
 "ومخرجاتها لسنة التحضيريةقراءة في واقع ا"مجموعة ثفكير 

 

 

   الاستراثيجية الدراسات مركز
1 1 

 

 

 

 

 

 تفكيرمجموعة 

 " ومخرجاتها السنة التحضيريةقراءة في واقع " 
 ىػ7341

 

 



 "ومخرجاتها لسنة التحضيريةقراءة في واقع ا"مجموعة ثفكير 

 

 

   الاستراثيجية الدراسات مركز
1 1 

 

 ٘ـ0341/ 92اٌزٞ ثذأ تٕف١زٖ ػبَ  ٠مَٛ ثشٔبِذ اٌغٕخ اٌتضؼ١ش٠خ فٟ ربِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض

ػٍٝ تٍج١خ االصت١بد اٌضم١مٟ ٌٍطبٌت ِٓ خالي تم٠ٛخ ٚتؼض٠ض ِٙبساتٗ ، ثّجبدسح ِٓ ٚصاسح اٌتؼ١ٍُ

ٚتظ١ّّٙب ٚفمبً ٌّتطٍجبد اٌتخظض فٟ اٌى١ٍخ اٌتٟ تمغ . فٟ ِمشساد اٌجشاِذ اٌتٟ تُ اخت١بس٘ب

ٚرٌه ٌتأ١ً٘ اٌطالة اٌّغتزذ٠ٓ فٟ  ،ِضذدحفٟ اٌزبِؼخ ٚتم١ذٖ ثّذح ص١ِٕخ  ع١ذسعٗػّٓ اٌّغبس 

اٌّغتٜٛ إٌفغٟ ٚاالرتّبػٟ ٚاألوبد٠ّٟ ِٓ أرً تٛف١ش عجً إٌزبس خالي ِغ١شتُٙ اٌتؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 .ثشٔبِذ اٌغٕخ اٌتضؼ١ش٠خ لجً أْ ٠تُ تغى١ُٕٙ فٟ اٌى١ٍبد إٌّبعجخ ٌمذساتُٙ ِٚٙبساتُٙ

تُ ِٓ خالٌٗ تؼض٠ض لذساد اٌطبٌت ٚثشٔبِذ اٌغٕخ اٌتضؼ١ش٠خ ثشٔبِذ ِتىبًِ األ٘ذاف، ٠

ثّفشداد أعبع١خ ثٙذف ئػذاد اٌطبٌت اٌّغتزذ ١ٌىْٛ لبدساً ػٍٝ االٔذِبد فٟ ث١ئخ اٌتؼٍُ اٌزبِؼٟ، 

ٚاوتغبثٗ اٌّٙبساد األعبع١خ اٌالصِخ ٌٍذساعخ اٌزبِؼ١خ، ِٓ خالي ثشٔبِذ تضؼ١شٞ ِىخف 

٠ذسط اٌطبٌت ف١ٗ ٌّذح فظ١ٍٓ ٌتضغ١ٓ ِخشربد اٌزبِؼخ ِٓ اٌىٛادس اٌّإٍ٘خ ٌغٛق اٌؼًّ، ٚ

 .، ٚاٌّتطٍجبد األخشٜ ِٓ اٌّمشساد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خدساع١١ٓ ِتتب١ٌٓ اٌٍغخ اإلٔز١ٍض٠خ

. تٗ ٚئِىب١ٔبتٗ ٚاٌتخظض األٔغت ٌٗ ثذلخاتؼشف اٌطبٌت ػٍٝ لذس: ٌٍٚغٕخ اٌتضؼ١ش٠خ فٛائذ ِٕٙب

خ، اٌتٟ تؼذ ظب٘شح ِمٍمخ ِّب ٠غُٙ فٟ اٌمؼبء ػٍٝ ظب٘شح تؼخش اٌطالة فٟ اٌتخظظبد اٌّختٍف

ٗ فٟ اٌتخظض اٌزٞ ٠ختبسٖ ع١شافمٗ ؽ١ٍخ ص١بتئٌٝ أْ  ئدسان اٌطبٌتفٟ اٌزبِؼبد اٌغؼٛد٠خ، 

