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أنشئ عام  1433في فرع الطالبات

«مركز الكتابة باللغة اإلنجليزية» يوفر الدعم اللغوي للواجبات
واألبحاث العلمية
«مركز الكتابة باللغة اإلنجليزية» ..أربعة أعوام من الدعم األكاديمي

د .العثمان :يسهم في دفع العملية التعليمية نحو التميز ونسعى لنقل التجربة لقسم الطالب

بصمة تميز وإضافة إلنجازات الجامعة

�أك��د الدكتور عبدالعزيز العثمان
وك��ي��ل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك�����ادمي�����ي�����ة��� ،س��ع��ي اجل��ام��ع��ة
بتوجيهات من معايل مدير اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر� ،إىل توفري
خدمات ت�ساهم يف م�ساعدة الطالب
والطالبات لتطوير �أدائهم وحتقيق
متطلباتهم العلمية ،مب��ا ي�سهم يف

دفع العملية التعليمية نحو النجاح
والتميز ،و�أ�شار �إىل �أن م�شروع مركز
الكتابة باللغة الإجنليزية للطالبات
يعترب ب�صمة متيز هذا ال�صرح العلمي
ال�شامخ ،وقد فتح �آفاقاً جديدة لهن
لتذليل ال�صعاب التي تواجههن خالل
ف�ت�رة درا���س��ت��ه��ن اجل��ام��ع��ي��ة ،ويعد
�إ�ضافة لإجن��ازات اجلامعة العديدة

تقرير :د.ميمونة اخلليل
بد�أ م�شروع «مركز الكتابة باللغة الإجنليزية» Centre for Writing
 in Englishيف �شطر الطالبات يف جامعة امللك �سعود يف كلية الآداب
مببادرة من ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها ،يف الف�صل الثاين للعام الدرا�سي
1433/1432هـ ،وانتقلت م�س�ؤولية الإ�شراف على امل�شروع ومتابعته ودعمه
ً
ً
� ً
وتنفيذيا �إىل وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
وتنظيميا
إداريا
يف الف�صل الثاين للعام الدرا�سي 1435/1434هـ ،وي�ستفيد املركز من كادر
متمكن لتقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة الإجنليزية ي�ضم عدد ًا
من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالبات املتميزات يف الكتابة ،ومتخ�ص�صات
متعاونات من خارج اجلامعة.
كما يتم تهيئة وت��دري��ب الفريق اال�ست�شاري وف��ق �آخ��ر ما تو�صلت �إليه
ال��درا���س��ات يف تعزيز م��ه��ارات الكتابة الأك��ادمي��ي��ة ع��ن ط��ري��ق عقد ل��ق��اءات
�أ�سبوعية للتطوير املهني.
الر�ؤية والر�سالة
تتمثل ر�ؤية املركز يف حتقيق التميز يف الكتابة الأكادميية باللغة الإجنليزية،
وتهيئة كاتبات على درجة عالية من الثقة وامل�س�ؤولية ،وتقوم ر�سالته على
تقدمي م�شورات متخ�ص�صة يف الكتابة الأكادميية باللغة الإجنليزية للطالبات
عن طريق عقد جل�سات ا�ست�شارية جمانية ملناق�شة وتطوير اجلوانب اللغوية
يف الكتابة الأكادميية و�أ�ساليب
التفكري النقدي.

يخدم طالبات البكالوريوس
ويتيح الخدمة عبر اإلنترنت
لطالبات الدراسات العليا
وأعضاء التدريس

الأهداف
 .1ت��ق��دمي ال��دع��م اللغوي
للواجبات Assignments
والأبحاث العلمية Research
 Papersال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا
م���ق���ررات وب���رام���ج اجل��ام��ع��ة

باللغة الإجنليزية.
 .2بيان الأخطاء اللغوية و�شرح �أ�سبابها وتقدمي البدائل لت�صحيح الأخطاء،
لتهيئة كاتبات متمكنات من �صياغة الأفكار باللغة الإجنليزية.
 .3بناء مهارات التفكري النقدي من خالل التدريب على املجادلة على
�أ�س�س منطقية والتوثيق ال�سليم للأفكار وامل�صادر ح�سب املعايري العلمية
املعتمدة عاملياً.
 .4تقدمي ور�ش عمل خا�صة بتطوير مهارات الكتابة الأكادميية باللغة
الإجنليزية.
� .5إ�صدار �سل�سلة من الأوراق الإر�شادية لقواعد الكتابة الأكادميية باللغة
الإجنليزية.
 .6دعم الأبحاث يف جامعة امللك �سعود لغوياً لتعزيز فر�ص امل�شاركة يف
املحافل العلمية والن�شر يف املجالت الأكادميية.

