ذلك ي�سهم يف:

- الك�سف عن ميولك ومواهبك.

- دعم روح البتكار لديك، وتنمية ثقتك بنف�سك، وتقوية اإرادتك.

- اإتاحة الفر�سة لك للتدريب على احلياة الجتماعية التي تتميز بالتعاون وال�سرب والإيثار؛ مما يدعم القيم واملبادئ الرتبوية 

لديك.

- فتح املجال وا�سعًا اأمامك للتعلم املثمر عن طريق اخلربة املبا�سرة، والعمل الإيجابي.

- ك�سر حدة امللل يف احلياة الدرا�سية، وبعث البهجة وال�سرور والدافعية يف نف�سك.

- عالج الكثري من امل�سكالت التي تواجهك كطالب.

- احلث على التناف�س ال�سريف، وال�سعور بامل�سوؤولية.

- دعم املحبة والتعاون والإخاء بينك وبني زمالئك الطلبة.

- اإزالة احلواجز بينك وبني اأ�ساتذتك، واإقامة عالقات و�سالت وثيقة بينك وبينهم.

- اإقامة مناخ تربوي يف اجلامعة ي�سوده الود والحرتام.

واأخرًيا عليك اأن تعلم اأن ممار�ستك للن�ساط يف اجلامعة من العوامل التي ت�سهم يف تكوينك كعن�سر فاعل يف املجتمع، 

وُتعمق انتماءك جلامعتك ووطنك، وهذا هدف نتمنى اأن يتحقق على اأر�س الواقع، ولن يكون ذلك اإل من خالل قناعتك 

باأهمية الأن�سطة واندماجك فيها وحر�سك على ممار�ستها.

كيف تكون فعااًل يف االأن�صطة الطالبية 
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اإن امتالكك مهارة التاأثري والإقناع يوؤهلك لتاأدية دور بناء يف معاجلة الأمور والتو�سل للحلول املنا�سبة لها، ويعدُّ 

التي يجب  املهارات الرئي�سة  التاأثري والإقناع تعد من  الناجحة، ولعل مهارات  ال�سمات املميزة لل�سخ�سية  ذلك من 

عليك اأن تتعرف على مفاتيحها كي ت�سبح لديك القدرة على ممار�ستها. واإليك - عزيزي الطالب - بع�س الن�سائح 

التي متكنك من هذه املهارات:

   ابت�سم يف وجه حُماِورك لإ�سعاره باأنك �سعيد بروؤيته، مما يجعله يبت�سم لك تلقائيًا، وتوؤهله لأن يتقبل اآراءك بي�سر، وتك�سب 

الأجر، م�سداقًا لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ابت�سامتك يف وجه اأخيك �سدقة«.

   تخاطب مع حماورك باللقب اأو ال�سم املحبب له، وا�ستخدم عبارات التخاطب الر�سمية يف املواقع املنا�سبة لذلك، مع احلذر 

من الإ�سراع يف رفع الكلفة مع حماورك.

   حتلَّ باللباقة، واأبِد اهتمامك الفعلي مبحاورك بدءًا من م�سافحة الرتحيب، ومرورًا باملجال�سة والتحادث، وانتهاًء مب�سافحة 

التوديع.

   ا�ستمع ملحاورك باهتمام؛ واأظهر تعاطفك معه، ودع له الوقت الكايف ليطرح مو�سوعه، ول تقاطعه ما اأمكن، واطرح عليه 

اأ�سئلة وا�سحة وهادفة؛ متذكرًا اأن )ال�سوؤال الذكي ن�سف الإجابة(.

   كن لطيفاً مع حماورك، متذكرًا قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ما كان الرفق يف �سيء اإل زانه«.

   توخ الب�ساطة واجلاذبية يف حديثك، واجعل طريقة كالمك )و�سوح ال�سوت ونربته( حمببة مل�ستمعك.

   ابتعد عن نقد حمدثك، وقم بالثناء والإطراء عليه يف اللحظة املنا�سبة؛ لكي ت�سهم يف املزيد من تنمية النواحي الإيجابية 

التي يتحلى بها.

   جتنب م�سببات توتر احلديث، مثل: احلديث الفظ متذكرًا قوله تعاىل لنبيه عليه ال�سالة وال�سالم: {ولو كنت فظًا غليظ 

القلب لنف�سوا من حولك}، اأو التحدث بغ�سب اأو انفعال، اأو الإمالء واإعطاء الأوامر، اأو اجلدال،...

   َعّود حماورك اأن يقول لك »نعم«، وذلك من خالل بدئك بطرح النقاط التي ترجح اتفاقه معك ب�ساأنها، وانتقالك ب�سكل 

�سل�س اإىل النقاط الأخرى مع توخي و�سوح احلجة وب�ساطتها. وتذكر اأن احل�سول على »نعم« من حمدثك بعد اأن اأو�سلته لقول 

»ل« لي�ست عملية �سهلة عند غالبية النا�س.

   حتّل بال�سمات التي جتعلك مثاًل يحتذى به، مثل: الطموح لأن تكون الأول يف درا�ستك، امل�سداقية العالية وتنفيذ ما تقول، 

الثقة بالنف�س والإقدام، ال�سرب واحللم، العالقة الودية وحب م�ساعدة الغري، الحرتام والهتمام ب�سوؤون حمدثيك، الهتمام 

ب�سمعة جامعتك وتطويرها، امل�ساهمة يف تطوير املجتمع وحل ق�ساياه،...
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التعليم الإلكرتوين هو اأ�سلوب تعليمي معا�سر يقوم على دمج التقنية بالتعليم؛ حيث يتم ت�سخري اأحدث ما تو�سلت 

اإليه التقنية من جتهيزات وبرجميات يف عمليات التعليم، وذلك بدءاً من ا�ستخدام و�سائل العر�س الإلكرتونية لإلقاء 

وانتهاًء  الذاتي،  والتعليم  الف�سلي  التعليم  عمليات  يف  املتعددة  الو�سائط  وا�ستخدام  التقليدية،  الف�سول  يف  الدرو�س 

بالقاعات الذكية والف�سول الفرتا�سية التي متكن الطالب والأ�ساتذة من العمل يف بيئة تفاعلية تقام فيها املحا�سرات 

اأن  والندوات يف نف�س املكان الذي يتعلم فيه الطالب، اأو رمبا تنقل من دول اأخرى اإىل املكان الذي يتعلمون فيه. علماً 

تقنيات الإنرتنت واملوؤمترات الفيديوية تلعب دوراً حمورياً يف هذا املجال.

يتمتع التعليم الإلكرتوين مبزايا مهمة مثل تقليل الوقت الالزم لأداء املهام، ومتابعة الأعمال املناطة بالطالب ب�سكل 

اأف�سل، والو�سول اإىل م�سادر املعلومات ب�سكل اأ�سرع، وتوفري يف املوارد والنفقات الأخرى )الورق، احليوانات امل�ستخدمة 

يف الت�سريح، التجارب الكيميائية والفيزيائية، الورق،.. الخ(، كما يقدم هذا النوع من التعليم فر�ساً متميزة للطالب ذوي 

الحتياجات اخلا�سة. وتتوافر يف الع�سر احلايل العديد من اأنظمة التعليم الإلكرتوين منها نظام »بالك بورد« الذي 

ت�ستخدمه جامعة امللك �سعود ر�سمياً كنظام للتعليم الإلكرتوين فيها. 

وفيما ياأتي - عزيزنا الطالب - بع�س الإر�سادات والن�سائح التي ميكن اأن حتقق لك اأق�سى ا�ستفادة من التعليم الإلكرتوين

�سوف  احلديثة  للتقنيات  ا�ستخدامك  لأن  ممكنًا؛  ذلك  كان  كلما  مبكرًا  مقرراتك  يف  الإلكرتوين  التعليم  اعتماد  اإىل  بادر    

ي�ساعدك يف اإتقان املهارات املوؤِهلة لاللتحاق بالعديد من الوظائف يف �سوق العمل املحلي والعاملي.

اأ�ستاذك  مع  الن�سط  وبتفاعلك  املعلومة،  عن  الذاتي  وتنقيبك  بحثك  بوا�سطة  الإلكرتوين  التعليم  جمال  يف  بن�ساط  اأ�سهم    

وزمالئك، بذلك ل تكون متلقيًا للمعلومة من اأ�ستاذك فقط.

اأن تتقنه، وتقيد  التعليم الإلكرتوين امل�ستخدم يف جامعة امللك �سعود وهو نظام »بالك بورد«، وحاول    تعلم ا�ستخدام نظام 

بالتعليمات اخلا�سة به يف العملية التعليمية التفاعلية.

  احر�س على ال�ستفادة من خدمة ا�ست�سارة النظراء املتاحة يف نظم التعليم الإلكرتوين؛ حيث يقوم زمالوؤك بتحكيم اأعمالك، 

كما تقوم اأنت بتحكيم اأعمالهم.

  احر�س على ال�ستفادة من الو�سائط املتعددة املتاحة يف نظام التعليم الإلكرتوين لتلبية منطك التعليمي �سواًء اأكان ب�سريًا، 

اأو �سمعيًا، اأو ح�سيًا.

  ا�ستفد من الطرق التعليمية املح�سنة التي تقدمها املقررات التعليمية الإلكرتونية، والتي ت�سمل التفاعل والتغذية الراجعة الفورية.

  حاول اأن تعظم ال�ستفادة من ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف املقررات الإلكرتونية با�ستخدامك لل�سور، والفيديو، والر�سوم 

العملية يف احلياة  والتطبيقات  املهارات  الربط بني  ي�ساعدك على  املحاكاة، فذلك  الفرتا�سي، ومناذج  والواقع  املتحركة، 

)فمثاًل ت�ستطيع ا�ستخدام مناذج حماكاة اإلكرتونية يف درا�سة جتربة فيزيائية اأو ا�ستخدام برامج اجلدولة لت�سهيل العديد 

من العمليات(.

  ا�ستفد من البعد الجتماعي املتاح يف نظم اإدارة التعليم الإلكرتوين، والذي يتمثل يف تنمية العمل التعاوين بني الطالب )مثل: 

بناء موقع على �سبكة الإنرتنت، اأو بناء قاعدة بيانات، اأو عر�س تقدميي م�سرتك(، فهذا يزيد من فر�س ح�سولك على وظيفة 

منا�سبة لدى العديد من ال�سركات ب�سبب التجربة التي مررت بها وممار�ستك للعمل �سمن فريق. 

  تقيد بالتعاليم الإ�سالمية يف ا�ستخدامك لالإنرتنت يف اأن�سطتك التعليمية وغريها.

ن�صائـح يف التعليــم  االإلكرتونــي
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اأدى الع�سر الرقمي الذي ن�سهده اإىل ظهور الثورة املعلوماتية وتعترب النرتنت اإحدى مقوماتها الأ�سا�سية، ولقد 

البحث  التعلم،  املجالت:  من  كثري  يف  رئي�ساً  ع�سباً  ت�سكل  كونها  احلياة  �سروريات  من  �سرورة  التقنية  هذه  اأ�سبحت 

العلمي، التوا�سل مع الآخرين، الإجراءات احلكومية، املعامالت البنكية، الت�سوق،... الخ.

يف  ت�ساعد  اأدوات  ا�ستخدام  علينا  وحتم  هائاًل،  اأ�سبح  »الويب«  العنكبوتية  العاملية  ال�سبكة  على  املعلومات  كم  اأن  اإل 

الو�سول اإىل املعلومات بي�سر و�سهولة. 