 .اٌزبِؼخ ٚفٟ اٌض١بح اٌؼ١ٍّخ

ٚال شه أْ ت١ٙئخ اٌطبٌت ٌٍض١بح اٌزبِؼ١خ ١ٌظ ِٓ ص١ج األ١ٍ٘خ اٌؼ١ٍّخ ٌالٌتضبق ثبٌى١ٍخ ٚصغت 

ٌٙزا ِّب لذ ٠ىْٛ ٌٗ األحش اٌجبٌغ فٟ ت١ّض اٌطبٌت فٟ اٌى١ٍخ، ٚ ثً ِٓ إٌبص١خ اٌّٙبس٠خ، ٚإٌفغ١خ،

تغؼٝ ربِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ئٌٝ تمذ٠ُ ثشٔبِذ أوبد٠ّٟ ػٍّٟ، ٠ت١ّض ثّٛاطفبد ٚرٛدح ػب١ٌخ، 

ٚتٛف١ش ِٕبط تؼ١ٍّٟ ِالئُ الوتغبة اٌطالة ٚاٌطبٌجبد اٌّٙبساد ٚاٌىفب٠بد اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتٟ تؼّٓ 

حٕبء ِٛاطٍخ دساعتُٙ اٌزبِؼ١خ، ٌٍّٚغبّ٘خ فٟ ثٕبء وٛادس ِإٍ٘خ ػ١ٍّبً ٌُٙ اٌت١ّض اٌؼٍّٟ، أ

ث١ذ أٔٗ ِغ اعتّشاس٠خ اٌجشٔبِذ اٌزٞ شبسف ػٍٝ عٕتٗ . ِٚٙبس٠بً ٚارتّبػ١بً تؼتّذ ػٍٝ اٌّؼشفخ

ِٚٓ ٕ٘ب ربءد سؤ٠خ ِشوض إلػبدح تم١١ُ ِب تُ ئٔزبصٖ صتٝ ا٢ْ،  ٟاٌغبثؼخ، وبْ ٌضاِبً اٌغؼ

 .ِزّٛػخ تفى١ش ٌّٕبلشخ ٘زا اٌّٛػٛع ٔظشا أل١ّ٘تٗ ِّخالً فٟ... ت١ز١خاالعتشااٌذساعبد 

 

 :تمهيد
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ؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض، ٚتم١١ُ لشاءح ٚالغ اٌغٕخ اٌتضؼ١ش٠خ فٟ ربِ 

 .١تٙب فٟ تضم١ك أ٘ذافٙبفبػٍ

 

اٌتٟ ػمذد  " ومخرجاتها التحضيريةالسنة قراءة في واقع " تفى١شاٌِزّٛػخ  ادٌمبء فٟ شبسن

 :ِٓٔخجخ ٘ـ 0341فٟ أٚلبد ِختٍفخ خالي ػبَ 

  ِختٍف و١ٍبد اٌزبِؼخ( أٔبث/ روٛس)أػؼبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ِٓ. 

  ِختٍف و١ٍبد اٌزبِؼخؽالة ٚؽبٌجبد ِٓ. 

 ِٕغٛثٟ األلغبَ ٚاإلداساد ثبٌزبِؼخ ثؼغ. 

 .اٌغٕخ اٌتضؼ١ش٠خعؼ١بً ٌٍتؼشف ػٍٝ اٌّشئ١بد ٚاٌّمتشصبد صٛي ثشٔبِذ 

  

 :مجموعة التفكير أهداف

 

 :المشاركون
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 :واقع السنة التحضيرية في جامعة الممك عبد العزيز، وتضمن: المحور األول

 .مناىج السنة التحضيرية -أ 
 .أعضاء ىيئة التدريس لمسنة التحضيرية -ب 
 .البيئة التعميمية والجامعية لمسنة التحضيرية -ج 

  .التحضيريةاألمور التنظيمية واإلدارية في السنة  -د 

 : تضمنو مدى فاعمية السنة التحضيرية في تحقيق أهدافها، : المحور الثاني

 .لمرحمة التخصص الجامعي والتأىيؿ األعداد -أ 

 .لمتعامؿ مع البيئة الجامعية األعداد والتييئة -ب 

 .النتائج والتوصيات: المحور الثالث

 

ٔب ِضّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطضجٗ ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ خ١ش خٍك هللا ع١ذثبعُ هللا اد اٌٍمبء تُ افتتبس

