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االمتحان هو إظهار مقدار تحصيل الطالب في المادة العلمية التي درسها على مدى فصل أو عام دراسي
كامل ،ويحدد مدى استعداد الطالب وقدرته على االنتقال إلى المستوى الدراسي التالي في مشواره
التعليمي ،واالمتحان هو خبرة تعليمية مثله مثل أي خبرة تعليمية ينبغي أن نستفيد من إيجابياتها
وسلبياتها ،فالنتيجة اإليجابية هي مؤشر على أننا اكتسبنا المهارات والمعارف المطلوبة ،أما النتيجة
السلبية ال تعكس قيمة الطالب كإنسان ،بل تعكس قيام الطالب أو عدم قيامة بمهام دراسية معينة وال
تعني نهاية العالم.
أيام االمتحانات بالنسبة للكثير من الطالب هي أيام ضغوط نفسية كبيرة يشعرون فيها بضيق الوقت
وضخامة المادة العلمية المطلوب منهم مراجعتها في وقت قصير بشكل شبه يومي مما يجعل الطالب
يتوتر ،ويقتطع الوقت من ساعات نومه بل يمكن أن يواصل ليله بنهاره في سبيل تحصيل المادة العلمية.
في هذا العدد نقدم لكم كبسولة كاملة لكيفية التعامل مع االمتحانات بالشكل األمثل للوصول ألفضل
النتائج الممكنة.
بالتوفيق للجميع...
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فترة االمتحانات بيكون فيها ضغوط كتيره جدًا ،هنا هنعرفك إزاى تستعد نفسيًا وجسديًا وذهنيًا

ُتعتبر فترة االختبارات النهائية من أصعب الفترات خالل العام الدراسي التي يمر بها الطالب ،حيث يسعي في هذه الفترة لتحقيق النجاح الدراسي
والحصول على درجات مشرفة ،ومع اقتراب فترة االمتحانات يزداد التوتر والقلق النفسي ،الذي قد يكون عامل مؤثر في تحديد مصيرك .في هذا المقال
نناقش معك بعض االستعدادات البسيطة التي تهيئك لكي تمر من تلك الفترة بنجاح.
ًال
اثبت الدراسات ان  1من ضمن  10طالب خالل فترة االمتحانات يعانون من القلق النفسي ،وذلك يرجع لعدة أسباب يجب ان ندركها او حتى نستطيع
التغلب عليها وهي( :الحصول على درجات جيدة ،تراكم المواد الدراسية ،وفي حالة كونك طالب مغترب ،الحنين الي المنزل).
حتى تتغلب على تلك األسباب يجب عليك االيمان والثقة بالذات ،توفير مكان هادئ للقيام بعملية المذاكرة،

تحضير كروت للمذاكرة مبسطة عن المواد ،تبادل المالحظات مع أقرانك وإذا كنت من هواة المذاكرة في مجموعات فحاول االنضمام ألصدقائك في
مجموعات لتقديم الدعم النفسي .ومن انجح الطرق هي طريقة المكافأة! كافئ نفسك من وقت لآلخر حتى ال تشعر بالملل ،إما عن طريق استراحات
بسيطة ال تتعدي العشر دقائق او شراء محفزات مثل الشوكوالتة او كوب من الشاي ،حيث ان االشياء الملموسة تحفز على االستمرارية.

من طلب العال ال يسهر الليالي..

ممارسة تمارين التأمل يومًّيا تساعد على التركيز
بشكل أفضل.

