


ما مدى موافقتك أو معارضتك للعبارة التالية؟ 

“ ههناك فرص عمل جيدة في البلد الذي أعيش  في”

ماستيلر السنوي الثامن –إستطالع أصداء بيرسون 



ماستيلر السنوي الثامن –إستطالع أصداء بيرسون 



ضرورة تجنب النقد•
إطالق حرية التفكير •
كم األفكار مطلوب•
البناء على أفكار اآلخرين •
راج تطويرها أو الجمع بين فكرتين الستخ)

(فكرة جديدة أو غيرها

يعتمد على المنطق وإتباع الخطوات 1.

0العملية الموصلة إليه

انكماشي يقلص األفكار المعروضة 2.

في تفكير رأسي يحلل المشكلة ويتدرج3.

الحل

يتجنب التفرعات غير المرتبطة 4.

بالمشكلة بصورة مباشرة 

.  يتبع المسارات األكثر احتمالا 5.

.واإلبداعالتخيلعلىيعتمد1.

هاوتعدداألفكارتدفقعلىيعتمد2.

كاراألفلكليتعرضأفقيتفكير3.

الممكنة

وغيرالمرتبطةاألفكاريأخذ4.

تكانلوحتىبالمشكلةالمرتبطة

عمليةغيرأفكارا  

قليلةحتىالمساراتكليتبع5.
.لاالحتما

ركز رئيس قسم التنسيق االكاديمي بم

(االرشاد االكاديمي والطالبي



.ستستغرق هذه الفكرة وقتا طويال.جربنا هذه الفكرة من قبل

.هذه ليست وظيفتي.ستكلف هذه الفكرة كثيرا من املال

،ملاذا التكتب هذه الفكرة 
الينا ؟وترفعها 

.هذا مستحيل

فييمكن ان نطبق هذه الفكرة 
.السنوات القادمة

هذه فكرة غبية

ربما تكون محقا ،ولكن 
(صحيح ،ولكن...)

.ال اعتقد ان ذلك مهما .اليمكنك عمل ذلك هنا

اوليس عندنا وقت اآلن 
.خالل هذه الفترة

.هذه الفكرة تبدو لي بأنها فكرة جنونية

التسرع في تقويم التفكير 1.

المعوقات اإلدراكية والتقيد بأنماط محددة من التفكير2.

المعوقات النفسية   3.

الخوف من الظهور بشكل مختلف عن اآلخرين •

الخوف من اتهام اآلخرين ألفكارنا بالسخافة •

التسليم األعمى لالفتراضات أو القيود من الذات•

درة الخوف من النقد أو االستهزاء  يضعف أو يوقف الق!!!! انتبه 4.

على التفكير اإلبداعي 

ركز رئيس قسم التنسيق االكاديمي بم)

(االرشاد االكاديمي والطالبي





يُعطىحينالقيامةيومالعافيةأهليود  »:وسلمعليههللاصلىقال

الدنيافيقُرضتكانتجلودهمأنلوالثوابالبالءأهل

(8177:الجامعصحيح)«بالمقاريض

أمرهإن  المؤمن،ألمرعجبا  »:وسلمعليههللاصلىهللارسولوقال

اءأصابتهإنخير،لهكلَّه اؤتهأصابوإنله،خيرا  فكانشكرسر  ضر 

(مسلمأخرجه)«لهخيرا  فكانصبر

منالمؤلعبديما:تعالىهللايقول»:وسلمعليههللاصلىوقال

إالاحتسبهثمالدنياأهلمنصفي هقبَضتُ إذاجزاءعندي

(البخاريأخرجه)«الجنة

سلموعليههللاصلىهللارسولسمعت:قالعنههللارضيأنسوعن

صبرفبحبيبتيهعبديابتليتإذا:قالوجلعزهللاإن  »:يقول

ضته (البخاريأخرجه)عينيه:يريد«الجنةعنهماعو 

لالخيربعبدههللاأرادإذا»:وسلمعليههللاصلىوقال العقوبةلهعج 

يومبهافىيوحتىبذنبهعنهأمسكالشر  بعبدههللاأرادوإذاالدنيا،في

(308:الجامعصحيح)«القيامة

لبالء،اِعَظممعالجزاءعظمإن  »:وسلمعليههللاصلىالنبيوقال

ومن،االرضفلهَرِضيَ فمنابتالهم،قوما  أحب  إذاتعالىهللاوإن  

(2110:الجامعصحيح)«السخطفلهَسِخطَ 

لهمبينصفالالقيامةيومالبالءبأهليؤتى

معليهويصبديوانلهميُنشروالميزان

.صبا  األجر

سهتففيوالمؤمنةبالمؤمنالبالءيزالما»:وسلمعليههللاصلىوقال

:الجامعصحيح)«خطيئةعليهوماتعالىهللايلقىحتىومالهوولده

5815)