 ١ّ٘تٙبٚدٚس ِزّٛػخ اٌتفى١ش ٚأٚٚصذاتٗ  االعتشات١ز١خثّشوض اٌذساعبد اٌتؼش٠ف حُ أرّؼ١ٓ، 

 اعِٚٓ حُ اعتؼشِزّٛػخ اٌتفى١ش اٌضب١ٌخ، ػٓ ِٛػٛع  تٍٝ رٌه اٌضذ٠ج ،طٕغ اٌمشاسفٟ 

 :اٌّضبٚس ػٍٝ إٌضٛ اٌتبٌٟ ي ثذأ ٔمبػاالعتٙالزا ٘ اٌّطشٚصخ ٌٍٕمبػ، ٚػٍٝ ػٛءاٌّضبٚس 

  

 :اتمحاور اللقاء

 

 :اتفعاليات اللقاء
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 :خمصت المناقشات المتعددة عمى هذا المحور وما يشممه من تفرعات عمى اآلتي

 :المناهج -أ 

 بعض  في حاجة لياتستيمؾ الوقت وال  ،مواد في السنة التحضيرية طويمة ودسمة ىناؾ

 .التخصصات العممية

  تطبيؽ عممي عمى لشموليا التخصص ومفيدة في  ميمة جداً  ميارات االتصاؿمادة

 .بعض األخطاء والتناقضاتبو  (االتصاؿ مياراتكتاب )المادة محتوى لمميارات، أما 

  رغـ أف أىداؼ السنة التحضيرية ) ال تؤىؿ لمتخصصالحالية مناىج السنة التحضيرية

 .(أف تكوف المناىج مؤىمة لمتخصص

  حاجةعمى المسار األدبي رغـ في السنة التحضيرية اقتصار مادة ميارات التفكير 

 .المسار العممي إلييا

  يقتصر عمى إذ  موسعة مف منيج الحاسب بالثانوي،منيج الحاسب اآللي نسخة

وال يتـ  "Microsoft Office" مايكروسوفت أوفيساألساسيات المعروفة مثؿ برامج 

 .Excel"" اإلكسؿ خاصة-التعمؽ فييا كما يجب 

  وال توجد مادة في السنة سريع معروضة بشكؿفي مادة ميارات التفكير ميارات البحث ،

 .التحضيرية تكسب ميارات البحث والكتابة العممية بشكؿ متعمؽ وموسع

 اإلنجميزية رغـ كثرة عدد الساعات اليومية لضعؼ الطالبة في المغة / ضعؼ الطالب

 .المنيج

 واقع السنة التحضيرية في جامعة الملك عبد العزيز: المحور األول
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  غفاؿ مالو عالقة بالتخصصات التركيز في تدريس المغة اإلنجميزية عمى القواعد، وا 

 .العممية والمصطمحات

 عدـ القدرة عمى قراءة وفيـ ما يكتب في الصحافة الورقية بالمغة اإلنجميزية. 

 احتياج سوق العمل للمعرفة الجيدة  رغمدار  دراسة اللغة العربية للمسار اإل اقتصار

 .ةإلنجليزياباللغة 

  وليس ،فقط األساسيات محتواه في الكتابة بشكل أفضل ألن يساعد المنهج اللغة العربية 

 بة المقاالت والتقارير والبحوث،لكتا ال يؤهل المنهجاألول من  مستوىفال فيه تطبيق،

يتم دراسته عند التخصص وليس في تلك المهارات بينما المستوى الثاني الذ  يقدم 

  .السنة التحضيرية
 :هيئة التدريس في السنة التحضيريةأعضاء   -ب 

 من بعض الجنسيات يظهر تدريس اللغة اإلنجليزية لهيئة التدريس  عضواتأعضاء و

 .وليس هناك التزام بالحديث باإلنجليزية تأثير اللكنة والنطق عليهم، 

  بحتةتقميدية  ةاإلنجميزيالمغة طريقة تدريس منيج. 

 تربوي في التدريسالتأىيؿ ال واالستعانة بحممة الماجستير والبكالوريوس ذو  ـعد. 

  في التدريس( مشارؾ، أستاذ)عدـ االستفادة مف أعضاء وعضوات ىيئة التدريس. 