ليس الجزء النفسي
فقط الذي عليك
بل
به،
االهتمام
والجسدي أيضا "إن
لبدنك عليك حق"،
حتى تستطيع تحقيق
التوازن بين مواعيد

يلعب العامل الذهني دوًرا
أساسًيا كغيرة من العوامل
النفسية والجسدية ،فبدون
الراحة واالستقرار النفسي
والجسدي ال يتسنى للفرد
القيام بنشاط مجهد ومرهق،
فهناك بعض العادات التي

لتتمكن من إضافة وقت للقيام ببعض التمارين الرياضية كالمشي
لتنشيط الدورة الدموية ،باإلضافة الي أخذ قسط كافي من النوم
ال يقل عن  8ساعات.
إذا كنت تظن ان تلك الخطوات كليشيهات ،فانت مخطئ ،فالتمارين
الرياضية مهمة جدًا وتساعد على تنشيط الدماغ ،مما يساعد علي
زيادة معادالت الحفظ والتذكر ،ليس الهدف هنا بناء مجموعة من
العضالت ،ولكن زيادة النشاط الذهني.
اما بالنسبة ألخذ قسط من النوم ،من طلب العال "ال" يسهر الليالي،
هذا المفهوم خاطئ ،حيث اثبتت الدراسات ان السهر طوال الليل
يؤثر على قدراتك العقلية في الفهم واالستيعاب بسبب اإلرهاق.

هنا ننصحك بمجموعة من العادات الجيدة التي قد تساعد في التسهيل عليك
لالستعداد ذهنًيا لالمتحانات منها( :تناول وجبات صحية متكاملة العناصر
واالبتعاد عن االكالت السريعة ،االطالع على اختبارات سابقة أو مالحظات
سريعة لتساعدك على تخفيف عملية الحفظ ،االبتعاد عن األشياء التي قد
تشتت الفكر والطاقة مثل الهاتف المحمول ومواقع التواصل االجتماعي).
باإلضافة لذلك يمكنك القيام ببعض تمارين التأمل ،حيث أفادت العديد من
الدراسات أن ممارسة تمارين التأمل عشر دقائق فقط يومًّيا ساعدت العديد
من األشخاص على تحويل االنتباه من المخاوف الداخلية التي تحيط بهم إلى
العالم الخارجي ،كما مكنتهم من التركيز على نحو أفضل في األعمال التي
ينجزونها ،وأوضحت أن تدريب العقل على التأمل قد تكون له آثار وقائية
لألشخاص الذي تنتابهم مشاعر القلق والتفكير المتكرر وتشتت االنتباه.

االمتحانات والمذاكرة
يجيب عليك تحضير
جدول يساعدك على
تنظيم وقتك.

نتبعها في فترة االمتحانات
تعود علينا بالضرر بدون علمنا،
وذلك يؤثر بطريقة سلبية على
صحتنا العقلية.

ليس عيًبا أن تكون بداياتك الدراسية متواضعة إنما العيب أن تكون نهاياتك الدراسية متواضعة .قيل“ :ما رام امرؤ شيئا إال وصله” و” من كبرت همته
كبر اهتمامه” ،فعلو طموحك وسموه يذكي إرادة النجاح لديك ،فاستحضره في كل وقت قبل وأثناء وبعد االمتحان ،ومن ضمن القواعد الذهبية
لالستعداد هو دراسة ما تعلمته خالل المحاضرات مباشرة وبصفة دورية حتى تسهل عملية تذكر المعلومات أثناء فترة المراجعة النهائية ،حيث بدأ
العلماء في استكشاف منحنى النسيان ،فتم إثبات أن المرة األولى التي تقوم بحفظ أو دراسة شيًئ ا جديًدا تحتفظ بنسبة  %80من الدراسة وإذا راجعت
على المادة في غصون  24ساعة ستحتفظ بنسبة  %100من المعلومات.
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هل للحمية الغذائية دور في رفع أو خفض
مستويات تركيز الطالب أثناء فترة االمتحانات؟
بعض األطعمة لها آثار سلبية على الدماغ ،وتؤثر على ذاكرتك ومزاجك خاصًة خالل الفترات التي تتسم
طبيعتها بفرط الضغط النفسي والعصبي كالتجهيز لالمتحانات .ال يجب أن يقتصر األمر على تناولك األغذية
المفيدة للدماغ فقط ،فلكي تحصل على أفضل النتائج ،يفضل أن تبتعد عن األطعمة المضرة لصحة العقل
بقدر ما تحاول تضمين األطعمة المفيدة في وجباتك اليومية .لذلك يجب التعرف على بعض من أنواع هذه
األطعمة لتفاديها قدر اإلمكان:

