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في لقاء مفتوح مع أولياء أمور الطالب والطالبات المستجدين بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك 
 سعود

السنة التحضيرية جزء من الخطة الدراسية وتدخل في المعدل التراكمي: السلمان. د  

 

 عبدالرحمن المنصور -الرياض 

الجامعة ممثلة بعمادة  تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود األستاذ الدكتور بدران العمر نظمت    
الطالب والطالبات المستجدين لهذا العام  السنة التحضيرية أول امس لقاًء مفتوحا مع أولياء أمور

وقد (. ب 21)قاعة حمد الجاسر ( 51)الرئيسي للجامعة مبنى  كز الجامعة البهوبالجامعة وذلك بمر
التعريفي  الكريم ثم شاهد الجميع فيلما عن السنة التحضيرية وعرضا عن البرنامج بدأ الحفل بالقرآن

قبولهم بجامعة الملك سعود جاء للمكانة  ثم القى الطالب عبدالعزيز المديميغ كلمة الطالب اكد فيها ان
المحلي والعالمي وقدم شكره لمسنوبي السنة التحضيرية على  المرموقة للجامعة على المستويين

 واهتمام وكذلك شكره الولياء االمور على ما بذلوه حتى وصلوا الى مقاعد ماوجدوه من عناية
الجهني كلمة رحب فيها  تور نامي بن مفرجالدراسة الجامعية ثم القى عميد السنة التحضيرية الدك

تألو جهدا في تقديم وتسخير كامل  بالحضور واكد ان الجامعة ممثلة في السنة التحضيرية لن
الى ان التحضيرية أُنشئت من اجل رفع المستوى  االمكانيات لصالح الطالب والطالبات مشيرا

التجارب التي من شأنها اعداد الخريج والطالبات واكسابهم الخبرات و المهاري والمعرفي للطالب
  .العمل لسوق

توزيع الجدول الدراسي على فئات مختلفة مراعاة لتوفير المواقف وتالفي الزحام في : الجهني. د
  الفترة الصباحية

  .وكذلك تعهد لجميع الحاضرين بتقديم كل ما في وسعه لخدمة الطالب والعملية التعليمية

السلمان كلمة نيابة عن مدير  شوون التعليمية واالكاديمية الدكتور عبدهللاثم القى وكيل الجامعة لل
امور الطالب على حضورهم هذا اللقاء الذي يهدف  الجامعة نقل فيها شكره وتقديره لحرص اولياء

والطالبات وقال السلمان ان الجامعة قبلت هذا العام نخبة متميزة من  بالمقام االول خدمة الطالب
من الطالب  دالت العالية بما يحقق توجه الجامعة نحو الريادة العالمية والتي تنطلقالمع اصحاب

الشراكة المجتمعية التي تحقق رؤية  والطالبة وقال السلمان ان لقاء اولياء االمور يأتي في اطار
 التواصل بين ولي االمر والجامعة سعيا لتخريج جيل قادر ورسالة الجامعة كما انه فرصة لمد جسور



 والتطور في بالدنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مواصلة البناء
وعمادة القبول  وسمو ولي ولي العهد مقدما شكره وتقديره لمنسوبي عمادة السنة التحضيرية

  .خدمة الطالب والطالبات والتسجيل على ما بذلوه من جهود خالل الفترة الماضية في سبيل

وتم من خالله تصحيح  ذلك بدا الحوار المفتوح الذي اتسم بالصراحة والشفافية من قبل الجميع اثر
حيث اكد الدكتور السلمان في رده على  بعض المفاهيم لدى اولياء االمور حول الدراسة الجامعية

في  التحضيرية جزء من سنوات الدراسة الجامعية وتدخل سؤال احد اولياء االمور مبينا ان السنة
االكاديمي والخطة الدراسية وقال السلمان في تعليقه على سؤال عن طول  المعدل التراكمي والسجل

القاعة الدراسية  الدراسي قائال ان اليوم الدراسي ليس طويال كما يعتقد البعض بل موزع بين اليوم
اللغة االنجليزية الخريج ومنها مهارات  واالنشطة الالصفية التي تسعى السنة التحضيرية الكسابها

