نبذة عن السنة األوىل جبامعة بيشة
دليل تعريفي

8341هـ 8341 /هـ

كلمة معالي مدير اجلامعة :
وضعت جامعة بيشة يف مقدمة أولوياتها منذ صدور األمر السامي الكريم بإنشائها أهمية
تطوير الربامج األكاميية ،وحتديث املناهج الدراسية  ،وذلك وفقا للعدد من املعطيات منها خطة
التحول الوطين  ، 0202ورؤية اململكة  ، 0242إضافة للمبادرات اليت نصت عليها اخلطة اإلسرتاتيجية
للجامعة 0200م .
ولذا فإن السنة األوىل باجلامعة كانت هي املنطلق األول لتطوير اخلطط واملناهج الدراسية  ،سعياً
إىل إكساب طالب وطالبات جامعة بيشة العلوم األساسية واملهارات اجلامعية واحلياتية  ،مما يسهل
عليهم دراسة التخصصات العلمية بعد ذلك  ،وحيقق هلم مزيداً من التفوق العلمي والتحصيل املعريف
 ،ويكون ذلك – إن شاء اهلل  -مانعاً من وجود التعثر األكادميي وتقليل نسبة حدوثه .
ختاماً أرجو ألبنائي وبناتي طالب وطالبات جامعة بيشة وهم يبدؤون دراسة السنة األوىل باجلامعة
التوفيق والنجاح  ،وحتقيق أعلى معدالت التفوق والتميز .
مدير اجلامعة
أ.د .أمحد بن حامد نقادي

كلمة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية:
تتطلع جامعة بيشة عرب السنة األوىل إىل حتقيق متيز أكادميي ومعريف لطالب وطالبات
اجلامعة يف خمتلف املسارات  ،فاخلطة الدراسية للمسارات العلمية الثالثة تتكون من مقررات علمية
قام بإعدادها خنبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ؛ وفقاً خلربتهم األكادميية الواسعة ،
واستناداً إىل االستفادة من جتارب اجلامعات املرموقة يف هذا اجملال .
إن ما مييز السنة األوىل يف جامعة بيشة أن مدة دراستها تُحتسب ضمن اخلطة الدراسية للطالب /
والطالبة  ،وهذا بكل تأكيد يوفر جهداً ووقتاً يف سبيل احلصول على الشهادة اجلامعية  ،كما أن
املعدل الرتاكمي سيكون حمتسباً كذلك ضمن املعدل العام للطالب  /الطالبة  ،إضافة إىل أن قبول
الطالب والطالبات يف السنة األوىل سيكون مباشرة يف الكليات واألقسام العلمية اليت تتوافق مع
معدالتهم يف الثانوية ،واالختبارات املعيارية اليت قاموا بإجرائها  ،ورغباتهم اليت يطمحون يف الوصول
إليه .
لقد جاءت السنة األوىل جبامعة بيشة لتكون بوابة حمفزة إلكساب الطالب  /الطالبة املزيد من
املهارات واملعارف والعلوم يف مسرية دراسته اجلامعية  ،ولتصبح دراستهم أكثر سهولة ويسراً  ،بعيداً

عن التعثر الدراسي  ،وباعثًا على حتقيق آفاق أرحب من التفوق العلمي والتميز املعريف .
وكيل اجلامعة للشؤون األكادميية
أ.د .سعيد بن مسفر املالكي

أوالً :ماهي السنة األوىل ؟
تسعى جامعة بيشة عرب السنة األوىل إىل تأهيل الطالب والطالبات املستجدين
أكادميياً ومعرفياً ؛ من أجل توفري سبل النجاح هلم خالل مسريتهم التعليمية ،
وليتابعوا دراستهم بالتخصص املناسب لقدراتهم وإمكاناتهم  ،كما أن تطبيق مفهوم

السنة األوىل باجلامعة يأتي من منطلق حرص جامعة بيشة على تطوير خمرجات
التعليم  ،وتلبية احتياجات سوق العمل.
 .8مفهوم السنة األوىل :
هي السنة الدراسية األوىل للطالب والطالبات املستجدين جبامعة بيشة  ،واليت
تقدمها اجلامعة يف ثالثة مسارات هي :املسار الصحي  ،واملسار العلمي اهلندسي  ،واملسار
اإلداري اإلنساني ؛ لتهيئتهم وإكسابهم املهارات اجلامعية األساسية ،ويتوجب على
الطالب  /الطالبة إنهاء مجيع مقرراتها الدراسية يف املدة الزمنية احملددة هلا ،وحتتسب
ضمن اخلطة الدراسية للطالب  /الطالبة  ،وكذلك حتتسب ضمن املعدل الرتاكمي.
 .0أهداف السنة األوىل :
 .8تهيئة الطالب والطالبات للتعلم اجلامعي وتطوير مهاراتهم وتنمية إمكاناتهم يف
اجملاالت العلمية والفكرية.
 .0إكساب الطالب والطالبات املعارف واملهارات والكفايات األساسية اليت حيتاجون
إليها يف الدراسة اجلامعية.
 .4تعزيز مهارات التفكري العلمي وحتمل املسؤولية والتواصل والتعلم لدى الطالب
والطالبات.
 .3تنمية مهارات الطالب والطالبات يف التعامل مع البيئة املعرفية والتقنيات احلديثة
والربامج اإللكرتونية.
 .5احلد من نسب التعثر بتوجيه الطلبة إىل املسارات الدراسية املناسبة لقدرتهم
ومهاراتهم ورغباتهم .
 .4نظام القبول يف السنة األوىل :
حيدد جملس اجلامعة بناءً على اقرتاح من عمادة القبول والتسجيل وجمالس
الكليات واجلهات ذات العالقة يف اجلامعة -عدد الطالب والطالبات الذين ميكن قبوهلم
يف (السنة األوىل( لكل عام دراسي .

وتتم املنافسة واملفاضلة بني املتقدمني للتخصصات وفقاً ؛ لدرجة الثانوية العامة
 ،واختبار القدرات والتحصيلي للكليات العلمية  ،ودرجة الثانوية والقدرات للكليات
اإلدارية واإلنسانية  ،ووفقا لرغبة املتقدم  ،وعدد املقاعد املتاحة يف كل ختصص.
 .3آلية السنة األوىل:
 .8قبول وتسكني مبدئي للطالب  /الطالبات بكلياتهم العلمية مباشرة.
 .0احتساب املدة واملعدل الرتاكمي للسنة األوىل ضمن خطة الطالب  /الطالبة.
 .4إعادة تثبيت الطالب والطالبة يف التخصص بعد االنتهاء من السنة األوىل.