وُتعّد عملية البحث على �سبكة الإنرتنت �سهلة من جهة لأنها ل تعدو كونها ب�سع كلمات يتعني اإدخالها يف اخلانة 

اأخرى لأن عدم  النتائج ب�سرعة كبرية. ولكنها �ساقة من جهة  اأمر البحث لتعود  املخ�س�سة للبحث يف املحرك واإعطاء 

ا�ستخدام الأ�ساليب ال�سحيحة يف البحث يعود دائماً بنتائج غري مر�سية؛ وهو الأمر الذي ي�سع امل�ستخدم يف حرية كبرية 

بني القناعة بفر�سة العثور على ما يريد وبني النتائج غري املفيدة. وللو�سول مبا�سرة اإىل املعلومات املطلوبة يتعني اتباع 

الطرق املنا�سبة لذلك.

وفيما يلي عزيزنا الطالب بع�س الن�سائح حول ا�ستخدام النرتنت يف البحث والتوا�سل:

1- اجعل الإنرتنت اإحدى الو�سائل املهمة يف البحث عن املعلومة واقتنائها، واجعل جل اهتمامك بالإنرتنت يتمحور حول مقرراتك 

ب�سكل اأ�سا�سي.

2- ا�ستخدم حمرك بحث قوي مثل »جوجل« بهدف م�سح م�ساحة اأكرب من �سبكة الويب للو�سول اإىل املواقع التي تت�سمن املعلومات 

املطلوبة.

3- حدد املو�سوع بدقة، واحر�س على اختيار العبارة التي حتوي الكلمات املفتاحية املنا�سبة له، وجتنب ا�ستخدام العبارات العامة، 

مما يقل�س الأعداد ال�سخمة لنتائج البحث، ويوؤدي اإىل ا�ستثمارك ب�سكل اأف�سل للوقت الذي تخ�س�سه للتعامل مع هذه النتائج.

اأيًا من هذه  اأو حتتوي  النتائج حتتوي جميع هذه الكلمات،  4- ا�ستخدم تقنيات البحث التي متكن من تقلي�س نتائج البحث مثل: 

الكلمات.اأو ل حتتوي هذه الكلمات كما هو احلال عند ا�ستخدام املحرك جوجل.

5- اقراأ ال�سرح املخت�سر الذي يدرجه حمرك البحث مع كل نتيجة، واهتم بالنتائج ح�سب ت�سل�سلها، فغالبًا ما تكون النتائج الأوىل 

هي الأكرث تطابقًا مع مو�سوع البحث.

التو�سل  عدم  حال  ويف  منا�سبة،  اأخرى  عبارة/عبارات  با�ستخدام  املحاولة  اأعد  املرجوة  النتائج  على  احل�سول  عدم  حال  يف   -6

للمطلوب ا�ستخدم حمرك بحث اآخر.

7- ا�ستخدم الطرق والتقنيات التي جتعل عملك مع الإنرتنت اآمنًا: ا�ستخدم م�ساد فريو�سات جيد يف حا�سبك، ول تدخل على املواقع 

امل�سبوهة، ول جتذبك العبارات املغرية ول ت�ستجيب للتعامل معها، ول تفتح ر�سالة اإلكرتونية اأو مرفقًا معها اإن مل تكن واثقًا من 

امل�سدر. 

8- تعامل بحكمة مع املواقع الجتماعية: ل تعط املزيد من املعلومات ال�سخ�سية لالآخرين، ول جتعل هذه املواقع بديلة عن العالقات 

الجتماعية الواقعية.

9- ا�ستثمر جزءًا من وقتك )وخا�سة ما ميكن اأن ُيهدر بت�سفح غري منا�سب( با�ستخدام تقنية الإنرتنت يف ك�سب املزيد من الثقافة 

الكرام،.. مطوعًا هذه  ال�سحابة  و�سرية  النبوية  ال�سرية  الطالع على  ال�سريفة،  والأحاديث  القراآن  ون�سرها: حفظ  الإ�سالمية 

التقنية لأهدافك ال�سامية، ومتذكرًا اأن اأية تقنية بدءًا من �سكني املطبخ مرورًا بال�سيارة وانتهاءًا باملركبة الف�سائية اإذا مل نح�سن 

ا�ستخدامها ت�سبح و�سيلة جللب امل�سائب.

ن�صائح يف ا�صتخدام االإنرتنت يف البحث والتوا�صل
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 ال�ساعات املكتبية هي اأف�سل مورد لك -عزيزنا الطالب- لتلقي امل�ساعدة خارج اأوقات املحا�سرات وذلك لال�ستف�سار 

عن فكرة مل تتمكن من ا�ستيعابها، كما اأنها تظهر لأ�ستاذك مدى حر�سك على ك�سب املعرفة وعزمك اجلاد على 

تذليل امل�ساعب التي تعرت�س م�سريتك الدرا�سية، وت�ساعدك يف تو�سيح النقاط التي حالت دون نيلك الدرجات التي 

كنت تطمح اإليها يف اختباراتك. فال ترتدد يف ال�ستفادة من ال�ساعات املكتبية، وفيما ياأتي جمموعة من الن�سائح 

التي ت�ساعدك يف ذلك:

  ا�ستعد ب�سكل جيد وذلك من خالل املناق�سة مع زمالئك حول الأفكار التي تود ال�ستف�سار حولها والبحث يف املراجع والنرتنت 

عن كل ما ي�ساعدك يف ا�ستيعابها. 

  اأح�سر معك الكتاب اأو املذكرة اأو حلول امل�سائل التي تود ال�ستف�سار حولها.

  قدم نف�سك )ولو كان عدد الطالب قلياًل والأ�ستاذ يعرفك(. 

  اجعل اأ�سئلتك مبا�سرة ومرتبطة مبوا�سيع املقرر الدرا�سي. 

  اأ�سغ جيدًا لالأ�ستاذ، وَدّون كلَّ ما ميكنك تدوينه من اأفكار ومالحظات ت�ساعدك على ا�ستيعاب املو�سوع املطروح. 

  ل تربط ا�ستفادتك من ال�ساعات املكتبية بُقرب الختبارات فقط؛ لأن ذلك قد يعطي موؤ�سرًا عن عدم متابعتك ب�سكل منا�سب 

خالل الف�سل الدرا�سي.

  ل ترتدد يف مناق�سة اأجوبتك عن اأ�سئلة الختبارات بهدف تو�سيح النقاط التي حالت دون ح�سولك على الدرجات التي كنت تطمح 

اإليها يف هذه الختبارات، ولتجنب الوقوع فيها يف الختبارات التالية.

  ل ت�سيع الفر�سة على زمالئك يف ال�ستفادة من ال�ساعات املكتبية، واحر�س على اأن تكون مدة اللقاء غري طويلة )ل تزيد عن 

10-15دقيقة(.

اأن  �ساأنه  املكتبية، وجتنب كل ما من  ال�ساعات  ال�سخ�سية خالل  املوا�سيع  والأمانة عند اخلو�س يف  الدقة  توخي  احر�س على    

للح�سول على  واإمنا  للت�سلية،  ولي�س  اجتماعية،  لي�س منا�سبة  اللقاء  اأن هذا  الن�سح متذكرًا  الإر�ساد وطلب  اإطار  يكون خارج 

امل�ساعدة.

  ل تن�س اأن ال�ساعات املكتبية ت�ساعد الأ�ستاذ على معرفتك ب�سكل اأكرب، والتعرف على مدى حر�سك على التعلم وطريقة مناق�ستك 

وتفكريك.

  تذكر باأن الأ�ساتذة ب�سكل عام يحبون الطلبة وب�سكل خا�س املتميزين منهم درا�سيًا، واأن ا�ستف�ساراتك العلمية هي مو�سع ترحيب 

فعلي من قبلهم، واأن ال�ساعات املكتبية ت�ساعدك على توطيد العالقات الودية معهم، وعلى ح�سولك على تو�سية اأو تزكية ملكان 

عمل قد تكون باأم�س احلاجة لها لحقًا. 
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    اإن م�ساركتك �سمن فرق العمل - عزيزي الطالب - توؤدي اإىل اإك�سابك العديد من املهارات التي ترفع من كفاءتك 

وتزيد من خرباتك، بالإ�سافة اإىل توجيه �سلوكك ب�سكل اإيجابي يعود عليك وعلى من حولك بالفائدة، ويزيد من انتمائك 

للجامعة وللوطن.

اإن الهدف من ا�ستخدام اأ�سلوب فرق العمل هو جعل اجلماعة وحدة متما�سكة ومتجان�سة متتاز بالفاعلية والتفاعل 

املثمر بني الأع�ساء؛ لتكون يف النهاية جماعة مندجمة ملتزمة بالعمل على حتقيق اأهداف حمددة. واإن ا�ستخدام هذا 

الأ�سلوب بال�سكل املنا�سب يوؤدي اإىل زيادة الفعالية لجناز العمل وحتقيق الأهداف، وي�سبع حاجة الطالب اإىل النتماء 

والتقدير وتاأكيد الذات، ويوفر املهارات واخلربات الالزمة للطالب، وينمي روح العمل اجلماعي لديه، وا�ستعداده للعمل 

مع الآخرين وتقبل اأفكارهم، وحل اخلالفات والتناق�سات معهم.

وفيما ياأتي عزيزنا الطالب بع�س الن�سائح التي من املنا�سب العمل مبوجبها لتحقيق ال�ستفادة الق�سوى من فرق 

العمل:

  تفهم جيدًا اأهداف الفريق، والنتائج التي يطمح لتحقيقها.

  كن من رواد ن�سر املودة وروح التعاون يف الفريق عن طريق حمبتك لزمالئك وتزويدك اإياهم بكل ما لديك من معلومات.

  ا�ستمع اإىل زمالئك وحاول اأن تفهمهم بال�سكل ال�سحيح.

  �سارك زمالئك يف اتخاذ القرارات، وتعاون معهم يف حتقيق اأهداف الفريق.

   تفهم وجود امل�ساعب التي تعرت�س اجناز العمل، وحاول التكيف معها لينجح الفريق يف حتقيق اأهدافه.

  اأ�سهم بن�ساط بتقدمي احللول للم�ساعب وامل�ساكل الطارئة، وثمن عاليًا م�ساهمات واأفكار زمالئك يف هذا املجال.

  يف حال ارتكابك خلطاأ ما ت�ساور مع زمالئك حول م�سبباته لكي يتفادوا الوقوع فيه، ول ترتدد يف ذلك متذكرًا اأن الوحيد الذي ل 

يخطئ هو الذي ل يعمل.

  �سجع زمالءك يف فريق العمل من اأجل اأداء اأف�سل، واأ�سهم مبا ت�ستطيع من اأجل مكافاأة الفريق على ذلك. 

واأخرياً اإن حر�سك على امل�ساركة بفعالية �سمن فرق العمل �سوف يوؤدي اإىل دعم العمل اجلماعي، وزيادة الإنتاجية 

وجودتها، و�سيادة مبداأ الإيثار، وتعميق مفهوم ال�سورى، وتنمية النتماء للجامعة وللوطن.

ن�صائح يف امل�صاركة بفرق العمل
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الفعالة  العرو�س  لتقدمي  الالزمة  التطبيقية  ومهاراته  العلمية  مفاهيمه  ينمي  اأن  اجلامعي  للطالب  املهم  من 

وهناك  تخرجه.  وبعد  درا�سته  اأثناء  ذلك  اإىل  يحتاج  قطعاً  فهو  بوينت«،  »الباور  مثل  العرو�س  برجميات  با�ستخدام 

العديد من الأمور الواجب مراعاتها قبل البدء يف العر�س حتى يكون احرتافياً.

 ال�ستعداد، ويعني ال�ستعداد يف كل املوا�سيع ذات العالقة، مثل: اإعداد املادة العلمية، و�سرائح العر�س، واإعداد املكان والأدوات، 

والتهيوؤ الذاتي للقيام بالعر�س. 