الدهون المتحولة

األطعمة المصنعة

أثبتت الدراسات أنه عندما يستهلك الناس كميات
أكبر من الدهون المتحولة مثل السمن ،الدهن،
الزيوت النباتية المهدرجة ،األطعمة المعبأة مسبًق ا،
فإنهم يكونون أكثر عرضة لإلصابة بمرض الزهايمر
وضعف الذاكرة وانخفاض حجم المخ وتدهور اإلدراك
بأنواعه.

هذه األطعمة عادة ما تكون عالية السعرات
الحرارية ومنخفضة في العناصر الغذائية األخرى .من
ضمن هذه األطعمة رقائق البطاطس ،النودلز،
والوجبات السريعة .إنها بالضبط أنواع األطعمة
التي تسبب زيادة الوزن باإلضافة إلى تأثيرها تأثير
سلبي على صحة دماغك.

تؤثر هذه األنواع من الكربوهيدرات بشكل كبير على
مؤشر نسبة السكر في الدم .هذا يعني أن جسمك
يهضمها بسرعة ،مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر
واألنسولين مسبًبا عدم التوازن .أظهرت األبحاث أن
تناول وجبة واحدة فقط من هذه النوعية يمكن أن
يضعف الذاكرة لدى كل من األطفال والبالغين
بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من
الفركتوز المتواجدة في مشروبات الطاقة يمكن
أن يؤدي إلى مقاومة األنسولين في الدماغ ،مما
ينتج في انخفاض ملحوظ في وظائف المخ وصحة
الخاليا العصبية في الدماغ .باإلضافة إلى أن اإلفراط
في تناول المنبهات يتسبب في تدهورات عصبية
كرعشة في اليدين ،قلق ،وخفقان في القلب.

الكربوهيدرات المكررة

المنبهات والمشروبات السكرية

أسوأ  4نوعيات
من الطعام
تقدمها لعقلك
خالل فترة
االمتحانات

أبرزها البروكلي والسي فود  ..أكالت من دورها تحسين
تجهيزاتك لفترة االمتحانات
تتطلب فترة االستعدادات لالمتحانات الكثير من

التخطيط المدروس وإدارة الوقت الكافية .لكن
لألسف يغفل معظم الطالب عنصًرا ال يقل أهمية عن
جداول المذاكرة وخطط المراجعة ،أال وهو نوع
الطعام الذي يتبعونه طوال فترة التجهيز لالمتحانات.
فالنظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على العناصر
المفيدة من دوره ضمان مستوى أفضل من التركيز،
وبالتالي ،أداء أفضل في االمتحانات.
إن تناول الطعام المناسب يمكن أن يحدث فارًق ا
كبيًرا في صحة عقلك وبالتالي يؤثر تأثيًرا إيجابًيا في
معدل أدائك للمهام المختلفة مثل العمل
والمذاكرة .فكما يمكن أن يؤدي تناول األطعمة
الخاطئة إلى نتائج غير مرجوة كاإلحساس الدائم
بانخفاض مستويات الطاقة ،واألرق ،وفقدان التركيز
في أصغر األشياء المراد إنجازها ،يمكن أن يكون إتباع
حمية صحية الحل األمثل لتفادي هذه المشكالت.

بينما قد ال تالحظ أي تغيير بعد وجبة واحدة ،فإن دمج
األطعمة التالية في روتينك اليومي سيساعدك على
الحفاظ على صحة تركيزك في الفترة القادمة:
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البروكلي
البروكلي مليء بالمركبات النباتية القوية ،بما في
ذلك مضادات األكسدة ،كما أنه يحتوي على نسبة
عالية جًدا من فيتامين ك ،وقد ربطت بعض
الدراسات التي أجريت مؤخًرا بين تناول كميات كبيرة
من فيتامين ك وتحسين الذاكرة والحالة اإلدراكية
للشخص البالغ.

