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 وبعد                                                 ،،،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

آملٌن ، عمالاأل قسم إدارة)تعلٌم عن بعد ( بجامعة الملك فٌصل  المستوى الثانً كم طالب وطالباتأبناؤ نتقدم إلٌكم نحن

-70-11الموافق  الثالثاء ٌوم فً تم الذي واللٌاقة الصحةفً اختبار مادة  النظر ٌتم إعادة أن سعادتكم من ثم هللا من

األثر النفسً  االختبارلقد كان لهذا  .جواد المطر الدكتور/ عبد الحكٌم األستاذ ُتدرس من قبل  هـ، وهذه المادة1434

 فٌه النظر ٌُعادأن من هللا ثم من سعادتكم  نرجولذلك  السًء الُمصاحب بالظلم واإلحباط للكثٌر من الطالب والطالبات،

 :وفقاً لألسباب التالٌة

وتحتاج الغموض وعدم الوضوح  فٌها الفوارق بٌن مستوٌات الطالب وكذلكولم ٌراعى  ،شكل عامصعوبة األسئلة ب -أ

 على ذلك مثال لى من هو متخصص فً الجانب الطبً لكً ٌجٌب علٌها.إ

 تأثٌر التدخٌن على المرأة. سؤال .1

وال فٌها ال لف وال  ، وجداً مباشرةخفٌفة جداً  األسئلة"نصاً ما ٌلً للطالبات الثانٌة ذكر الدكتور فً المحاضرة -ب

 نوقع فً االختبار ٌخالف ذلك كلٌاً. مثاالولكن لألسف ما  "وال فٌها قراءة بٌن السطور أبداً دوران، 

 للدهون. وافتقاره الكربوهٌدرات من قدر على باحتوائه ٌتمٌز سؤال .1

 لكً ٌتم استخالص الطاقة من الدهون أثناء النشاط الحركً، فإن المجهود الذي تقوم به العضالت.  سؤال .2

   مثال، الدكتور والمحتوىمن قبل  بٌن الملزمة الجدٌدة المفروضة علٌناما  ٌوجد تعارض -ج

 واذا كان المصاب ما زال واع. إلسعاف التسمم الناتج عن ابتالع مواد كاوٌة  سؤال .1

من ضمن المنهج  تكنلة لم نعهده فً هذا الصرح العظٌم، حٌث أن الكثٌر منها لم طرٌقة األسئاألسلوب المتبع فً  -د

 :األسئلة وهذه أمثلة لبعض المعتمد من قبل الدكتور

 .من أعراضه سعال وخروج الدم من الفم نتٌجة تمزق أنسجة الرئتٌن بفعل البكتٌرٌا سؤال .1

 .أولى خطوات اإلسعافات األولٌة فً حال لدغ الثعابٌن والعقارب سؤال .2

ٌتغذى الجهاز العصبً من الكربوهٌدرات الطبٌعٌة لذلك من ضمن اإلجراءات التً ٌقوم بها لمواجهة  سؤال .3

 هو خزن  كمٌة من الجلكوز على شكل. األزمات قبل وقوعها

 .صاب اللوزتٌن بااللتهابات بفعل بكتٌرٌات سؤال .4

السؤال استناداً الى المحاضرة  اوهذ مجموعة.ٌدل اللون األزرق فً الهرم الغذائً الجدٌد على  سؤال .5

أجاب  وهل نحن مطالبٌن بها فً المقرر حٌثر الصو سأل أحد الطالب عن 14المباشرة الثانٌة الدقٌقة 

 .الدكتور بأنها غٌر مطلوبة

مما سبب  ،ةتم اعتماده على محتوى ٌتضمن معلومات قدٌمجدٌدة حٌث أن المحتوى والشرح  بمذكرةتم الزامنا هـ ـ 

قٌت متأخر وهو توالمباشرة الثانٌة،  المحاضرة النظام إال بعد رفع إلىالجدٌدة لم ت المذكرةحٌث ان  للطلبة،تشتٌتاً 

    صفحة. 247لمذكرة تحتوى على 

أعاله تم اإلجماع علٌها من قبل الكثٌر من الطالب والطالبات. وتجدون برفقة الخطاب قائمة  المدونة وهذه األسباب

، الموضوع البت بخصوص هذا سعادتكموكلهم آملٌن من رقام الجامعٌة للطلبة المتضررٌن، بعض األ على تحتوى

الحاجة إلى مناقشة هذا  وإنه عند ،أعاله المدرجة التسعة لةاألسئ لجمٌع درجات والمستحق التعوٌض الكامل وٌرجون

االعتذار  قبول خالص منكم جوونر ،اعتراضنالترشٌح مجموعة من الطلبة إلثبات صحة اد ، فإننا على استعداالعتراض

 ،أي تقصٌر من ابنائكم، شاكرٌن لكم حسن تعاونكم ودعمكم الدائم. والسالم علٌكم،، حدوث حالة فً