 التاأكد امل�سبق من جاهزية التجهيزات والأدوات التي �ست�ستخدم يف العر�س وذلك من خالل القيام بزيارة ملوقع العر�س يف اليوم 

ال�سابق اأو على الأقل احل�سور مبكرًا قبل العر�س.

بع�ض الن�صائح الواجب مراعاتها يف اإعداد �صرائح العر�ض:

 ت�سميم ال�سرائح: قم باختيار الت�سميم املنا�سب لل�سريحة ومبا يتوافق مع حمتواها.

 املعلومات يف ال�سريحة: يجب اأن تت�سم حمتويات ال�سرائح بالب�ساطة والو�سوح والبعد عن الت�ستيت، ومن املنا�سب جتنب التنوع 

املبالغ فيه ملعلومات ال�سريحة الواحدة؛ لأن ذلك يتعار�س مع تركيز امل�ساهد، كما يف�سل ا�ستخدام اجلمل واأ�سباهها بدًل من 

الفقرات الكاملة.

 خط الكتابة: ا�ستخدم حروفًا للخط بحجم 32 نقطة على الأقل، وميكنك ا�ستخدام حجم اأكرب عندما يكون عدد احلا�سرين 

كبريًا، اأو تبعدهم م�سافة وا�سعة ن�سبيًا عن �سا�سة العر�س، ول ت�ستخدم اأمناطًا متعددًة للخط يف كتابة الن�س.

 التباين بني األوان الن�س واخللفية: ا�ستخدم تباينًا وا�سحًا بني لون الن�س الكتابي ولون اخللفية؛ لأن هذا ميكن احلا�سرين 

من قراءة الن�سو�س ب�سهولة. 

 الإقالل من الكتابة يف كل �سريحة: ا�ستخدم الن�س الكتابي لتدوين النقاط الأ�سا�سية، وتلخي�س الأفكار، ولي�س لعر�س كمية 

كبرية من املعلومات على كل �سريحة: ا�ستخدم  6 اأ�سطر و 7 كلمات يف كل �سطر كحد اأق�سى، ويف�سل اإبراز الكلمات املهمة يف 

ال�سريحة كتكبري حجمها. 

 احلركة: طبق احلركة املنا�سبة على ال�سرائح، وعلى اأجزائها كلما تطلب الأمر؛ لأن هذا ي�سفي على عر�سك احليوية، ويزيد من 

جاذبيته للم�ساهدين.

 ا�ستخدام ال�سور: متكن ال�سور والأ�سكال التو�سيحية املنا�سبة من تو�سيل املعلومة ب�سكل اأف�سل مقارنة مع عر�سها من خالل 

الن�سو�س الكتابية فقط.

 ا�ستخدام ال�سوت: من املنا�سب ا�ستعمال الأ�سوات مبا يتوافق مع الت�سال الفعال، ولذا يجب عليك جتنب ا�ستخدام الأ�سوات اإل 

�سمن اإطار اإي�سال املعلومة ب�سكل اأف�سل.

 جتنب قراءة الن�س: ل تقراأ ما ميكن للحا�سرين قراءته باأنف�سهم، وا�ستخدم الن�س الكتابي لال�ستدلل على املوا�سيع الأ�سا�سية 

التي تعر�سها.

 الإ�ساءة اأثناء العر�س: احر�س على اأن تكون اإ�ساءة القاعة خالل العر�س خفيفة، ومبا ميكن من جعل العر�س وا�سحًا.

ن�صائح يف تقدمي العرو�ض ب�صكل فعال
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ن�صائح يف كتابة التقارير العلمية

تعد مهارة كتابة التقارير من املهارات املهمة التى يجب اأن ميتلكها الطالب اجلامعي؛  لأنها  من مقومات جناحه يف اجلامعة، كما اأنها ت�سهم فى جناحه 

م�ستقبليًا فى �سوق العمل.

ومبا اأن التقارير هي و�سيلة جيدة لعر�س املعلومات وتوثيقها وتبادلها بني املعنيني، كما اأنها اإحدى الو�سائل املهمة التي ُي�ستند عليها يف اتخاذ القرارات، لذلك 

يجب اأن تت�سف دائمًا بالو�سوح، والدقة، واملو�سوعية، والإيجاز. وفيما ياأتي بع�س الن�سائح التي ت�ساعدك -عزيزنا الطالب- يف اإعداد التقارير ب�سكل جيد. 

�صّمن التقرير كافة املكونات الرئي�صة والتي ت�صمل ما ياأتي:

  عنوان التقرير، ويجب اأن يكون مقت�سبًا جدًا، ويعرب عن حمتوى التقرير باأف�سل �سكل ممكن، ويتو�سط ال�سفحة الأوىل.

  اأ�سماء معدي التقرير وامل�سرف عليه ُيّدون اأ�سماء معدي التقرير يف ال�سفحة الأوىل اأي�سًا )حتت العنوان واإىل ميني ال�سفحة(، وبت�سل�سل لالأ�سماء 

ت�سل�سل  يتم  مت�ساوية  امل�ساهمة  ن�سب  كانت  وهكذا،.. ويف حال  يليه،  الذي  ثم  اأوًل،  الأعلى  امل�ساهمة  ُيذكر �ساحب  بحيث  امل�ساهمة  ح�سب درجة 

الأ�سماء اأبجديًا. ويدون ا�سم امل�سرف اإىل ي�سار ال�سفحة الأوىل.

  تاريخ التقرير، ويدون يف اأ�سفل ومنت�سف ال�سفحة الأوىل.

  حمتويات التقرير، ويخ�س�س لها ال�سفحة الثانية؛ بحيث تكون على �سكل ف�سول )بنود اأ�سا�سية(، وبنود فرعية، ويتم ذكر رقم ال�سفحة لكل منها.

  اإهداء، ويذكر يف حال الأعمال الكبرية ن�سبيًا، مثل: تقارير م�ساريع التخرج.

  �سكر وعرفان باجلميل للم�سرف على العمل، ولأي جهة اأو �سخ�س اأو زميل قدم لك معلومات �ساعدتك يف اإجناز العمل، واإعداد التقرير.

  الـجزء الرئي�س للتقرير.

  املراجع، وتدون يف ال�سفحة التي تلي اجلزء الرئي�س للتقرير.

  املالحق، ويعطى لها اأرقام اأو حروف، وت�سل�سل بعد �سفحة املراجع مبا�سرة.

 اتبع الت�صل�صل االآتي يف كتابة الـجزء الرئي�ض للتقرير:

  املقدمة، وتتمحور حول التعريف باملو�سوع، واإعطاء ملحة مقت�سبة جدًا حول كل ف�سل )بند اأ�سا�سي(.

  البنود الرئي�سة، ويحوي كل منها جمموعة من البنود الفرعية، ويف حال التقارير الكبرية ن�سبيًا )مثل تقارير م�ساريع التخرج( ت�سكل كل جمموعة 

من البنود الرئي�سة ف�ساًل م�ستقاًل. تت�سمن الف�سول/البنود الرئي�سة كافة املعلومات اخلا�سة بالعمل الذي مت اإجنازه، وبقدر ما تكون املعلومات 

دقيقة ووا�سحة وكافية وخمت�سرة ومت�سل�سلة ب�سكل منطقي بقدر ما يكون املوؤلف ناجحًا بعر�س عمله، ويح�سل على تقييم جيد ممن يقراأ التقرير 

اأو يقيمه. وعليك اأن تتذكر باأن الإ�سهاب يف كتابة التقارير اأي التعبري بجملة اأو اأكرث عن اأمر ل يحتاج التعبري عنه اإل لكلمة واحدة فقط هو من 

اخل�سائ�س ال�سلبية للتقرير، واأن »التقرير الناجح ل يحتاج ملرافق ي�سرحه«.

  ا�ستعن بو�سائل الإي�ساح من الأ�سكال، وال�سور، واجلداول، كلما كان ذلك يغني التقرير ويجعل قراءته اأكرث متعة، ومُيّكن من تو�سيح املعلومة ب�سكل 

اأف�سل. وا�ستخدم الرتقيم لهذه الو�سائل مما يجعل العودة لها اأو الإ�سارة لها يف الن�س �سهاًل.

  اأ�سر للمراجع التي ا�ستخدمتها، وا�ستخدم الأقوا�س ]  [  لهذه الغاية، واحر�س على ا�ستخدام املراجع احلديثة ما اأمكن، واعلم باأن الإ�سارة للمراجع 

بدقة يدل على الأمانة يف اقتبا�س املعلومة، ويعطي قوة للمعلومات التي تعر�سها يف تقريرك. وتوخ احلذر يف حال ا�ستخدام مراجع عرب الإنرتنت غري 

موثوقة، وحاول التاأكد منها ما اأمكن. ومن املنا�سب اأن يكون ت�سل�سل مراجعك يف الن�س متتاليًا: 1 ثم 2، ثم 3،..

اإليها، واملقرتحات والتو�سيات، مع الرتكيز على العمل امل�ستقبلي الذي    اذكر يف اخلامتة اأهم النقاط التي مت العمل بها، والنتائج التي تو�سلت 

خل�ست له.

  �سل�سل املراجع يف ال�سفحة اخلا�سة بها مبتدءًا بذكر املوؤلف ثم عنوان املرجع، وجهة الإ�سدار وتاريخ الإ�سدار، وذكر الرابط للمراجع عرب الإنرتنت.

  ا�ستخدم املالحق لبع�س املعلومات التف�سيلية التي يبدو ذكرها يف الف�سول )البنود الرئي�سية( نوع من الإ�سهاب، غري اأنها �سرورية لإغناء التقرير 

وتو�سيح املعلومات الواردة فيه. 

اأخريًا:

  ا�ستاأن�س بالنماذج اجلاهزة للتقارير واملوجودة يف حزم الربجميات، مثل: الربجميات املكتبية ل�سركة مايكرو�سوفت.

  اأتقن اإعداد التقرير: تذكر اأن التقرير هو م�ستند من تاأليفك تقوم بوا�سطته بعر�س عمل خا�س بك، فلتكن درجة اإتقانك له عالية، وا�سعًا ن�سب عينيك 

قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه«، وليكن اإتقانك - بالإ�سافة مل�سمونه - �ساماًل لكافة اجلوانب الأخرى: اخلط، 

العبارات امل�ستخدمة، عدم وجود الأخطاء النحوية والإمالئية، عدم ا�ستخدام كلمات بلغات اأخرى دون ترجمة �سحيحة لها، التن�سيق اجليد واملحافظة على 

�سكل موحد يف كل التقرير: البعد بني العنوان الرئي�س والن�س، البعد بني العنوان الفرعي والن�س، الهوام�س، البعد بني الأ�سطر، الفوا�سل والنقاط...
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ُيق�سد بالبحث العلمي اإجراء درا�سة نظرية وعملية مل�ساألة حيوية يف جمال ما )هند�سي، اجتماعي، اقت�سادي،..( بهدف اإيجاد 

احلل املنا�سب لها. واإن امتالك الطالب اجلامعي ملهارة اإعداد وكتابة البحوث يجعله اأكرث قدرة على التفوق على امل�ستوى الأكادميي 

يف حياته اجلامعية، وعلى التميز لحقاً على امل�ستوى املهني. وفيما ياأتي جمموعة من الن�سائح التي �ستعينك -باإذن اهلل- عزيزنا 

الطالب على كتابة البحوث العلمية.

للبحث: اأوِل التحديد الدقيق للمو�سوع اأهمية خا�سة، وحدد الأهداف التي ُيوؤمل اأن ي�سل  املطروحة  امل�ساألة  على  • التعرف 
لها البحث. 