سي فود

عندما يبحث الناس عن أطعمة لصحة
الدماغ ،غالًبا ما تأتي المأكوالت
البحرية الدهنية على رأس القائمة.
تشير بعض األبحاث أيًض ا إلى أن
األشخاص الذين يأكلون األسماك
بانتظام يميلون إلى أن يكون لديهم
المزيد من المادة الرمادية في
أدمغتهم .هذه المادة هي أحد العناصر
األساسية التي تكون الجهاز العصبي،
وتحتوي على معظم الخاليا العصبية
التي تتحكم في اتخاذ القرار وتحسين
الذاكرة.

البيض

الشاي األخضر

كما هو الحال مع القهوة ،فإن الكافيين الموجود
في الشاي األخضر يعزز وظائف المخ .فقد وجد أنه
يحسن اليقظة واألداء والذاكرة والتركيز.

يعد البيض مصدًرا جيًدا للعديد من
العناصر الغذائية المرتبطة بصحة
الدماغ ،بما في ذلك فيتامينات B6
و ،B12وحمض الفوليك ،والكولين.
تضمين البيض في وجبة الفطور يومًيا
سيحسن صحة عقلك وتركيزك.

من المؤكد أن الموارد التي يقدمها لك االنترنت على مختلف األصعدة ال تقدر بثمن ،فيمكن أن يغير تماًم ا من طريقة دراستك واالستعداد
لالمتحانات النهائية ،لكنه لن يقدم لك خارطة للنجاح بطريقة سحرية ما .ستحتاج إلى معرفة األدوات المناسبة لك لكي تتمكن من توظيفها
في استعدادك لالمتحانات.
باستخدام هذه األدوات السبعة ،ستتمكن من الحصول على وقت دراسة أكثر تركيًز ا ،ووسائل أخرى مساعدة كالكتب واختبارات المستوى
المتاحة على االنترنت التي قد تحتاجها في مذاكرتك لتتمكن من االستعداد قدر المستطاع لالمتحانات القادمة.
تعتمد الشركات المحترفة على  Trelloإلدارة جداولها ووثائقها،
يمكنك االستفادة بنفس القدر من التطبيق إلدارة جدول
مراجعاتك وجميع ملفات المواد الدراسية واالحتفاظ بالمواعيد

Trello

النهائية لالمتحانات والتسليمات األخيرة.

اليوتيوب هو أهم أبلكيشن بستخدمه
عموًم ا ،وخصوًص ا في فترة
االمتحانات .اليوتيوب بيفيدني جًدا

يعد  Grammarlyأداة ال غنى عنها لمعظم الطالب اليوم .فهو ال يوفر
عليك الوقت والجهد في تصحيح القواعد النحوية والتدقيق اإلمالئي
لما كتبته في تكليف ما فحسب ،بل يشرح أين أخطأت حتى ال ترتكب

نفس الخطأ مرة أخرى.

في مجال دراستي عشان أي شرح
ألي حاجة مش فاهمها بالقيها

Grammarly

إذا كنت متعلًم ا بصرًيا ،فستنضم لماليين المعجبين بهذا التطبيق.

Mindmup

ايه األداة اللي بتفيدك وقت
االمتحانات؟

يسهل  mindmupعملية تحويل النص العادي إلى مخططات تفصيلية
وخرائط توضيحية تساعدك على ربط المفاهيم ببعضها وتبسيط

مشروحة كويس على اليوتيوب
وبطرق مختلفة كمان.

زياد محمد
الفرقة األولى ،كلية العالج الطبيعي،
جامعة سيناء -القنطرة شرق.

المعلومات أكثر أثناء مراجعتك النهائية.