والتي ت�صب يف م�صلحة الطالبات
مبا يحاكي اجلامعات العاملية ،و�أفاد
�أن وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة ت�سعى لتطبيق ه��ذه
التجربة املتميزة للطالب �أي�����ض�اً،
م�ؤكداً حر�ص اجلامعة والوكالة على
تطوير اخلدمات املتكاملة التي تُقدم
للطالب والطالبات.

 .7توفري مراجع معتمدة مل�ساندة الكتابة الأكادميية باللغة الإجنليزية.
� .8إج��راء درا���س��ات علمية يف جم��ال تطوير الكتابة الأكادميية باللغة
الإجنليزية.
� .9إقامة �أن�شطة ترفع من الوعي ب�أهمية الإمل��ام ب�أ�س�س الكتابة باللغة
الإجنليزية.
امل�ستفيدات و�أوقات اخلدمة
يخدم م�شروع «مركز الكتابة باللغة الإجنليزية» جميع الطالبات يف
مرحلة البكالوريو�س من جميع الكليات الإن�سانية والعلمية وال�صحية يومياً
من ال�ساعة � 8صباحاً حتى  3ع�ص ًرا خالل الأ�سبوع الدرا�سي .كما تتاح
خدمة امل�شورة عرب الإنرتنت لطالبات الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة
التدري�س �سبعة �أيام يف الأ�سبوع.
�إح�صاءات
يقدم املركز من � 6إىل  31م�شورة يف اليوم ،ويبد�أ با�ستقبال الزائرات
ابتداء من الأ�سبوع الثاين من كل ف�صل درا�سي �إىل بداية اختبارات الإعداد
العام ،وقدم املركز منذ �إن�شائه  6195م�شورة.
ور�ش العمل والأوراق الإر�شادية
يقدم «مركز الكتابة باللغة الإجنليزية» ور�ش عمل ح�سب �إفادة �أع�ضاء
هيئة التدري�س باحتياجات الطالبات اللغوية ،والتي تهدف �إىل التدريب
على الكتابة العلمية الأكادميية والقراءة الف ّعالة ومهارات التلخي�ص والتوثيق
العلمي ،وي�صدر املركز �سل�سلة من الأوراق الإر�شادية يف الكتابة الأكادميية
باللغة الإجنليزية.
الأن�شطة والفعاليات
 −قافلة للتعريف بخدمات امل��رك��ز زارت  6كليات �إن�سانية وعلمية
تتطلب الكتابة باللغة الإجنليزية يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي
1436/1435هـ.
 −م�سابقة التهجئة الأوىل « »1st Annual Spelling Beeيف الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 1436/1435هـ.
 −م�سابقة الكتابة الإب��داع��ي��ة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي 1436/1435هـ.
 −م�سابقة التهجئة الثانية « »2nd Annual Spelling Beeيف الف�صل
الأول من العام الدرا�سي 1437/1436هـ.
 −اال�شرتاك يف احلملة الدولية لدعم الكتابة الأكادميية «International
 »Write-In 2015يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي 1437/1436هـ.
احلراك البحثي
مت عر�ض �أبحاث �أ�صيلة �أجريت من قبل من�سوبات «مركز الكتابة باللغة
الإجنليزية» يف م�ؤمترات علمية يف الإمارات العربية املتحدة ،وقطر ،وكندا،
و�أمريكا ،ونيوزيالندا ،يف مو�ضوعات خمتلفة.

العالقات املهنية
مت ت�سجيل «مركز الكتابة باللغة الإجنليزية» يف احتاد مراكز الكتابة يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا Middle East and North Africa
 )Writing Centers Alliance (MENAWCAويف دليل مراكز
		