الآتي:  ذلك  وي�سمل  املعلومات،  •  جتميع 
-  الطالع على املعلومات ذات ال�سلة بالبحث يف الق�سم/الكلية يف حال توافرها، وال�ستفادة منها، بحيث تبداأ من النقطة 

التي و�سل لها الآخرون تفاديًا للتكرار.

-  القيام ببحث بيبليوغرايف حول املو�سوع، اأي: البحث عن املعلومات املتوافرة عن املو�سوع يف املراجع املختلفة، من كتب 

اإىل عدد كبري من  الو�سول  ومقالت، ور�سائل جامعية، وا�ستخدم �سبكة الإنرتنت بهذا اخل�سو�س حيث متكنك من 

قواعد البيانات يف العامل، وا�ستفد من الإمكانات املتاحة يف مكتبة الأمري �سلمان بهذا ال�ساأن.

-  جمع البيانات واملعلومات املتعلقة مب�سكلة البحث �سواًء عن طريق ال�سجالت، اأو ال�ستبانات التي ت�سمم لهذه الغاية، اأو 

املقابالت مع امل�سوؤولني والعاملني يف اجلهات ذات العالقة، اأو غريها من طرق جمع البيانات واملعلومات.   

• حتليل البيانات واملعلومات: يف هذه املرحلة عليك اأن تربط بني البيانات واملعلومات التي قمت بتجميعها وا�ســـتنتاج ما جتده 
ـنك من حتليل املعلومات بي�سر مثل اجلداول،  م�سـاعدًا حلل امل�سـاألة املطروحة، ومن املنا�ســب هنا اأن ت�ستخدم كل ما ميكِّ

والر�سوم البيانية، وغريها من الو�سائل.

النتائج، وذلك ببيانك للنتائج املهمة التي اأمكنك الو�سول اإليها والتي تلبي الهدف الذي رمى اإليه البحث. • ا�ستخال�س 
الن�سر  ت�سعها جهة  التي  بالتعليمات  التقيد  يتم  وعندئذ  موؤمتر،  اأو  للن�سر يف جملة  اإما  البحث  كتابة  تتم  البحث:  كتابة   •
التقارير  بكتابة  بالن�سيحة اخلا�سة  ال�ستئنا�س  املنا�سب هنا  اأو على �سكل تقرير )ومن  البحث،  بها عند كتابة  لاللتزام 

العلمية من هذه ال�سل�سلة(، والتقيد بالآتي:

ن التقرير كافة املكونات الرئي�سة، والتي ت�سمل ما ياأتي: عنوان التقرير، اأ�سماء معدي البحث وامل�سرف عليه،  -  �َسمِّ

تاريخ التقرير، حمتويات التقرير، اجلزء الرئي�س للتقرير، املراجع.

-  اتبع الت�سل�سل العلمي الأكرث ا�ستخداماً يف كتابة اجلزء الرئي�س من التقرير عن بحثك والذي عادة ما يتكون من: 

املقدمة، الفقرات الرئي�سة، اأهم النتائج، اخلامتة، العمل امل�ستقبلي، املراجع.

-  اأتقن اإعداد تقرير البحث: تذكر اأن التقرير هو م�ستند من تاأليفك تقوم بوا�سطته بعر�س بحثك، فلتكن درجة اإتقانك 

الأخطاء  وجود  امل�ستخدمة، عدم  العبارات  الأخرى: اخلط،  وكافة اجلوانب  بامل�سمون  الهتمام  عالية، من حيث  له 

النحوية والإمالئية، عدم ا�ستخدام كلمات بلغات اأخرى دون ترجمة �سحيحة لها، التن�سيق اجليد، واملحافظة على �سكل 

موحد يف كل التقرير: امل�سافة بني العنوان الرئي�س والن�س، امل�سافة بني العنوان الفرعي والن�س، الهوام�س، امل�سافة بني 

الأ�سطر، الفوا�سل والنقاط، وغريها.

ن�صائح يف اإعداد وكتابة البحوث العلمية
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�ستبقى الكلمة الأوىل يف القراآن الكرمي »اقراأ« الأ�سا�س لك�سب املعرفة، وال�سر الفعلي يف متيز الإن�سان وتفوق الأمة 

التي ينتمي اإليها. ونظراً لأن الوقت يف حياة املرء حمدود، وهو ثروة نا�سبة، فاإن متكن املرء من زيادة �سرعته يف القراءة 

�سيمكنه من تر�سيد ا�ستهالكه لهذه الرثوة القيمة؛ وبهذا يتمكن من حتقيق املزيد من التفوق يف حياته. واإذا كانت 

القراءة ال�سريعة �سمة مهمة يف كل الأزمان، فهي يف الع�سر احلايل -ع�سر النفجار املعلوماتي-  اأكرث اأهمية. 

وقد اأثبتت الدرا�سات والأبحاث اأن العني قادرة على التقاط اأربع كلمات يف الثانية الواحدة، واأثبتت اأن القراءة ال�سريعة 

من  ومتكنه  للقارئ،  متعة  فيها  بل  البطيئة-  القراءة  حال  هو  -كما  امللل  ي�ساحبها  ول  والفهم،  ال�ستيعاب  على  ت�ساعد 

احل�سول على اأفكار ومعلومات اأكرث. كما اأثبتت اأن الإن�سان العادي ي�ستطيع اأن يحدث حت�سنًا يرتاوح بني 50 اإىل 100 % يف 

�سرعة القراءة دون اأن يفقد �سيئًا من فهمه للمعاين التي يقوم بقراءتها. وفيما ياأتي بع�س الن�سائح التي متكنك –عزيزي 

الطالب– من القراءة ال�سريعة:

  احر�س على اأن تقراأ ب�سرعة، وتدرب على ذلك تدريجيًا.

  قم مب�سح �سريع للمادة املعنية؛ وذلك باإجراء نظرة عامة على حمتوياتها )املقدمة، الف�سول، اخلامتة( لربجمة عقلك للتعامل 

معها.

  قم با�ستعرا�س)ت�سفح( الأفكار الرئي�سة للف�سل/للمو�سوع الذي تقراأه بطريقة خاطفة ولو مل تفهم كل ما تقراأه.

اأو ثالث( -اإن لزم  ا�ستعرا�س الف�سل/املو�سوع الذي قراأته لأكرث من مرة )مرتني  اأعد  ليكن هدفك هو الفهم وال�ستيعاب:    

الأمر- للح�سول على الأفكار الرئي�سة فيه، وبعد ذلك اقراأه بعناية للوقوف على التفا�سيل، و�سع عالمات على النقاط البارزة.

  حاول األ تقراأ كلمة كلمة بل اقراأ جملة جملة؛ لأن ذلك ميكن من تو�سيع مدى روؤية عينيك للتقاط اأكرث من كلمة يف الثانية 

الواحدة، والنتقال ب�سرعة من جملة اإىل جملة، وثق اأن اجلمل الآتية �ستو�سح النقاط الغام�سة.

  اعمل على ت�سميم خريطة ذهنية بهدف الإعادة الفورية للنقاط الرئي�سة ملا قراأت: الت�سجيل يف ذهنك للكلمات الدالة على املعنى؛ 

بهدف تكوين هذه اخلريطة؛ حيث اإن تذكرك لكلمة واحدة �سُيطلق الفكرة اأو املعلومة كاملة.

  ابتعد عن العوامل التي ت�سكل عوائق لالإ�سراع بالقراءة، وخا�سة: 

-  قلة الرتكيز.

-  القراءة ب�سوت مرتفع.

-  ا�ستخدام الأ�سابع لالإ�سارة اإىل الكلمات اأثناء القراءة.

-  الرتاجع )قراءة جملة ثم العودة ملا قبلها(.

-  اجلل�سة غري ال�سحيحة وال�سرتخاء.

-  البيئة املحيطة التي حتتوي على م�سادر ال�سو�ساء وعوامل الت�ستيت.

ن�صائـح فـــي الـقــراءة ال�صـريـعـــة
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لكي يكون ال�ستذكار فعاًل لبد عزيزنا الطالب من اأن تعمل على تهيئة اأف�سل بيئة ممكنة لن�ساطاتك اليومية وا�سعاً 

ن�سب عينيك اأن الدرا�سة لي�ست فقط و�سيلة لتميزك الذاتي، بل ومل�ساهمتك الفعالة يف تطور اأمتك. كما متكن التهيئة 

املنا�سبة لال�ستذكار من اإجنازه بجودة عالية وبوقت اأقل، واحل�سول على نتائج اأف�سل، وفيما يلي بع�س الن�سائح التي 

ت�ساعدك يف اأن يكون ا�ستذكارك اأكرث فاعلية: 

 ابداأ يومك بالأذكار واحر�س على ال�سالة يف وقتها حتى يبارك اهلل يومك. وتذكر اأنك ُتوؤجر على كل حلظة تق�سيها يف اقتناء 

املعرفة.

 اأوِل اأق�سى الهتمام للمحا�سرة؛ فهي تلعب دورًا هامًا يف اقتناء املعرفة، فكلما متكنت من اكت�ساب املعرفة خالل املحا�سرة كلما 

كنت اأكرث قدرة على ا�ستذكار معلوماتها وا�ستح�سارها عند احلاجة لها. لذا من املنا�سب اأن تقوم بالإطالع )ولو ب�سكل عاجل( 

املعلومات  وتدوين  العايل،  والرتكيز  املبكر،  احل�سور  على  حتر�س  واأن  لها،  ح�سورك  قبل  للمحا�سرة  الأ�سا�سية  املوا�سيع  على 

الأ�سا�سية، وامل�ساركة الن�سطة اأثناءها. واإن �سعورك بعد انتهاء املحا�سرة بالر�ساء ملا متكنت من ا�ستيعابه من معلومات لهو من 

املوؤ�سرات الهامة حل�سن ال�ستذكار، والتميز درا�سيًا ومهنيًا.

 ا�ستف�سر من اأ�ستاذ املقرر ب�سكل مبا�سر اأو من خالل الو�سائل التقنية عن الأمور التي مل تتمكن من فهمها، وتداول مع زمالئك 

وخا�سة املتفوقني منهم ب�ساأنها، وحاول ما اأمكن اأن تكون اأ�سئلتك حمددة، متذكرًا املثل القائل: ال�سوؤال الذكي ن�سف الإجابة.

 �ساهم ب�سكل فعال يف الن�ساطات الدرا�سية التفاعلية، ول تاأُل جهدًا يف ا�ستخدام الو�سائل التقنية املتوفرة مثل الربيد الإلكرتوين 

والو�سائل الأخرى التي تتيحها اأنظمة التعليم الإلكرتوين.

 احر�س على اأن تكون تنمية الرغبة يف ال�ستذكار لديك عالية، وذلك من خالل وجود هدف حمدد ت�سعى اإىل حتقيقه، وهنا ياأتي 

تفوقك الدرا�سي على راأ�س القائمة.

 رٌكز خالل ال�ستذكار، فرتكيز النتباه يلعب دورًا هامًا يف حت�سني طرق ال�ستذكار، وجتنب التفكري مب�سائل اأخرى عدا ال�ستذكار، 

على  والتدرب  والآخر،  احلني  بني  اجل�سم  وحتريك  منا�سب  ب�سكل  اجللو�س  على  واحر�س  ال�سرتخاء،  اأماكن  يف  ال�ستذكار  اأو 

ال�سو�ساء حني  الهادئة متامًا قد يجعل تكيفك مع بع�س  الأماكن  ال�ستذكار يف الظروف املختلفة، فتعودك على ال�ستذكار يف 

ت�سطر لذلك عملية �سعبة.

  احر�س على اأن تكون قراءتك خالل ال�ستذكار فعالة، وذلك من خالل:

�سرعة  على  ي�ساعد  مما  باإمعان،  ودرا�سته  تف�سيلي  ب�سكل  قراءته  يف  ال�سروع  قبل  وذلك  للدر�س  �سريع  اإجمايل  ا�ستعرا�س   -

احلفظ ويزيد القدرة على ال�ستذكار.