إن كنت تبحث عن تطبيق سهل االستخدام ومتعدد الخواص في ذات

ايه األداة اللي بتفيدك وقت
االمتحانات؟

بستخدم أدوات تنظملي المذاكرة
زي ال  .homework plannerده
بيعملي جدول مذاكرة يساعدنى
انظم وقتي ،وببقى عارفة الحاجات
اللى المفروض اذاكرها علشان
ابقى متابعة أول بأول ،الجدول بيبقا
فيه المواعيد اللي المفروض انا
اخلص فيهم الحاجات دي يعنى مثاًل
مادة المفروض أقسم الـ chapters
اللى عليها او الماده المفروض
اقسمها هذاكرها امتى و هقعد
اذاكرها قد ايه ،كمان بينظملي
وقت للـ  breaksمابين الحاجه و
التانيه علشان مازهقش.
تقى ياسر
الفرقة الثانية  ،كلية إدارة األعمال،
جامعة سيناء -القنطرة شرق.
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الوقت ،فـ  any.doهو ما تبحث عنه .يتيح لك التطبيق تنظيم مهامك
وتصنيفها حسب التاريخ والوقت واألولوية .كما يمكن أن يرسل

تذكيرات إلنهاء المهام قبل تاريخ تسليمها.

Evernote

 Evernoteهو تطبيق مصمم لتدوين المالحظات والتنظيم وإدارة
المهام واألرشفة ،يتميز بإمكانية تجميع كل ما تحتاجه في مكان واحد
على أكثر من جهاز حيث يمكن إضافة النصوص ،والصور ،والفيديوهات،
وملفات  ،PDFوغيرها مما قد تحتاجه في مراجعة ما قبل االمتحان.

يعتبر  Forestتطبيًق ا مثالًيا للطالب الذين يعانون من صعوبة تجنب تضييع
الوقت أثناء المذاكرة .فكرة التطبيق تعتمد ببساطة على غلق هاتفك لفترة
محددة بينما يقوم برسم أشجار تنمو طالما أنك تركز على مهامك .يمكنك
االستمرار في "زراعة األشجار" بمجرد التركيز لفترات أطول دون التحقق من
هاتفك.

Quizlet

Any.do

Forest

يعتمد  Quizletعلى األساليب غير التقليدية في مساعدتك في مذاكرة
المواد المعقدة ،فيتيح لك صنع امتحاناتك الخاصة واأللعاب وغيرها من
األدوات التعليمية البسيطة التي تساعد في تبسيط وتوصيل المعلومات
بشكل أفضل.

7

Learning styles don't matter

Do you know that there are visual, auditory, reading and writing, and
kinesthetic learners? well, this doesn't have to be important. don't
spend time discovering which one are you and never stick to it, or else
you'll find it easier to study. God forbids!

8

Visuals are for babies

Have you heard the fact that visualizing the textual content in form of charts, diagrams,
mind maps, or outlines actually helps you make sense of complex concepts? This strategy
can also help you in memorizing things for longer periods. If you haven’t, we are here to
warn you. Visuals will only help you get better grades, keep it plain textual! Nothing beats
big chunks of text!

9 Skip the complicated concepts
If you face a problem understanding some complex concepts, words,
or definitions, skip them right away. Trying to teach it to yourself or
others will only waste time and make you better at something you
want to fail anyways. Focus on the easier parts. It's unlikely that you
can pass the exam with this brilliant strategy.

10 N O B R E A K S !
Taking a 10-minute break every 30 minutes of
studying

can

be

very

beneficial

to

your

concentration. Avoid that by never taking breaks
and trying to work up your mind as much as you
can in one session.

11 Keep it traditional
Getting creative with studying is a bad thing. Don’t
try to come up with a new way of studying even if
you struggle with traditional methods.

12 Don’t switch between subjects
Focus on finishing one subject before moving on to the next even if the subject is
pretty hard. Stay in your place for as long as you need before you can move on to the
next subject. Learning fatigue caused by this technique is much better than getting
good grades anyways.
Jan 2022
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1

Don’t have a studying schedule

Who needs a table that organizes the subjects according
to a calendar? That’s right! A person who wants to pass
their

exams.

