صا الذين يقضون إجازاتهم خارج المملكة
بهدف التيسير على الطالب وخصو ً

جامعة الملك سعود تتيح لطالب السنة التحضرية اختبار اللغة اإلنجليزية أون الين

عبدالحكيم شار  -الرياض

في خطوة تع ّد األولى من نوعها أتاحت جامعة الملك سعود ،ممثلة بعمادة السنة التحضيرية،
للطالب والطالبات المقبولين في الجامعة هذا العام تأدية اختبار تحديد المستوى للغة اإلنجليزية
إلكترونيا ً  ،onlineوبالتالي ال يتطلب هذا اإلجراء حضور الطالب أو الطالبة إلى الجامعة بل
يمكنه أن يؤديه في أي مكان في العالم.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان وكيل للجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية أنه
وبتوجيهات مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر انتهت عمادة السنة التحضيرية
من إعداد البرنامج التعريفي بشكل إلكتروني مما يمكنها من االستعداد للعام الدراسي الجديد قبل
بدايته وبشكل كافٍ ؛ لذا جاءت فكرة إنشاء البرنامج اإللكتروني لتعريف جميع الطلبة المقبولين
للدراسة في الجامعة باللوائح واألنظمة المعمول بها في العمادة والجامعة ،وتزويدهم بالمعلومات
اإلرشادية المهمة التي يستطيعون من خاللها التعرف على ما يُق َّدم لهم من خدمات ،وما لهم من
حقوق وما عليهم من واجبات ،باإلضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة
تساعدهم في دراستهم الجامعية وتكفل لهم االنتظام في المحاضرات منذ اليوم األول في العام
الدراسي.
أوضح عميد السنة التحضيرية الدكتور نامي الجهني قائالً :إن أهم ما يميّز البرنامج التعريفي
بجامعة الملك سعود أنه يتضمن اختبارً ا لتحديد مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية عن بعد

مؤكداً أن عمادة السنة التحضيرية اتخذت هذا اإلجراء إيمانا ً منها بأهمية التيسير على الطالب
ويعتبر أيضا خطوة رائدة فيما يتعلق باختبار تحديد المستوى.
وأضاف :أصبح بإمكان الطالب إجراؤه من أي مكان في العالم خصوصا ً وأن الطالب
والطالبات ربما يقضون إجازتهم الصيفية خارج المملكة ،أو حتى ممن يقضون إجازتهم خارج
الرياض.
وتابع الجهني :سيتم استكمال بقية اإلجراءات كإصدار البطاقة الجامعية ،واستالم الكتب
تفاعلي يتضمن محاضرة تعريفية في األسبوع األول
ﱟ
الدراسية ،والبطاقة البنكية ،وحضور لقاء
من الدراسة.
ً
وقال :نظراً ألهمية هذا البرنامج فقد اتخذت العمادة له شعارا "نتعلم لمستقبل وطن" ،وأضاف:
إن عدد الطالب الذين تمكنوا من الدخول على البرنامج التعريفي اإللكتروني بلغ  4892طالبا ً
وطالبة ،فيما بلغ عدد الطالب الذين أنهوا جميع خطوات البرنامج التعريفي اإللكتروني ،ولم
ينهوا االختبار  387طالبًا وطالبة ،فيما بلغ عدد الطالب الذين أنهوا جميع خطوات البرنامج
التعريفي اإللكتروني مع االختبار  2994طالبا ً و طالبة.
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