- اإيالء اأهمية خا�سة للعناوين الرئي�سة، واأق�سامها الفرعية، وحفظها لتكوين �سورة اإجمالية عامة عن الدر�س يف ذهنك وحتقيق 

الرتابط بني اأجزائه.

العامة  التدريبات  بع�س  عن  الإجابة  وحماولة  التلخي�سية،  واجلداول  واملخططات  التو�سيحية  الر�سوم  بدرا�سة  الهتمام   -

والأ�سئلة املبا�سرة حول الدر�س.   

- الربط بني املعلومات اجلديدة، واملعلومات التي �سبق لك درا�ستها.

- التاأكد ب�سكل تفاعلي من اإتقانك لالأجزاء الواردة يف املو�سوع الذي قراأته وذلك عن طريق ا�ستعرا�سك غيبًا لنقاطها الرئي�سة، 

ثم العودة للمرجع والتاأكد من عدم اإهمالك لأي منها.

 قم بتلخي�س املو�سوعات من خالل نقاط حمددة ووا�سحة وذات ت�سل�سل منطقي؛ حيث ي�ساعدك ذلك كثريًا على تذكر جوانب 

املو�سوع، وميكنك من الربط بني اأجزائه، والفهم العميق لها، والحتفاظ باملعلومات لفرتات اأطول، ويجعلك جتيب على الأ�سئلة 

اأثناء الختبار ب�سهولة وي�سر.

 قم مبراجعة ما ا�ستذكرته؛ فاإن للمراجعة فوائد كثرية جدًا اأهمها تثبيت املعلومات، و�سهولة ا�سرتجاعها عند احلاجة لها، كما 

ت�ساعدك املراجعة الدورية للدرو�س ال�سابقة على فهم الدرو�س اجلديدة فهمًا كاماًل ويف وقت اأقل.

ن�صائــح يف اال�صـتذكـــار الفعــال 
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تعدُّ الختبارات و�سيلة جيدة لتقييم امل�ستوى الذي و�سل اإليه الطالب يف حت�سيله للمعلومات، ولنتائجها اآثار كبرية 

على امل�ستويات املختلفة بدءاً من اإعطاء موؤ�سر عن م�ستوى حت�سيله العلمي، مروراً بو�سعه العلمي وارتقائه التدريجي 

اأو  العليا،  للدرا�سات  مبتابعته  �سواًء  تخرجه  حال  اأمامه  �سُتفتح  التي  باملجالت  وانتهاًء  اجلامعية،  حياته  خالل  فيه 

النخراط يف احلياة املهنية. ولذا فاإن القلق قبل الختبارات هو حالة �سلوكية طبيعية ونا�سئة عن الرغبة لي�س فقط يف 

النجاح واإمنا باحل�سول على اأعلى الدرجات يف هذه الختبارات؛ اأي الو�سول اإىل التميز الدرا�سي.

ويف حال كان مثل هذا القلق �سمن حدوده الطبيعية فرمبا يكون اأحد العوامل املحفزة لبذل اجلهود الالزمة لأداء 

الختبارات على النحو املرجو. ولكن عندما ي�سبح القلق مفرطاً اأو يتحول اإىل نوع من اخلوف في�سبح عندئذ حالة غري 

مرغوب بها ملا لها من منعك�سات �سلبية على التح�سري لالختبارات، وا�ستذكار املعلومات، والأداء احل�سن اأثناء الختبار. 

وفيما يلي عزيزنا الطالب بع�س الن�سائح للتغلب على قلق الختبارات والتميز يف اأدائها:

 احر�س على ال�ستعداد اجليد، فبقدر ما تعد نف�سك جيدًا لالختبار بقدر ما جتد الطماأنينة يف املدة التي ت�سبق الختبار واأثنائه، 

تهيئتك لالختبار،  اأثناء املحا�سرات هو موؤ�سر جيد على م�ستوى  للمعرفة  الأوىل، فتح�سيلك  يبداأ منذ املحا�سرة  والإعداد اجليد 

وم�ستوى اأدائك للواجبات والأن�سطة الدرا�سية الأخرى املطلوبة خالل الف�سل هو موؤ�سر اآخر على م�ستوى تهيئتك لالختبار، فاحر�س 

عزيزنا الطالب على عدم تاأجيل عمل اليوم اإىل الغد، وابذل كل ما ميكنك من جهد فيما يوكل اإليك من عمل، فاجلزاء بقدر العمل.

 تعامل مع الختبار على اأنه فر�سة جيدة لتقييم امل�ستوى الذي و�سلت له يف حت�سيل املعرفة، ولتقييم اأ�سلوبك املتبع وجهودك التي 

تبذلها يف عملية التح�سيل مبا ميكنك من حتديد الأمور امل�ساعدة التي متكنك من الرتقاء مب�ستواك احلايل.

»تفاءلوا باخلري  و�سلم  لقوله �سلى اهلل عليه  ايجابية م�سداقًا  املتفائلة يف احلياة جتعل طريقة تفكريك  فالنظرة   كن متفائاًل، 

جتدوه«.

 احر�س على ح�سن توزيع وقتك؛ لأن التوزيع املتوازن للوقت بني املقررات ميكنك من جتنب املفاجاأة ب�ساأن �سيق الوقت بالن�سبة 

ملقرر ما والقلق الناجم عن ذلك.

 قم مبراجعة ما تعلمته مراجعة ن�سطة فعالة، تتفاعل فيها اأنت وب�سكل م�ستمر مع املادة الدرا�سية تفاعاًل ت�ساوؤليًا، واحر�س على 

التدرُّب على ا�سرتجاع املعلومات من ذاكرتك، وعلى ا�ستخدامها، وعلى ربط الأفكار التي تتح�سل عليها بع�سها ببع�س. ولعل من 

اأ�ستاذ املقرر  اأوفر من اهتمام  املنا�سب اأن تويل مزيدًا من العناية لالأفكار الرئي�سة يف املقرر وخا�سة تلك التي حتظى بن�سيب 

وتركيزه عليها وتكراره لها اأثناء املحا�سرات وخالل تفاعله مع الطلبة.

 تاأكد من جودة حت�سيلك للمعرفة من خالل حل اأ�سئلة الختبار الذاتي واأ�سئلة الختبارات ال�سابقة اأو الأ�سئلة النموذجية للمقرر، 

وركز جهودك على املوا�سيع التي ترى اأن اأداءك فيها مل يكن مر�سيًا.

 جتنب الإرهاق ال�سديد قبيل الختبار، فالتح�سري اجليد لالختبار يعتمد على كل جهودك املبذولة خالل الف�سل الدرا�سي، واإن 

�سعيك لتعوي�س الوقت الطويل ال�سائع خالل الف�سل الدرا�سي يف اأيام قليلة ت�سبق الختبار من خالل ال�سهر الطويل وا�ستخدام 

بع�س الأمور امل�ساعدة يف ذلك )مثل تناول امل�سروبات املنبهة اأو حبوب ال�سهر( يوؤدي اإىل �سدة الإرهاق، وعدم ا�ستيعاب املعلومة 

وتذكرها، وت�سكل م�سدرًا مهمًا للقلق، مما ينعك�س �سلبًا على اأدائك يف الختبار.

كيف تتغلب على قلق االختبارات
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الختبار عبارة عن اأحد الأن�سطة الدرا�سية الهامة، فبالإ�سافة لغايته الأ�سا�سية كمقيا�س فعال يف بيان م�ستوى التح�سيل 

الدرا�سي الذي اكت�سبه الطالب، فاإنه ي�سهم ب�سكل كبري يف اكت�ساب الطرق املمنهجة يف حت�سيل املعرفة، وح�سن اختيار الإجابة 

املنا�سبة، وح�سن التعامل مع امل�سائل املطروحة، وتنظيم الإجابة عليها، وتوزيع الوقت فيما بينها.

وعلى الرغم من اأن كل طالب يطمح لأن يح�سل على اأعلى الدرجات يف الختبار، اإل اأن بع�س الأمور الب�سيطة التي ل يويل 

لها الطالب الهتمام الكايف توؤدي غالباً اإىل �سياع بع�س الدرجات. واإليك عزيزنا الطالب بع�س الن�سائح للتعامل اجليد مع 

ورقة الختبار. 

 ابتعد عن العوامل امل�سببة للقلق، مثل:احل�سور متاأخرًا اإىل قاعة الختبار، اأو عدم ا�سطحاب الأدوات الالزمة. واخرت مكانًا جيدًا للجلو�س.

 ابداأ الختبار بالعبارة »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم« وبع�س الآيات القراآنية مثل »اللهم ا�سرح يل �سدري وي�سر يل اأمري«، وبع�س 

الأدعية املاأثورة عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؛ فذلك من اأ�سباب الربكة يف العمل والتوفيق فيه. وليكن التفاوؤل مالزمًا لك يف 

كل اأوقاتك وخا�سة وقت الختبار.

 ل تن�س كتابة ا�سمك ورقمك اجلامعي على ورقة الإجابة.

 اقراأ بعناية الزمن املحدد لالختبار.

 ت�سفح ورقة الختبار بانتباه، وهدوء، متجنبًا الرتباك، وخم�س�سًا الوقت الكايف لذلك: تو�سي الأبحاث بتخ�سي�س حوايل 10% من وقت 

الختبار لقراءة الأ�سئلة )واأية تعليمات اإن وجدت( بدقة وعمق. ول تنزعج من الأ�سئلة ال�سعبة، ومتعن يف توزيع الدرجات على الأ�سئلة.

 اأجب على الأ�سئلة ح�سب الأهمية: ابداأ بال�سوؤال الأ�سهل والأعلى عالمة، ثم الذي يليه بهذه ال�سفة، وهكذا...

 لتكن اإجابتك على كل �سوؤال منهجية: ت�ســـل�سل الأفكار وو�سوحها، الرتكيز على النقاط املهمة، جتنب الإ�سهاب.

اأو بحرف واحد فقط )مثل الأ�سئلة  اإ�سارة   تقيد باملطلوب منك يف طريقة الإجابة على بع�س الأ�سئلة: الإجابة رمبا تكون بو�سع 

متعددة اخليارات(، اأو بكلمة واحدة فقط )�سح اأو خطاأ، اأو ملئ فراغ(. مما يعطي دلياًل جيدًا عن دقتك، وح�سن تنظيمك لوقتك 

اأثناء الختبار.

 ورقة الختبار وثيقة ر�سمية فاعنِت بها جيدًا كتابة وو�سوحًا يف الإجابة وتنظيمًا لها، مع جتنب الكتابة بقلم ر�سا�س، اأو بلون غري 

منا�سب )مثل: الأحمر اأو الأخ�سر(.

اإعطاء  الت�سوي�س على زمالئك، وعدم  اإل عند ال�سرورة الفعلية؛ وذلك حر�سًا على عدم   حافظ على الهدوء، ول تطرح الأ�سئلة 

انطباع باأنك ت�سعى للح�سول على اإجابة ل�سوؤال ما اأثناء الختبار.

 كن اأمنوذجًا يف حمل لواء الأمانة {اإنا عر�سنا الأمانة على ال�سموات والأر�س واجلبال فاأبني اأن يحملنها واأ�سفقنا منها وحملها 

الإن�سان اإنه كان ظلومًا جهوًل}، فاحر�س على الأمانة، وجتنب اأية نقطة ميكن اأن ت�سكل موؤ�سرًا ما عن حماولة غ�س اأو ت�سليل )مثل: 

اإحداها، والكتابة ب�سكل غري وا�سح(، فللغ�س يف الختبارات عواقب �سيئة،  باإجابتني ل�سوؤال واحد وعدم ال�سطب على  الحتفاظ 

منها: ك�سب الإثم، غ�س الطالب لذاته يف معرفة امل�ستوى الذي و�سل اإليه يف حت�سيله للمعرفة، فقدان الحرتام والتقدير له والثقة 

به من ذوي العالقة )الزمالء، املراقبني، اأ�ستاذ املقرر، الإدارة(، اإ�سافة للعقوبة التي ميكن اأن يتعر�س لها الطالب. 