So,

instead,

study

all

your

subjects

spontaneously and live by the day.

2

Study the subject as a whole block

Since breaking the content into headings and subheadings allows you to
concentrate more and study better. You should avoid doing that in order
to succeed in failing your exams. Nothing is easier than studying the
subject as it is; big and complex set of blocks.

3 Revision? Who needs that!
You don’t have to revise each part of your subject before
moving on to the next part. The revision will only remind you
of the things that you studied and raises your chances of
getting higher grades. you can revise 5 or 10 minutes before
the exam. Never sooner than this. You're welcome!

4 Sleep is for the weak
Pulling an all-nighter before an exam is better than having
8 hours of good sleep. well, this is not scientifically proven
per se. Think about it, who needs sleep when they have
unfinished material to study? You’re stronger than letting
your brain rest before a big exam.

5 You don’t have to face more
than one test, the final one
Some students attempt to test themselves multiple times to identify
their points of weaknesses in order to work on them before the final
exam. All of this brings more anxiety or more material to study for those
students. Don’t be like them.

6

Don't reward yourself

Rewards can be eating your favorite snacks or watching an episode of your favorite
TV show, which is ridiculous! Don’t reward yourself. Keep studying and get it over
with. If you have to think of a reward, make it a break every 2 minutes of studying.

Jan 2022
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Seven years ago, Forbes magazine produced a list of the least
stressful careers. The college Professor was at the very top of the
list. This aroused considerable indignation among academics, who
correctly point out that the position of an academic is not without
stress. In fact, it can be stressful more than any similar job. The
amount of responsibility put on professors can make them terribly
anxious 24/7, contrary to what Forbes might see as a “9-to-5 job.”
In some sense, we can agree that academics are not living a
stress-free life. However, in some cases, such as the approach of
final exams, academics might get the accusing look, not from
Forbes but from their own students saying: you aren’t stressed as
we are. This accusing look might stem from the fact that students
struggle with deadlines that professors put themselves. However,
if we looked at it objectively, the professors struggle with the same
deadlines right around the end of the semester.
Teaching assistants are integral parts of the whole learning
process. They do their best to help the students learn and absorb
the material while performing their duties in assessment and
evaluation.
Things definitely get extremely stressful right before the exams. As a student, you’re asked to hand in assignments, present
final projects, study for the upcoming exams, and keep yourself intact. Let’s take a look at your TAs’ routine around the same
period:

c li

best way possible. They have to follow the course plan and make
sure everybody absorbs the tons of material presented to them.

ck

e

1 month before the start of the exams
Around this time, TAs struggle to finish the training material in the

m

15 days before the start of the exams
When the exams are this near, final projects must be almost done.
In a perfect world, the projects are done and ready for assessment.
However, this might not always be the case. In this time TAs do
their best to help students finalize their work and get it ready for
the final evaluation.

5 days before the start of the exams
This could be the most stressful time for them. They’re supposed
to assess and evaluate the final work that has been submitted
while responding to any question you might have. This process is
not as easy as it sounds. They might have to pull an all-nighter to
consider what every student has done throughout the whole
semester and be fair in the grades they give to each and every one.

c li

TAs’ job at this time is to keep everyone calm and focused. It might
not look stressful to do that, sometimes it is. Some students refuse
to cooperate during this time which can be nerve-wracking. They
have to prevent that from happening, make sure you’re in a
correct exam environment, keep an eye on everyone to prevent
cheating, answer the technical questions you might have, make
sure you wrote your information not to lose your answer sheet, and
organize all the papers after you walk out of the hall.