 عدـ وجود أبحاث أو مشاريع لمسنة التحضيرية لعدالة التقييـ. 

 عمى طريقة أسئمة  لمتعرؼعمى بنؾ األسئمة في المادة الطالع تاحة الفرصة لالحاجة إل

 .لممساعدة في كيفية المذاكرة والتدريب عمييااالختبار 

 :البيئة التعميمية والجامعية لمسنة التحضيرية -ج 

 اء المادة العممية بالشكؿ البيئة التعميمية والفصوؿ الجامعية الحالية غير مييأة إلعط

صاعد القاعات، ملوحات ارشادية لمتوجيو الى  لمبوربوينت،جياز عرض )الصحيح، مثؿ 
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 وي االحتياجات الخاصة وكبار السف، توفيركيربائية في بعض المباني لمتسييؿ عمى ذ

 ((.بورة، قمـس)ابسط الوسائؿ التعميمية 

 :ية واإلدارية في السنة التحضيريةاألمور التنظيم  -د 

 النصحأو توجيه أو تقديم أكاديمي  هناك إرشاد ليس. 

  عند االحتياجالستفسار منها لعدم وجود جهة مرجعية موحدة وموثوقة. 
  كبيرة بيف  وىناؾ أوقات مفروض ، فالجدوؿأحقية في الحذؼ واإلضافةال يوجد أي

 .وليس ىناؾ مجاؿ لتنظيـ الجدوؿ بما يتالءـ ويناسب الظروؼ المحاضرات

 لممسار األدبي ( ب)وخطة ( أ)خطة توازف في توزيع المواد عمى الخطط، يوجد  ال

ثالثة اختبارات متتالية بدوف فاصؿ  مثال؛) االختبارات النيائية في جدوؿ اً ىناؾ ضغطو 

أحيانا ىناؾ وقت فراغ كبير ثـ االختبارات غير مناسب، فالوقت بيف ، ف(زمني مناسب

 .فترات ضغط متتالية

  الجامعية ليس عف كيفية الدراسة و عطى فكرة مبسطة عف التخصصات ياليوـ اإلرشادي

 .لدارسة في السنة التحضيريةاأو 

 العممية وصعوبة الحصوؿ عميو أو التواصؿ معو ليس ىناؾ دور لمنسؽ المادة. 

  لمفصوؿ الدراسية وبالتالي ( اناث/ذكور)ليس ىناؾ التزاـ بحضور أعضاء ىيئة التدريس

 .راسيةالطالبات في حضور القاعات الد/ عدـ التزاـ الطالب 

  ال يتـ  االستفساراتبعض لكف و  ساؿ االستفسارات ويتـ الرد عمييا،موقع الجامعة يتيح ار

 .الرد عمييا

 

 : تضمنومدى فاعلية السنة التحضيرية في تحقيق أهدافها : يالمحور الثان
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 لمرحمة التخصص الجامعي والتأهيل األعداد (أ 

 هلمرحمة التخصص مف خالؿ ما تـ ذكر  والتأىيؿإلعداد لتـ التعرض  في ىذا المحور

واتضح أف ىناؾ رضا عف اإلعداد والتأىيؿ لمرحمة التخصص مف الناحية عف المنيج 

 .والواجباتالبحوث  ر مف النواحي المنيجية والتعميمية كإعدادأكث الشخصية

 لمتعامل مع البيئة الجامعية والتهيئة عداداإل (ب 

  الطالبة/الطالب ةمف شخصيتعزز السنة التحضيرية. 

  المسؤولية واالعتماد عمى النفس في المذاكرة ساىمت في تحمؿ السنة التحضيرية

 .وتنظيميا

 بسبب ضغط المحاضرات واالختبارات الالصفيلمنشاط مف عدـ وجود وقت  االمتعاض. 

 والمعرفة بتمؾ الدورات ، التخصص عف الدورات إال في مرحمةمف عدـ العمـ  شكوىال

 .كاف سيؤدي إلى حضورىاالسنة التحضيرية ووجود الوقت في 

  (.التمقيف)التدريس الزاؿ بالطريقة التقميدية البدائية 

 ليس ىناؾ استخداـ لوسائؿ اإليضاح الحديثة. 