 ل تتعجل يف ت�سليم ورقة الختبار: تاأكد من اأنك اأجبت على كافة الأ�سئلة، وراجع اإجاباتك اأكرث من مرة اإن ا�ستطعت )خ�س�س 

�سرورة  اإىل  ت�سري  الدرا�سات  من  كثريًا  اأن  اإل  للمراجعة،  حمدد  وقت  على  التفاق  عدم  من  الرغم  فعلى  كافيًا،  وقتًا  للمراجعة 

تخ�سي�س ما ل يقل عن 10% من وقت الختبار للمراجعة، وذلك يف معظم اأنواع الختبارات(. 
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اأن يتحقق ذلك بعد توفيق اهلل حني  الأولويات عند كل طالب جمتهد، وميكن  الدرجات من  اأعلى  يعترب حت�سيل 

يعد الطالب نف�سه اإعداداً جيداً خالل الف�سل الدرا�سي وذلك بالعمل اجلاد وامل�ساركة الن�سطة يف املحا�سرات والأن�سطة 

الدرا�سية الأخرى؛ اأي من خالل بحثه عن املعرفة واكت�سابه اإياها. فالطالب الذي يحر�س على ذلك يح�سل على املعرفة، 

ويوؤدي اختباراته بتميز، ويتاألق يف حياته املهنية. وفيما ياأتي بع�س الن�سائح التي تعينك على تاأدية اختباراتك بتفوق اإن 

�ساء اهلل:

 توكل على اهلل، وابداأ يومك بالأذكار، وكن على يقني باأن ما بذلته من جهد دوؤوب طيلة الف�سل هو من ح�سن العمل، واأن اهلل ل 

ي�سيع اأجر من اأح�سن عماًل.

 خ�س�س املدة التي ت�سبق الختبار مبا�سرة لت�سفح املقرر، مت�سورًا اأن كل فقرة ميكن اأن تكون �سوؤاًل، واأجب عنها كما لو كنت يف 

قاعة الختبار، مع التاأمل يف اإجابتك للتاأكد من اأنها حتتوي على كافة النقاط املهمة يف الفقرة.

 اأجب عن اأ�سئلة الختبارات ال�سابقة والأ�سئلة النموذجية يف حال توفرها وخا�سة تلك التي تكون مو�سوعة من اأ�ستاذ املقرر.

 احر�س على النوم مبكرًا ليلة الختبار؛ لأن طول ال�سهر فيها �سيوؤدي اإىل اإرهاقك، وبالتايل عدم متكنك من تذكر املعلومات على 

النحو املرجو اأثناء الختبار.

 اأبعد الإيحاءات ال�سلبية عن ذهنك، مثل: الر�سوب يف الختبار، اأو عدم احل�سول على درجات عالية، فالتفاوؤل عامل مهم حل�سن 

الأداء: »تفاءلوا باخلري جتدوه«.

 ا�سطحب معك كافة الأدوات التي تلزمك اأثناء الختبار.

 احر�س على احل�سور اإىل قاعة الختبار قبل الوقت املحدد )مبا ل يقل عن 10 دقائق(، واخرت مكانًا جيدًا للجلو�س.

 ابداأ الختبار بـ »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم« وبعبارة ترجو بها التوفيق من اهلل مثل الآية الكرمية: {رب ا�سرح يل �سدري وي�سر يل 

اأمري}، اأو احلديث ال�سريف: »اللهم ل �سهل اإل ما جعلته �سهاًل«، اأو غري ذلك مما تراه منا�سبًا؛ فذلك من اأ�سباب التوفيق والنجاح 

باإذن اهلل.

10% من وقت الختبار لقراءة   ت�سفح ورقة الختبار بانتباه خم�س�سًا الوقت الكايف لذلك: تو�سي الأبحاث بتخ�سي�س حوايل 

الأ�سئلة )واأية تعليمات اإن وجدت( بدقة وعمق، ومتعن بتوزيع الدرجات على الأ�سئلة.

 اأجب عن الأ�سئلة ح�سب الأهمية: ابداأ بال�سوؤال الأ�سهل والأعلى عالمة، ثم الذي يليه بهذه ال�سفة، وهكذا...

 لتكن اإجابتك عن كل �سوؤال منهجية: ت�سل�سل الأفكار وو�سوحها، الرتكيز على النقاط املهمة، جتنب الإ�سهاب.

 تقيد باملطلوب منك يف طريقة الإجابة عن بع�س الأ�سئلة: الإجابة رمبا تكون بحرف واحد فقط )مثل الأ�سئلة متعددة اخليارات(، 

اأو بكلمة واحدة فقط )�سح اأو خطاأ، اأو ملء فراغ(. مما يعطي دلياًل جيدًا عن دقتك، وح�سن تنظيمك لوقتك اأثناء الختبار.

 اعنِت بورقة الختبار كتابة وو�سوحًا يف الإجابة وتنظيمًا لها، وجتنب الكتابة بقلم ر�سا�س اأو بلون غري منا�سب )مثل الأحمر اأو 

الأخ�سر،..(، واحر�س على كل ما يعطي انطباعًا جيدًا عن مدى اهتمامك وح�سن تنظيمك.

اأن يحملنها  فاأبني  ال�سموات والأر�س  الأمانة على  الأهمية {اإنا عر�سنا  الأمانة، فهي مو�سوع يف غاية   كن على درجة عالية من 

واأ�سفقن منها وحملها الإن�سان اإنه كان ظلومًا جهوًل}. ول تهمل اأية نقطة ميكن اأن ت�سكل موؤ�سرًا ما عن حماولة غ�س اأو ت�سليل، 

مثل: عدم و�سع رقم ال�سوؤال الذي جتيب عنه، ترك اإجابتني ل�سوؤال واحد وعدم �سطب اإحداها، الكتابة ب�سكل غري وا�سح بهدف 

اإيهام من �سيقوم بالت�سحيح،... الخ.

 حافظ على الهدوء، ول تطرح الأ�سئلة اإل عند ال�سرورة الفعلية؛ وذلك حر�سًا على عدم الت�سوي�س على زمالئك، وعدم اإعطاء 

النطباع باأنك ت�سعى للح�سول على اإجابة ما خالل الختبار.

 ل تتعجل يف ت�سليم ورقة الختبار، وتاأكد قبل ذلك من اأنك اأجبت على كافة الأ�سئلة، وراجع اإجاباتك اأكرث من مرة اإن ا�ستطعت 

)خ�س�س للمراجعة ما ل يقل عن 10% من وقت الختبار اإن اأمكن(. 

 اإذا اكت�سفت بعد الختبار بع�س الأخطاء يف بع�س الإجابات فخذ در�سًا منها للم�ستقبل، ول تقع فري�سة لالإحباط والقلق؛ فال�سخ�س 

الوحيد الذي ل يخطئ هو الذي ل يعمل.

 ل تدع الختبار بعد اإنهائك له ي�سكل عاماًل �سلبيًا فيما ينتظرك من مهام، وان�سرف كليًا اإىل عملك التايل �سواًء كان اختبارًا اآخر، 

اأو غري ذلك.

ن�صائح يف تاأدية االختبار بنجاح 
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اإن كتابة ال�سرية الذاتية هي حمور الرتكاز الأ�سا�س التي ميكن من خاللها تنظيم خطوات عملية البحث الوظيفي. 

وطالب اجلامعة بحاجة اإىل اإعداد �سريته الذاتية ب�سكل احرتايف حتى يكون جاهزاً وم�ستعداً وقت التقدم للوظيفة والتي 

ل تف�سله عنها غري �سنوات قليلة اأو رمبا اأ�سهر معدودة.

وتعد ال�سرية الذاتية و�سيلة ت�سويق ناجحة لطالب اجلامعة للمناف�سة والفوز بالوظائف اجليدة، ولذا فاإننا نقدم لك 

عزيزنا الطالب هذه الن�سائح التي ت�ساعدك على كتابة �سريتك الذاتية.

 كن دقيقًا يف املعلومات التي تدونها يف �سريتك الذاتية.

امليالد،  وتاريخ  مكان  الثالثي،  ال�سم  وخا�سة:  كاملة،  ال�سخ�سية  املعلومات  دون   

اجلن�سية، احلالة العائلية، العنوان، الهاتف، اجلوال.

 حدد الوظيفة التي ترغب العمل فيها وفقًا ملوؤهلك العلمي وخربتك العملية.

 يف بند املوؤهالت العلمية: ابداأ بكتابة اآخر موؤهل علمي ح�سلت عليه ثم الذي قبله 

وهكذا.

 اكتب اخلربات العملية التي اكت�سبتها خالل درا�ستك اجلامعية )وما بعدها( �سواًء 

كانت بدوام كامل اأو بدوام جزئي، وابداأ باآخر هذه الأعمال ثم الذي قبله، مع ذكر 

ا�سم املوؤ�س�سات التي عملت بها وتاريخ العمل بها، والإجنازات التي قمت بها.

 اكتب املهارات التي تتقنها، مثل مهارات اللغة، واحلا�سوب، والطباعة، اأو اأي مهارات 

اأخرى تعتقد اأنها ميكن اأن تثري اإعجاب من يقراأ �سريتك الذاتية.

كانت  �سواءًا  التي ح�سرتها،  التدريبية  والدورات  مار�ستها،  التي  الن�ساطات  اكتب   

اأو  ال�سرف  درجات  اأي�سًا  واذكر  غريها،  اأو  تدريبية  دورات  اأو  طالبية  ن�ساطات 

اجلوائز اأو املنح التي ح�سلت عليها.

 ركز على كتابة نقاط القوة لديك، وحاول اأن تربطها بالأهداف واملهارات التي حتتاجها جهة العمل.

 اإذا كنت ع�سوًا منت�سبًا اإىل جمعية علمية اأو ثقافية اأو حتى خريية فعليك ذكرها؛ لأنها تعطي انطباعًا جيدًا لدى م�سوؤول التوظيف 

عن مدى جديتك وخدمتك للمجتمع.

 اذكر بع�س هواياتك كاملطالعة والكتابة اأو غريها.

ِفني )اأ�سخا�س ميكن الرجوع اإليهم لل�سوؤال عنك( وعناوينهم مع الهاتف و/اأو اجلوال.  اذكر املَُعرِّ

 احذر من الوقوع يف الأخطاء الإمالئية والنحوية، وجتنب ال�سياغة الركيكة عند اإعداد ال�سرية الذاتية.

 احر�س على الهتمام باملظهر العام ل�سريتك الذاتية من حيث الهوام�س واأنواع اخلط والورق الأبي�س بحجم “ايه4”.

 ل ت�ستخدم العبارات املبهمة، وجتنب الرتديد امل�ستمر ل�سمري املتكلم “اأنا”.

 ل تدرج الراتب الذي تتوقعه يف ال�سرية الذاتية، اأو عدد �ساعات العمل )اإل اإذا كان ذلك مطلوبًا من اجلهة التي تتقدم لها(.

 اإذا مل تكن لديك معلومات كثرية يف ال�سرية الذاتية باإمكانك اأن تذكر امل�ساريع )وخا�سة م�سروع التخرج اإن وجد(، وبع�س املواد 

التي اأخذتها يف اجلامعة والتي لها عالقة بالعمل الذي تتقدم اإليه، والعالمات اأو املعدلت التي ح�سلت عليها فيها.