والتحليل واالستنتاج واالستدالل وهذه ال تأتي فقط من القاعة  والتواصل والحاسب االلي والقيادة
والمطاعم  كما الجامعة وفرت كافة احتياجات الطالب الترفيهية والصاالت الرياضية الدراسية وحدها

والصبر والتحمل لدى الطالب  جديةمؤكدا ان السنة التحضيرية تسعى لغرس قيم االنضباط والوالء وال
السلمان ان القاعات الدراسية ومراكز مصادر التعلم  وقال. كل ذلك يأتي من خالل السنة التحضيرية

كما .. التجهيزات كما تحظى االنشطة الالصفية باهتمام كبير وعناية خاصة والمعامل مجهزة باحدث
من معالي مدير  اصل بين كافة منسوبي الجامعةالسلمان ان كافة السبل متاحة لولي االمر للتو اكد

اوقات االستقبال المخصص سواء  الجامعة الى اصغر موظف من خالل البريد االلكتروني او من خالل
من المسار االنساني الى العلمي او من العلمي للمسار  وعن امكانية تحويل الطالب. يوميا او اسبوعيا

 عوامل من توفر المقاعد الشاغرة ثم تحقيق معدالت عالية في ذلك يحكمه عدة الطبي قال السلمان ان
الطالبة المتميزين  المعدل باالضافة الى نسبة المركبة والتي موضحة للطالب مؤكدا ان الطالب او

  .سوف تتحقق رغبتهما باالصرار والجدية

ي الفترة الصباحية والزحام ف الدكتور نامي الجهني قال في رده على احد االسئلة حول توفير المواقف
الدراسي على فئات مختلفة تبدأ الفئة االولى يومهم  ان العمادة قد راعت هذا االمر وتم توزيع الجدول

التي تليها عند الساعة التاسعة وحتى العاشرة  6341واالخرى الساعة  صباحا 6الدراسي الساعة 
موضوع  العمادة سوف تحل كذلك الحال ينطبق في حالة االنصراف كما اشار الجهني ان صباحا

  .للمشاريع مواقف السيارة قريبا بإذن هللا تعالى بتعاون مع وكالة الجامعة

ساعة لمن  12اقصى  عميد السنة التحضيرية قال ان العمادة ملتزمة على الرد على االيميل بحد
تيح للطالب او االمور ان برنامج تحضيريتي ي يرغب في التواصل مع العمادة كما اخبر الجهني اولياء

المعلومات عن ابنه ومن ذلك معلومات الحضور والغياب ودرجات  لولي امر الطالب او الطالبة كامل
حيث تم توفير  كما اكد الجهني اهتمام العمادة بجانب التغذية. واالختبارات النصفية وغيرها التكليفات

وباسعار متفاوتة من ريالين الى  مطعما وبوفيه تقدم كافة االطعمة وعلى مستويات مختلفة 56
على االهتمام بالطالب ارشادياً اكد الجهني على وجود  وفي رد. عشرين لاير والخيار متروك للطالب

" ساعدني"االكاديميين يتابعون الطالب عبر برنامج ارشادي الكتروني  عدد كبير من المرشدين
  .مع اولياء امور الطالب اذا دعت الحاجة ويتواصلون

الدراسي بقوله ان اختصار  د القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز العثمان علق على طول اليومعمي
لنسبة قد تصل الى النصف وهذا غير مقبول ثم  الدراسة يعني اختصار اعداد المقبولين في الجامعة

لجامعية الطالب مهارات متنوعة ال يمكن ان يكتسبها من خارج البيئة ا ان طول اليوم الدراسي يكسب
  .على مستواه الى ان النظام االلكتروني بالعمادة يتيح لولي االمر متابعة ابنه واالطالع مشيرا

والتي تقدمها الجامعة  هذا وقد اشاد عدد من اولياء االمور بالمستوى الكبير والخدمات التعليمية
قضيته في القطاع عمري كله "قائال  للطالب وعلق احد اولياء االمور على طول العام الدراسي

الى الخامسة عصرا ويجب ان يتحمل الطالب طول اليوم  الخاص والدوام من الساعة الثامنة صباحا
والجدية والصبر حتى يستطيع غدا العمل في القطاع الخاص والذي سوف  الدراسي ويتعلم االنضباط

  .االفضل يختار
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