الكتابة العاملية .Writing Center Directory
�آراء امل�ستفيدات
تعبئ امل�ستفيدات يف مقر «م�شروع مركز الكتابة باللغة الإجنليزية» منوذج
تقييم بعد كل م�شورة ،وقد �أبدت الطالبات امل�ستفيدات ر�ضاهن عن امل�شورات
املقدمة ح�سب املعايري القيا�سية ،ويف ا�ستطالع لآراء امل�ستفيدات ذكرت
طالبة البكالوريو�س «�أ.ع» من كلية العلوم الطبية التطبيقية �أنها ا�ستفادت
من امل�شورات املقدمة يف املركز يف اختيار الألفاظ املنا�سبة لبحثها ،كما
ذكرت طالبة البكالوريو�س «ف.م» من كلية اللغات والرتجمة �أن م�شورات
املركز ال تفيد التخ�ص�ص فقط ،بل تطور مهارات الكتابة العامة املطلوبة
يف احلياة اليومية ،ونوهت ب�أنها ا�ستفادت من التعامل مع امل�ست�شارات
املختلفات ،واال�ستماع لآراء متنوعة �أ�سهمت يف الرفع من وعيها اللغوي.
و�أ���ش��ارت طالبة البكالوريو�س «�أ.ز» من كلية الآداب �أن��ه بعد زي��ارات
متعددة للمركز كان هناك تط ّور ملحوظ يف م�ستوى كتابتها الأكادميية باللغة
الإجنليزية ،و�أ�ضافت �أن م�شروع «مركز الكتابة» من الأفكار الرائدة يف
اجلامعة لأنه ُمتاح جلميع الطالبات يف خمتلف التخ�ص�صات ،مما جعل
للمركز �أ�صدا ًء عالية.
وفيما يخ�ص تقدمي امل�شورات عرب الإنرتنت �أكدت طالبة الدكتوراه املبتعثة
داخلياً من جامعة الإمام «ع.غ»
ب����أن «م�����ش��روع م��رك��ز الكتابة
باللغة الإجنليزية» متخ�ص�ص،
ويختار �أع�ضاءه بعناية ،ويلتزم
ب��ال��وق��ت امل��ح��دد للمراجعة،
وي��ك��ت�����ش��ف ال��غ��م��و���ض وع���دم
ال�ت�راب���ط يف �أف���ك���ار ف�صول
الر�سالة.
وذكرت طالبة الدكتوراه «هـ.ب» من كلية الآداب �أن املركز يقدم الدعم
ب�شكل �سهل ومريح ،خا�صة و�أن الكتابة بلغة ثانية متثل �أ�صعب املهارات
ملتعلميها وم�ستخدميها ،ور�أت �أن «مركز الكتابة» خطوة مهمة وفعالة
لالرتقاء بجودة الأبحاث العلمية ،واعتربته من �أف�ضل اجلهات التي تعاملت
معها يف التدقيق واملراجعة ،كما �أ�شادت ب�آلية تقدمي امل�شورات التي تعتمد
على مقاطع فيديو م�سجلة ب�صوت امل�ست�شارة ،مما يجعل و�صول املعلومة
�سه ً
ال جداً وال�شرح يف قمة الو�ضوح حيث ميكن �إعادة اال�ستماع للمقطع
�أكرث من مرة ال�ستيعاب تو�صيات امل�ست�شارة دون احلاجة لإر�سال الإمييالت
اال�ستف�سارية �أو زي��ارة املركز .و�أي��دت طالبة املاج�ستري يف علوم التجارة
الإلكرتونية يف كلية �إدارة الأعمال «ن�.س» فكرة املركز و�أثنت على خدماته
يف املراجعة اللغوية ،ال �سيما و�أن املركز �أ�سهم يف ن�شر �أحد �أبحاثها يف
جملة علمية.
�سبل االت�صال
يقع مقر «مركز الكتابة باللغة الإجنليزية» يف قاعة  107يف الدور الثالث من
مبنى « 1كلية الآداب» ،وميكن التوا�صل عن طريق الهاتف 0118055940
�أو الربيد �إلكرتوين  ،cwe@ksu.edu.saكما ميكن االطالع على موقع
املركز  ،http:www.cwe.ksu.edu.saومتابعة �أخبار املركز على
تطبيقي تويرت @ CWE_ksuواالن�ستقرام .CWE_KSU
جتربة فريدة ورائدة
و�أخ�ي�راً ،تعترب م��ب��ادرة جامعة امللك �سعود بتخ�صي�ص مركز للكتابة
الأكادميية باللغة الإجنليزية يف جامعة تدر�س باللغة العربية جتربة فريدة
رائدة ملحدودية عدد مراكز الكتابة يف اجلامعات ال�سعودية ،وتتميز هذه
التجربة يف جامعة امللك �سعود مقارنة بغريها من التجارب بحجم العمل،
وات�ساع رقعته ،وتنوع امل�شورات ،وتعدد الإجنازات.
وي�ستمر دعم �إدارة اجلامعة مل�شروع «مركز الكتابة باللغة الإجنليزية»
والإ�شراف عليه من قبل وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية،
ومبتابعة �شخ�صية من الدكتور عبدالعزيز العثمان وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
الأكادميية والتعليمية لتحقيق التميز والريادة يف اخلدمات املقدمة للطالبات
حملياً و�إقليمياً وعاملياً.

ينظم المركز ورش عمل
ويصدر سلسلة أوراق
إرشادية وقدم منذ إنشائه
 6195مشورة