 يفرت�س اأن تكون �سريتك الذاتية بني �سفحة واحدة وثالث �سفحات.

لل�سروط  ا�ستيفائها  من  للتاأكد  وذلك  طباعتها  بعد  الذاتية  �سريتك  مبراجعة  يقوما  اأن  اآخرين  �سخ�سني  من  الأقل  على  اطلب   

ال�سرورية لكتابة ال�سرية الذاتية.

ن�صائح يف كتابة ال�صرية الذاتية 

املعلومات التي يفرت�س اأن 

تت�سمنها ال�سرية الذاتية

 املعلومات ال�سخ�سية.

 الهدف الوظيفي.

 املوؤهالت العلمية.

 اخلربات العملية.

 الن�ساطات والدورات التدريبية.

 املهارات.

 اجلوائز و�سهادات التقدير.

 الع�سوية والنت�ساب.

 الهوايات.

 املعرفون.
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طالب  قبل  من  جمٍد  عمل  عن  البحث  اإن 

فال�سركات  كبريين،  ووقتاً  جهداً  يتطلب  الوظيفة 

واملنظمات لها �سروط معينة للتوظيف، ولها و�سفاً 

التي  والقدرات  واخلربات  املهارات  لنوعية  معيناً 

الوظيفة،  �ساغل  يف  توافرها  يجب  والتي  حتتاجها 

ولهذا حر�سنا على تزويدك عزيزنا الطالب ببع�س 

الن�سائح التي ينبغي عليك اتباعها حتى ت�سهل لك 

مهمة البحث عن عمل، وت�سمن لك احل�سول على 

فر�سة وظيفية اأف�سل باإذن اهلل.

 ركز على نوعية وجمال العمل الذي ي�سد انتباهك من حيث رغبتك يف الوظيفة نف�سها اأو ال�سركة اأو املوؤ�س�سة التي �ستتقدم لها، مع 

معرفة متطلبات تلك الوظيفة قبل التقدمي.

امل�ستقبلية والذاتية، وذلك من خالل  تتنا�سب مع موؤهالتك واهتماماتك وقدراتك، وحتقق طموحاتك  التي  الوظيفة   ابحث عن 

الت�سال املبا�سر بال�سركات املعروفة، اأو من خالل البحث عنها با�ستخدام الو�سائل املختلفة: النرتنت، املواقع اللكرتونية لل�سركات، 

مواقع التوظيف اللكرتونية، �سفحات الإعالنات يف ال�سحف واملجالت، الإ�سدارات الت�سويقية، الراديو، التلفاز، وكالت ومكاتب 

التوظيف.

 ا�ستخدم عالقاتك الجتماعية يف البحث عن الوظيفة، وحتدث مع جميع من تعرفهم مبا فيهم اأ�ساتذتك حول اهتمامك باملعلومات 

التي ميكن اأن تكون متوافرة لديهم ب�ساأن بع�س الوظائف ال�ساغرة التي تتنا�سب وجمال اهتمامك.

 ابداأ يف بناء بع�س ال�سالت وات�سل بال�سركات وحتدث اإىل املوظفني يف الإدارات ذات ال�سلة بالتوظيف لت�ستف�سر منهم عن وجود 

وظيفة �ساغرة تقع يف جمال اهتمامك واحل�سول على مزيد من التفا�سيل حولها، واح�سل منهم على منوذج طلب التوظيف.

 جهز الوثائق وامل�ستندات املطلوبة للوظيفة، وقم بتعبئة طلب التوظيف مع ال�سرية الذاتية التي يتوجب عليك العتناء باإعدادها 

و�سياغتها باعتبارها الو�سيلة الأهم يف هذه املرحلة، وقم بت�سليمها بنف�سك اإىل امل�سوؤول املبا�سر يف ال�سركة.

 رتب مع املوظف امل�سوؤول تاريخ املقابلة، ووقتها، ومكانها، واحر�س على التح�سري امل�سبق وال�ستعداد لها نف�سيًا وعلميًا وج�سديًا.

 بعد املقابلة عليك الت�سال باملوظف امل�سوؤول و�سوؤاله بكل لباقة واأدب حول ما مت اتخاذه من اإجراءات ب�ساأن طلبك.

 اأظهر املثابرة واجلدية والهتمام من اأجل احل�سول على الوظيفة وذلك مبتابعة كل مرحلة من املراحل التي تتبعها اأثناء البحث 

عن الوظيفة، واعمل على معاودة الت�سال باملعنيني بذلك.

 عندما تفوز بالوظيفة، ل تن�َس ا�ستكمال اإجراءات جناحك كمتابعة احل�سول على املوافقة املكتوبة، والتفاو�س على الراتب، واملزايا 

الأخرى التي �ستح�سل عليها، وتوقيع عقد التوظيف.

 ا�ستمر يف تعلمك وتطوير نف�سك، وتنمية معارفك ومهاراتك وقدراتك، وتعامل مع التحديات مبرونة واإ�سرار، وتاأقلم مع املتغريات 

والتحديات اجلديدة.

ن�صائح يف البحث عن وظيفة 

امل�صتندات املطلوبة للتقدم للوظيفة

- تعبئة منوذج طلب التوظيف.

- ال�سرية الذاتية.

- ال�سهادات العلمية.

- �سورة من جواز ال�سفر اأو الهوية. 

- �سهادات اخلربة.

- �سهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك.

- �سهادة جنائية متنح من اجلهات الأمنية. 

- الفح�س الطبي.
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اأبعاد  العمل  ل�ساحب  تو�سح  التي  فهي  عمل،  عن  البحث  عند  اأهمية  اخلطوات  اأكرث  من  ال�سخ�سية  املقابلة  تعّد 

�سخ�سيتك وقدرتك على الأداء، وهي اأي�ساً التي حتدد ما اإذا كنت ال�سخ�س املنا�سب لهذه الوظيفة اأم ل. ولذلك ينبغي 

عليك عزيزنا الطالب احلر�س على اتباع الن�سائح الآتية عند ا�ستدعائك ملقابلة �سخ�سية خالل بحثك عن وظيفة:

ور�سالتها،  وفل�سفتها،  املوؤ�س�سة،  ن�ساط  حيث  من  العمل،  و�ساحب  العمل  عن  املعلومات  من  قدر  اأكرب  جمع  على  احر�س   •
واأهدافها، وخططها امل�ستقبلية، وحجم ن�ساطاتها، ومواردها الب�سرية، وو�سعها التناف�سي.

�سُيطلب منك احلديث عنه، والأ�سئلة التي �ستوجه لك خالل املقابلة، وكن م�ستعدًا لالإجابة عنها، فقد ُيطلب منك  ما  • توقع 
مثاًل اأن تتحدث عن نف�سك: و�سف موجز ل�سخ�سيتك، نقاط قوتك، نقاط �سعفك، م�ستوى اأدائك اجلامعي، واأ�سباب تقدمك 

لهذه الوظيفة. وقد ُيطلب منك اأمور اأخرى مثل: ماذا تعرف عن املوؤ�س�سة؟ والراتب الذي تتوقعه؟ و�ساعات العمل التي تف�سلها؟ 

وكيف تربر باأنك �سخ�س مناف�س؟ وتوقعك لعالقتك بالأ�سخا�س الذين �ستعمل معهم؟

اإجابتك، وعدم ال�سرت�سال واملبالغة يف الكالم، وحافظ على ب�سا�سة وجهك، والبتعاد عن  الإيجاز والدقة يف  على  احر�س   •
التجهم والعبو�س اأثناء احلديث، وكن حازمًا وواثقًا من نف�سك بحيث ل يبدو هناك تناق�س يف حديثك.

ولي�س كا�ستجواب، وحاول قدر الإمكان اأن تكون هادئًا وواثقًا من نف�سك. حديث  اأو  كحوار  باملقابلة  وفكر  ع�سبيًا،  تكن  • ل 
ال�سخ�سية. النظافة  بجوانب  واعنت  املنا�سبة،  املالب�س  اختيار  على  • احر�س 

• عليك اأن تاأخذ ق�سطًا وافرًا من النوم والراحة يف الليلة التي ت�سبق موعد املقابلة، وتناول اإفطارًا خفيفًا قبل الذهاب للمقابلة؛ 
لأن ذلك �سينعك�س اإيجابًا على مظهرك وحيويتك.

املبكر )قبل موعد املقابلة بخم�سة ع�سر دقيقة تقريبًا(، كدليل على مدى التزامك وجديتك يف عملك. للو�سول  • خطط 
اأي افتقار لديك يف جانب اخلربة �سيتم تعوي�سه  اأن  ورغبتك ال�سديدة يف التعلم؛ لتثبت لها  حما�سك  املقابلة  للجنة  اأظهر   •

ب�سهولة.

من وثائقك و�سريتك الذاتية، واحر�س اأن يكون معك قلم ودفرت لتدوين املالحظات. واإ�سافية  نظيفة  ن�سخًا  • احمل 
• ل تفاو�س خالل املقابلة ال�سخ�سية على بع�س املوا�سيع مثل الراتب، والإجازة ال�سنوية، واملزايا الأخرى، ما مل ت�ساألك اللجنة 

عن توقعاتك بهذا ال�ساأن، وحاول الرد عليها بدبلوما�سية.

اأمور ينبغي اأن تتجنبهااأمور ينبغي اأن تفعلها

- م�سافحة القائمني على مقابلتك وقت دخولك.

- البت�سامة للمقابلني، والنظر اإىل اأعينهم عند اللقاء، وعند 

الوداع، ومداومة النظر اإليهم اأثناء احلديث.

- اجللو�س بطريقة منا�سبة بعد اأن يوؤذن لك بذلك.

- التحدث ب�سوت م�سموع، وعدم رفع �سوتك اأثناء احلديث.

- التطرق اإىل املعلومات التي ترى اأنها تعزز نقاط قوتك.

- الإجابة بكفاية وعناية عن الأ�سئلة.

- الإ�سغاء جيدًا؛ لأن من ل يجيد فن الإ�سغاء ل يجيد فن 

احلديث.

- تدوين املالحظات ب�سكل خمت�سر. 

- اإغالق هاتفك املحمول.

- النتباه عندما تهم بالن�سراف، وجتنب ال�سطدام بالكرا�سي 

اأو اأي �سيء موجود باملكتب.

- اللبا�س ب�سكل غري اعتيادي، وو�سع كثري من العطور.

- التبجح ومدح الذات، والت�سنع والعدوانية.

- املراوغة يف الإجابة، اأو الإ�سهاب فيها.

- مقاطعة املتحدث.

- الع�سبية واجلدال والتجهم.

- هز الراأ�س كثريًا اأثناء املقابلة.

- حركة اليدين اأو القدمني اأثناء املقابلة.

- ثني الذراعني اأو و�سعهما مت�سابكني.

- ع�س ال�سفة ومل�س الفم بطريقة متكررة.

- املزاح واإلقاء النكات.

- حلف الأميان.

- احلديث عن م�ساكلك ال�سخ�سية.

- م�سغ العلكة والتدخني ولو ُعر�س عليك ذلك.

باإمكانياتك،  العمل  واأ�سحاب  املقابلة  لإقناع جلنة  اأكرب  �سيمنحك مقدرة  الن�سائح  لهذه  اتباعك  باأن  ثقة  اإننا على 

و�سيزيد من فر�سة ح�سولك على الوظيفة التي ترغب بها وتتقدم لها. راجني لك دوام التوفيق والنجاح.

