
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم على اشرف االنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 جتعل الصعب إذا شئت سهاًلوأنت  سهاًلجعلته  سهل إال ما اللهم ال

 

 سعادة عميد التعليم االلكرتوني والتعليم عن بعد جبامعة امللك فيصل

 اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورمحة 

جامعة امللك فيصل يف كلية ن مجيع الزمالء من طالب وطالبات فأتقدم بامسي ونيابة ع

اآلداب بتخصصي التاريخ واجلغرافيا خاصة ومجيع الطالب والطالبات الذين يؤدون االختبارات 

لكرتوني يف املقاليه عامة ، باعرتاضنا الشديد من االلية اليت اتبعتها اجلامعة وعمادة التعليم اال

حتويل اختبارات ختصصي التاريخ واجلغرافيا وبعض املواد من النظام االختياري اىل النظام 

، سواء املقالي ، دون أن يكون هناك أي اصدار او بيان رمسي او توضيح من قبل العمادة يف هذا الشأن 

لطالب اثناء اللقاءات يف بداية الفصل الدراسي او خالله ، بل ترك هذا االمر للمحاضرين لتبليغ ا

م عن سبب هذه اخلطوة من اجلامعة املباشرة ، وهو ما جعل الطالب يف حالة من الذهول وعدم الفه

 .، رغم تعدد االقاويل عن اسباب غري مقنعة يف نظرنا 

ان االجراء الذي اختذته العمادة يف هذا الشأن يعترب تفرقة يف املعاملة ... سعادة العميد 

وال او باالصح التعليم االلكرتوني والتعليم عن بعد االنتساب واحد وهو نظام  نظامبني طالب 

يقبله عقل او منطق يف أن يتم التمييز بني ختصص وآخر حتى وان كان العذر يف ذلك قلة اعداد 

الطالب يف التخصص ، فكيف حملاضر واحد يعطي عدة مقررات يقوم باختبار اختياري لطالب 

ذا مل يراعى انهم مجيعهم يدرسون يف نظام واحد وهو التعليم عن بعد ويؤدون ومقالي آلخرون ، ملا

نفس املتطلبات من واجبات ومشاركات وحماضرات ، فكيف يتم التفريق بينهم عند االختبار 

 !!النهائي 

اننا على ثقة بان اجلامعة تسعى دومًا لتذليل العقبات امام ابنائها .... سعادة العميد 

وبناتها الطالب والطالبات ، وهي اذن صاغية هلم وذلك جلي عندما مت الغاء مقرر فقه السرية بناء 

ان نؤكد لكم  فإنناال ختفى عليكم ، ومن هذا املنطلق  ألسباب الفصولعلى رغبة الطالب يف احد 



الضرر الذي يقع على الطالب والطالبات من جراء حتويل االختبارات للنظام املقالي ضرر كبري 

العرتاضنا وامتعاضنا الشديدين بعني املسؤول احلريص وفوق طاقتنا مجيعًا ، ونأمل ان تنظرون 

 .واملربي الفاضل الذي يسعى خلدمة ابناءه وبناته 

اضنا هذا ال نقف موقف املتحدي للجامعة ، فهي اننا من خالل اعرت.... سعادة العميد 

طالب جامعيني ينهلون من علومها ، ولكن نقف موقف الطالب املتضرر املستشعر  بأخالقليست 

للتفرقة اليت حصلت ايًا كانت اسبابها والذي يريد ان يصل صوته ملن بيده القرار بأن يزيل هذا 

 .الضرر والرتاجع عن هذا القرار 

حيث أن االختبارات هلذا الفصل قد بدأت بالفعل وعلى وشك االنتهاء ....  سعادة العميد

ان نؤكد اعرتاضنا الشديد على ما مت اقراره ، وأملنا باهلل ثم بكم أن ينظر  إالفانه ليس مبقدورنا 

ملن تعثر بسبب هذا االجراء نظرة االنصاف ، واالهم من ذلك ان يتم الغاؤه يف الفصول القادمة 

مجيع الطالب بعضهم ببعض دون الدخول يف حسابات الطالب ليس له فيها ال ناقة وال ومساواة 

 .مجل 

 نأمل ختامًا سعادة العميد أن جيد اعرتاضنا هذا اذنًا صاغية واهتمامًا بالغًا ، فنحن اواًل و

هلم  اخريًا أبناء وبنات لكم وطالب وطالبات يسعون للحاق بالركب ومبا فاتهم من علم فكونوا عونًا

 .ال عليم بارك اهلل فيكم 

 

 .وتقبلوا خالص التحية والتقدير متمنني لكم التوفيق ملا فيه مصلحة الطالب والطالبات 

 

 مقدمة

منسوبي جامعة امللك فيصل بتخصصي التاريخ واجلغرافيا وكل بامسي واسم مجيع الزمالء من 

 من اخترب بالنظام املقالي