ck

e

The exam time in the exam hall
m

So, the next time you hear the phrase “exams give us all
a hard time” from your TA or professor, believe them.
The key is to appreciate their efforts as they’re doing
their best for your benefit while being stressed as well,
which can sometimes be tight deadlines or a firm
attitude in exams halls.
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LIFE OF UNIVERSITY PROFESSORS
A professor's life is a dynamic balancing act in which they attempt to manage personal and professional obligations while
dealing with the recurrent stress of managing expectations in a sometimes hyper-competitive atmosphere. There is always
the concern that if they dropped the ball, they will be alone and to blame. The system expects that they are old enough,
experienced enough, and robust enough to bear the stress of the work. Being a university faculty member may be one of the
most rewarding career options, but it has also become one of the most stressful professions.

and guiding the work and careers of several students and

c li

team leader; from managing a single project to planning

ck

e

there is a quick transition from being a team member to a

m

postgraduates; and from worrying about ourselves to
being absorbed in worrying about everything except our
wellness. The vast majority of faculty academics have
never devised a course or taught courses on our own, yet
we are all expected to take on these tasks. Numerous
universities provide superb support for teachers, but few
provide training or assistance in project and team
management,

leadership,

mentorship,

and

conflict

resolution, much alone mental health awareness and
intervention. As academics they are supposed to learn
everything on the job. the only motivation for them that
the are driven by their love of knowledge, persistent and
improve, but we rarely stop to consider: "At what cost?"
Most of the faculty professors quickly learn that they must
project an image of being always in control and
unaffected by academic storms. they feel compelled to
“fake it” until they can (hopefully) achieve our goals.
They are frequently stressed, fearful, and insecure, as well

admitting that they are stressed or facing a mental health
crisis is a mistake; that if we do, no one will see us the
same

way,

and

their

relationships

with

students,

colleagues, and superiors would be jeopardized. In the
absence of a collegial and supportive environment, and
with many professors spending most of their time in their
office surrounded by computers, and academic position
can

be

emotionally,

psychologically,

and

physically

exhausting. This should not be the case, and no one
should be suffering alone. But, at its best, teaching is a
transformative

experience

for

both

instructors

and

students. The key is to recognize that humans are
complicated intellectual and social beings, not dataexchanging machines.

c li

human being. Many faculty members believe that

ck

e

as anxious, sad, and burned out, just like any normal

m

The golden advice for any academic, when in distress think
about seeking help by finding support on campus, such as
discussion groups, seminars, or other forums where you may
openly debate the hardship of your profession. As, according to
research on stress and social support, those who have people
in their lives who can provide material support, advice,
emotional support, a sense of belonging, and the opportunity
to exchange support fare better when dealing with stress
ranging from illness to job or relationship loss, to war or natural
disaster.
Nonetheless, the fact is that good education is as demanding
and complex as rocket science, which would not have been
achieved without the dedication of generations of instructors.
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6 MYTHS

ABOUT YOUR FINAL EXAMS

Exam season has begun, and for many students, exams, in particular, are incredibly
stressful. So, try to relax your mind from the stress of exams. Whether it's your first or
last round of exams, is it one of the most emotionally charged periods in education for
some students? In the previous articles in SU magazine, we discussed ways to improve
your study habits if you've developed them or are on the verge of expanding. So, for
those who worry and stress when exam month arrives, remember that you need to
relax, try your best and remember that it's not the end of the world!
SU magazine team spoke with students about some common myths and ideas about

What are the most common
misconceptions you have about
the exam period?

studying for exams, and the following are six common myths about finals:

Anxiety and stress, I think if you
do your best and focus before this

1) If I study for hours non-stop, I'll
learn more.

4) I can cram everything before the
tests.

Although it may appear counterproductive,
taking regular breaks is crucial for making

Cramming is an unnatural style of
study/revision that results in a pupil

period you'll be fine. don't think
about it weather it will be an easy
exam or a nerve-wracking one.

your study time count. "The notion is that if
you focus for three hours, you're doing
something incredibly beneficial," Zindel

having all the necessary material in their
short-term memory but understanding
nothing about it. As a result, a brief panic

Segal explains, Professor in the Department
of Psychology.

attack or little weariness might cause all
of it to be gone.

2) Exams are only stressful.