 لمدرجة المستحقة في االختبارات ليس ىناؾ تقييـ عممي صحيح. 
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من خالل المناقشات المستفيضة لما سبق من محاور، وما تم طرحه من آراء متعددة ذات صلة 

أمكن الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات التي .. بقراءة واقع السنة التحضيرية ومخرجاتها

 :في اآلتيذلك  تمثلو.. لمطلوبألهدافها بالشكل ا التحضيرية السنةقد تساعد مستقبالً في تحقيق 

 :أوالً النتائج

مسار العلوم الصحية، مسار العلوم ) ثالثة مساراتتقسيم السنة التحضيرية إلى  .1

 (.األساسية والهندسية، مسار العلوم اإلنسانية

 .مراجعة المناهج بالتعاون مع الكليات لمعرفة متطلباتها .2

 .بالتخصصات المستقبليةمراجعة مناهج اللغة اإلنجليزية وربطها  .3

 .منهج اللغة اإلنجليزية للسنة التحضيرية مراجعة .4

للسنة التحضيرية للتعريف بالتخصصات المستقبلية  األكاديميتفعيل دور اإلرشاد  .5

 .بمختلف الوسائل

 مهارات التعبير والبحث الكتسابمراجعة منهج اللغة العربية بما يؤد   .6

 .(المعامل وتجهيزاتها)مراجعة متطلبات المواد العلمية مثل  .7

 .إنشاء عمادة أو وكالة مخصصة لشؤون السنة التحضيرية لديها كامل الصالحيات .8

وطريقة تدريس بعض المواد والتشجيع  الواجباتتفعيل دور المكتبة المركزية من خالل  .9

 .على االستفادة من خدماتها
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 : لتوصيات: ثانياً               

 

، فقد تم التىصل إلى مجمىعة من تمخض من نتائجما استعراضه ومناقشته، ومن خالل ما تم 

 :منها... التىصيات

ِختٍف  ٌٙبدساعخ أخشٜ ٠غتمطت ، ئرشاء االعتشات١ز١خأْ ٠تٌٛٝ ِشوض اٌذساعبد  (0

 :اٌمطبػبد خبطخ اٌى١ٍبد راد اٌّالصظبد ػٍٝ اٌغٕخ اٌتضؼ١ش٠خ ثٙذف

 .ئ٠ؼبس أ١ّ٘خ اٌذساعخ اٌّضِغ ئرشاؤ٘ب -

 .ئ٠ؼبس ٚٚػغ ِضبٚس سئ١غ١خ ٌٙزٖ اٌذساعخ -

 .تشش١ش ِٓ ٌُٙ ا٘تّبِبد ثّضبٚس اٌذساعخ -

 .اٌضشص ػٍٝ اٌٛطٛي ٌضٍٛي لبثٍخ ٌٍتطج١ك ١ٌٚظ صٍٛالً ِخب١ٌخ -

 .اٌغٕخ اٌتضؼ١ش٠خ ثأِٛسِٕبلشخ اٌخ١بساد اٌّتبصخ أِبَ اٌزبِؼخ ف١ّب ٠تؼٍك  (9
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تمذ٠ُ خبٌض وبْ ٌضاِبً ٚػٍٝ ػٛء تٍه إٌّبلشبد ِٚب تُ اٌتٛطً ئ١ٌٗ ِٓ ٔتبئذ ٚتٛط١بد 

اٌّشبسو١ٓ ِٓ أػؼبء ٚػؼٛاد ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ٚاٌطالة ٚاٌطبٌجبد اٌشىش ٚاٌتمذ٠ش ٌىً 

ِٕٚغٛثٟ اٌزبِؼخ ِٓ اٌف١١ٕٓ ٚاالداس١٠ٓ ٌّشبسوتُٙ اٌفؼبٌخ ٚاٌّت١ّضح ٚاٌتٟ وبْ حّبس٘ب ِب 

اٌٍمبءاد اٌتٟ عتىْٛ ٔجشاعبً ٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌتٟ تشتمٟ ثٙزٖ اٌزبِؼخ ٔضٛ  اعفشد ػٕٗ ٘زٖ

 .آفبق ِغتمج١ٍخ ٠تطٍغ وً ِٕغٛة ثٙب اٌٝ اٌٛطٛي اٌٝ تضم١ك تٍه األفبق

 

 ،التىفيقوهللا ولي 
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