ن�صائح يف املقابالت ال�صخ�صية 
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يف  غمو�س  اأو  بامل�سمون،  اإخالل  دون  من  قليلة،  بكلمات  ما  ملو�سوع  الأ�سا�سية  الأفكار  عن  التعبري  هو  التلخي�س 

وانخراطهم  ل�ستجابتهم  مرونة  واأكرثها  الطلبة،  تعلم  لتح�سني  فعالية  الطرق  اأكرث  من  التلخي�س  وُيعد  ال�سياغة. 

املعا�سر  تن�سجم مع الجتاه  والتذكر، وهي بذلك  والفهم  امل�ساركة  ت�ستنه�سه فيهم من مزايا  ملا  التعليمية  العملية  يف 

يف التعلم املتمحور حول الطالب. واإ�سافة لذلك فهي متكن الطلبة من ال�ستثمار الأمثل للوقت، وا�سرتجاع املعلومات 

ب�سرعة عند احلاجة لها. 

التي  الن�سائح  بع�س  ياأتي  فيما  لك  نورد   - الطالب  عزيزنا   - للتميز  حتقيقك  يف  املهارات  تطوير  عمادة  من  وحر�سًا 

ت�ساعدك على امتالك مهارة فن التلخي�س:

ما ياأتي: اتبع  �سابهها  ما  اأو  املحا�سرة  اأثناء  بالتلخي�س  قيامك  حال  يف   •

-     اأعِط كل ما ميكنك من انتباه، وركز على فهم املعلومة وا�ستيعابها.

-     اأعِط اأهمية خا�سة لتذكر املعلومة التي تقوم بكتابتها. ويعد جناحك بذلك من اأهم مزايا هذه املهارة.

-     اأبرز عناوين الأفكار الرئي�سية والفرعية.

-     اكتب الأفكار الرئي�سية والفرعية باخت�سار، وجتنب الإهمال لأي منها.

-     احر�س على ت�سل�سل الأفكار وترابطها، وجتنب التفا�سيل، والإ�سهاب، والتكرار.

-     احر�س على الكتابة بخط وا�سح،  وجتنب الأخطاء الإمالئية والنحوية.

-     ا�ستخدم الر�سم البياين  كو�سيلة للتلخي�س كلما كان ذلك ممكنًا.

-     اجعل لكل مقرر درا�سي كرا�سة/ملفًا للتلخي�س وكتابــة املالحظات، واحتفظ بكرا�سة/ملف التلخي�س دائمًا بجوار

        الكتاب املقرر.

اأو اأي م�ستند اآخر فعالوة على ما �سبق اتبع ما يلي: كتاب  من  ما  ن�س  بتلخي�س  قيامك  حال  يف   •

-     اقراأ الن�س قراءة متاأنية بهدف فهم الأفكار الرئي�سة فيه، واأعد هذه القراءة لأكرث من مرة اإن تطلب الأمر.

-     قارن امللخــ�س بالنــ�س الأ�سلــي للتاأكــد من التقيــد بالن�س، وعدم الإخالل بالأفكار الرئي�سة فيه والتتابـــع 

        املنطقي لها.

-     اعنت ب�سال�سة الن�س، وبالتن�سيق، وبجاذبية امل�ستند الذي تقوم باإعداده.

ن�صائح يف فن التلخي�ض 
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اإثارة احلما�س ودافعية التفكري  تعد مهارة املناق�سة واحلوار من الأمور التى متكن الطالب من التميز، وت�سهم يف 

اإبداء الراأي وتقبل الراأي  اأكرث قدرة على  واملبادرة لديه، وحُتفزه على امل�ساركة الفاعلة يف العملية التعليمية، وجتعله 

الآخر. وُتعد هذه املهارة �سمن املهارات الرئي�سة التى ت�ساعد يف تنمية �سخ�سية الطالب ومتيزه داخل اجلامعة وخارجها، 

فهي طريقة تقوم يف جوهرها على البحث وجمع املعلومات وحتليلها، ومناق�ستها داخل الف�سل؛ بحيث يطلع كل طالب 

على ما تو�سل اإليه زميله من مادة علمية، وبذلك ي�سرتك جميع الطالب باإنتاج املعرفة بدًل من تلقيها فقط؛ منخرطني 

بذلك يف عملية التعلم الن�سط. وفيما يلي بع�س الن�سائح التي ت�ساعدك -عزيزنا الطالب-  على امتالك هذه املهارة.

   اأوِل الأهمية الالزمة لفهم امل�ساألة املطروحة للمناق�سة.

   اعمل على جمع املعلومات اخلا�سة بهذه امل�ساألة من امل�سادر املتاحة: الكتاب املحدد كمرجع اأ�سا�سي للمقرر، املراجع املتوفرة 

يف املكتبــة، الإنرتنــت، تبادل الراأي مع الزمالء،.. متذكرًا باأنك بحاجة للمعلومة وتعزيزها ب�سكل دائم م�سداقًا لقولـــه تعالــى: 

{وما اأوتيتم من العلم اإل قلياًل}.

   ل ترتدد باإبداء راأيك يف امل�سائل املطروحة، واإيجاد احللول املنا�سبة لها، واهُدف لأن تكون متحدثًا ناجحًا. ولكي يت�سم حديثك 

باملو�سوعية واملتعة احر�س على:

 -  الرتكيز على جوهر امل�ساألة التي يتم نقا�سها.

-  الت�سل�سل املنهجي لالأفكار التي تطرحها.

-  الب�ساطة يف �سياغة الأفكار بحيث تعك�س كامل املعلومات اخلا�سة بها وباأقل الكلمات فخري الكالم ما َقل وَدل. 

-  التحدث بطريقة جذابة وب�سوت وا�سح وم�سموع للجميع )اأ�ستاًذ وزمالًء(.

   كن م�ستمعًا ناجحًا وذلك باإتباع ما يلي: 

-  ال�سغاء اجليد، وبذل كل ما ميكنك من جهد ل�ستيعاب ما يطرحه املتحدث من اأفكار.

-  اإبداء كل الحرتام للمتحدث مهما كانت اأفكاره ب�سيطة اأو غري متوافقة مع قناعاتك.

-  جمع وحتليل ما ميكنك من املعلومات من الأفكار املطروحة ومبا ميكنك من زيادة ر�سيدك املعريف.

-  مراعاة ما مت طرحه من اأفكار يف مداخالتك التالية يف احلوار؛ مما يدل على قوة مالحظتك و�سرعة ال�ستجابة لديك. 

   تذكر باأن م�ساركتك يف املناق�سة واحلوار ت�سكل فر�سة جيدة لتقييمك ب�سكل م�ستمر �سواًء ب�سكل ذاتي اأو من قبل اأ�ستاذك اأو 

زمالئك، فاحر�س على اغتنامها من اأجل: 

-   القيام باأف�سل اأداء ممكن علميًا و�سلوكيًا.

-   حتديد نقاط القوة لديك لتعزيزها ونقاط ال�سعف لتداركها. 

   احر�س على اأن ت�سكل مع اأ�ستاذك وزمالئك فريق عمل متواد، فقوة املرء لي�س بنف�سه فقط اإمنا -وبدرجة اأكرب- مبن يتعاون 

معه {وتعاونوا على الرب والتقوى}.

   احر�س على اأعلى درجة ممكنة من التجاوب مع زمالئك وذلك بتزويدهم بن�سخ مما لديك من وثائق وملفات ت�ساعدهم على 

ا�ستيعاب املعلومات التي طرحتها.

   تذكر باأنك �سريك يف البيئة التعليمية يف اجلامعة، فكن فاعاًل يف جودة هذه البيئة، وكن اأحد امل�ساهمني بن�ساط يف و�سول 

جامعتك اإىل الريادة العاملية التي تطمح لها.

ن�صائح فى املناق�صة واحلوار ال�صفي الفعال

25



به، وقيامك  وا�ستعانتك  اعتمادك على اهلل،  باأن  �سك  لها كل منا. ول  فتلك مهارة يطمح  ناجحاً  تكون متحدثاً  اأن 

ت�سبح متحدثاً  اأن  �سيمكنك من  ال�سمات  به، وحتليك مبجموعة من  تتحدث  �سوف  الذي  للمو�سوع  املنا�سبة  بالتهيئة 

ناجحاً. وفيما ياأتي نقدم لك – عزيزنا الطالب – جمموعة من الن�سائح التي متكنك من هذه املهارة. 

   اعتمد على اهلل، وا�ستعن به.

   قم باأف�سل تهيئة ممكنة للمو�سوع الذي �ستتحدث به وذلك باتباع ما يلي:

-   ا�سَع لالإملام باملو�سوع جيدًا م�ستعينًا مب�سادر املعلومات من الكتب، وامللخ�سات، والإنرتنت،...  

-   خل�س الأفكار الرئي�سة، واحفظها بت�سل�سل منطقي، واعمل خريطة ذهنية اإن �سعرت بحاجة لها.   

-   احر�س على اإعداد مقدمة �ساملة وب�سيطة ومقت�سبة عن جوانب املو�سوع.  

-   احر�س على اإعداد خامتة غنية وموجزة تعر�س فيها خال�سة املو�سوع، والأهداف التي ترمي لها.  

-   مترن على عر�س املو�سوع: مقدمًة، واأفكارًا رئي�سًة، وخامتًة.  

-   تعرف على اأخطائك، واعمل على تالفيها.  

-   توقع الأ�سئلة التي ميكن اأن ُتطرح عليك، ومترن على الإجابة عليها.  

-   تاأكد من جاهزية الو�سائل التقنية يف حال كانت هناك حاجة ل�ستخدامها اأثناء حديثك.  

 بنف�سك عن الت�سنع، والرتدد، واخلجل، والرهبة اأمام امل�ستمعني.
َ
   اعنت بح�سن مظهرك، واإناأ

   لتكن الثقة بنف�سك مالزمة لك، واأوِل الأهمية الالزمة جلاذبية حديثك، وليكن �سوتك وا�سحًا وم�سموعًا ب�سكل جيد.

   ابداأ حديثك بالب�سملة وبال�سالة على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه.

“البت�سامة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قوله  متذكرًا  لك  مرافقة  البت�سامة  واجعل  بهدوء،  ب�سيطة، وحتدث  بعبارات  بنف�سك    عرف 

�سدقة”.

   حاول الرجتال متجنبًا القراءة من ورقة؛ با�ستثناء روؤو�س الأقالم اإن كنت بحاجة لذلك.

   اعر�س املو�سوع بت�سل�سل منطقي، وبو�سوح، وباأقل ما ميكن من الكلمات، وباأب�سطها؛ فاملنهج، والإيجاز، والو�سوح، والتب�سيط، هي 

موؤ�سرات مهمة لتَميز املتحدث يف ح�سن اي�ساله لأفكاره، وعدم هدره لوقته ووقت امل�ستمعني. 

   تقبل ال�ستف�سارات ب�سدر رحب، واأجب عليها بو�سوح. ويف حال عدم تاأكدك من الجابة ال�سحيحة ا�ستاأذن من �سائلك لأن جتيبه 

لحقًا على ا�ستف�ساره )وذلك بعد رجوعك للمراجع(.

   احر�س على عدم جتاهل اأية مالحظات، وليكن التفاعل بينك وبني حماوريك هو الو�سيلة لتو�سيح الأفكار الغام�سة.

   عالج اأي مو�سوع مثري لال�ستفزاز بهدوء وبرودة اأع�ساب.

   اأعرب عن المتنان ملن ي�سدي لك ن�سيحة، اأو يقدم تو�سيحًا لفكرة قمت بعر�سها متذكرًا باأننا بحاجة دائمة لتعزيز معلوماتنا 

م�سداقًا لقوله تعاىل {وما اأوتيتم من العلم اإل قلياًل}.

   اأخريًا تقدم بال�سكر مل�ستمعيك على اإتاحة الفر�سة لك لإ�سغائهم وتفاعلهم.

كيف تكون متحدثًا ناجحًا

26