5) preparing answers wastes time.

Yes, some exams might cause a lot of
stress for some people, but this isn't
always the case. If you're already wellprepared and have done your best, you
shouldn't be enduring unnaturally high
amounts of stress. But bear in mind that
some pressure is necessary! It keeps you
on your toes and pushes you to give it all.

This is the most loathed misconception
amongst examiners! the most useful tip
you can do in an exam is to plan your
answer. You only need to spend 3-5
minutes at the beginning drafting a
quick plan, but these few minutes may
significantly improve your structure and
flow of thoughts.

3) Professors want me to fail exams.

6) You don't have to study.

While examiners want you to succeed, if
everyone passes, it looks good on them
(and they won't have to worry about
making up tests! So don't ever imagine
that they intentionally make test papers
difficult — they want excellent scores just
as much as you do.

If you revise efficiently and over a long
period, you won't need to squeeze
everything into 24 hours. Small amounts
of revision are typically far more helpful
than an all-nighter the night before the
exam.

Instead of thinking about all the ways you can fail your exams, think of the ways we
mentioned above to exceed, channel your nervous energy into productive and creative
energy. However, it’s completely normal to be stressed but the key is to use that to
your own benefit and avoid misconceptions; that could make your studies take more
time and exhaust you in a way that is not necessary.

with a little plan you'll definitely
get good grades.
Hossam Magdy
Level One, Faculty of engineering, Sinai
University - Kantara Branch

What are the most common
misconceptions you have about
the exam period?
People always advise me not to
distract myself before the exams
by watching television. but in my
opinion, taking breaks helps me
to disconnect from the general
stressful mood.

Raina Ragaee
Level Five, Faculty of Pharmacy, Sinai
University- Kantara Branch.
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Slumdog Millionaire (2008)

It’s about a young man that
found his true love, but he needs
to get away from the crime life
by participating in a million-prize
show. He answers all the
questions
based
on
life
experiences. The moral is that
teaching youth by example and
realism
can
make
the
information unforgettable by
making it relatable.

8.1 / 10

Dead poets society (1998)
Robin Williams returns to teach
at an aristocratic school, begins
to
encourage
students
to
rediscover themselves by not
giving in to the desires of
others. Thinking about what’s
right for others might work for
us. Taught them not to accept
preconceived
opinions
and
stereotyped judgment without
subjecting them to critical and
emotional scrutiny.

8.1 / 10

Freedom Writers (2007)

The School of Rock (2003)

One of the best influential
movies ever made in the history
of cinema. It handles education
issues in narration, a true story
of Erin Gorell, a teacher who
It is one of the best movies I
worked
a poor
neighborhood
have in
seen.
It is very
innocent
and
fun.
Great
movie
the
full of crimes. she hadfor
multiple
whole
family!
jobs to afford expenses for her
students’ activities, so they can
participate to
a better
7.6be/ 10
version of themselves.

After being fired from his own
rock band, Dewey Finn needed

7.6 / 10

Stand and Deliver (1988)
He is a traditional teacher at a
school
in
a
Hispanic
neighborhood with students
who
do
not
receive
any
attention suffering from violence
and crime. Escalante works to
help them excel in mathematics
and
enroll
in
the
best
universities
to
change
the
course of their lives forever.

7.3 / 10

to raise some money to pay for
his rent. He got a temporary
job in an expensive private
school by pretending to be his
friend Ned. He finds talented
young musicians in his class,
and he decides to form a rock
band with the students to play
in a local band contest.

7.1 / 10

The breakfast club (1985)
A group of stereotypical high
school students spent an
entire Saturday in detention.
Now, as the quiet library of
Shermer School becomes a
cold prison, the five have
nothing in common, have no
other choice but to look
beyond appearance. Indeed,
others see them as a brain, an
athlete, a basket case, a
princess, and a criminal.

7.8 / 10
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Reminders

10m ago

if You don't sacrifice for what you want,
what you want becomes the sacrifice.