!الجنةدرجاتفيترتقييجعلكالبالءعلىالصبرإن  بل

مافهللاعندالمنزلةلهليكونالرجلإن»:وسلمعليههللاصلىقالفقد

(الجامعصحيح)«اإي اهيبل غهحت ىيكرهبمايبتليههللايزالفال،بعمل  يبلغها
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عمادة الكلية

ومنسوبيها

4.92فالح بن هليبان الرشيدىزيد بن

4.90ويلمسعود بن عبدالكريم بن عبدالمصلح الس

4.90متعب بن معاشى بن ذوقان العطيه

4,85فائز بن عايض بن سفر المطيري 

4.83أحمد بن فواز بن سالم النصيرى

4.82عواد بن سعود بن عواد الحربى

4.81حشيم بن محمد بن ماهر زيادى

4.81رامى بن أحمد بن محمد المالكى

4.80أحمد بن اسيود بن عطيسان العنزى

4.77مىعبدالعزيز بن حضيرى بن عبدهللا الهزي

4.75أحمد بن محمد أحمد اليامى



يني كنت أنتظر لصالة الفجر في الصف األول في الحرم المكي وكان على يم

رجل شرطة يمنع إزدياد المصلين خلف اإلمام ليكون هناك مكاٌن للعلماء 

ه والعدول من الناس وأمام المقام أربعة من الشرطة يأمرون الناس بعدم التوج

.. إلى الصف األول

ية قد وفجأة  جاء رجٌل مسن له لحيةٌ بيضاء طويلة يرتدي مالبس غير مكو

ند أخرجها من كيس إحرامه يظهر فيها عطٌف كثيرة فأراد أن يجتاز العسكر ع

م المقام ليذهب إلى الصف األول فمنعوه فأخذ شوطا  حول الكعبة وعاد إليه

ار محاوال اإلفالت منهم فمنعوه فأخذ شوطا  آخر حول الكعبة وأنا أراقب إصر

ذلك الرجل المسن وفي هذه اللحظة إستطاع أن يتجاوزهم على حين غفلة 

لفه فلم ووصل إلينا في الصف األول والشرطي الذي بجانبي كان يجادل رجال  خ

ةَ الفجر، ينتبه لذلك المسن وما إن وصل إلى الصف األول كبََّر يصلي ُسنَّ 

..  تم ركعتيهفاستشاط الشرطي غيظا  ِمَن الُمِسن وظل واقفا  على رأسه حتى أ

ما بَك ؟ فنغزه في كتفه أن قُم، فقال الرجل المسن وراك باللهجة القصيمية أي

قال ف.. فقال الشرطي هذا المكان مخصص للعلماء والمشايخ، إرجع إلى الخلف

!  الرجل المسن ومالي وللعلماء والمشايخ إن لم يأتوا مبكرين 

ليظا  وأنا أراقب وأتبسم بهدوء فغضب الشرطي وقبل أن يتصرف تصرفا  غ

مست في تدخلت وأمسكُت بيد الشرطي وأشرُت إليه أن أدُن مني فدنى مني فه

من فما كان! أذنه أنَّ ذلك الرجل المسن هو العالمة الفقيه محمد بن عثيمين 

ني الشيخ بنظرة الشرطي إال أن إنكبَّ على رأس الشيخ يقب ِلُهُ ويعتذر منه، فرمق

خ سعودبن لم أخبرته فتبسمت للشيخ تبسم إعتذار وأقيمت الصالة فجاء الشي

يصلي إبراهيم الشريم فلما رأى الشيخ في الصف األول تقدم إليه وطلب منه أن

فصلى بنا الشيخ الشريم .. بالناس فأبى




