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”إن بالدنا تضم عقو ًال نيرة ومتميزة ،وأن الموهوبين هم بذور الحضارة والتقدم،
ورعايتهم طريقنا لالستثمار في الطاقات الوطنية المبدعة”.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه اهلل.-

“سنرسخ القيم اإليجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة
التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها ،من خالل إكساب الطالب المعارف
والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف
بروح المبادرة والمثابرة والقيادة ،ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي
واالجتماعي والثقافي”.
رؤية المملكة 2030
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معالي األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير جامعة الملك سعود

يعتبر برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بمثابة انطالقة نوعية
تهدف إلى تعزيز وإبراز قدرات ومواهب طلبة الجامعة بما ينسجم مع
ً
خدمة للوطن وطلبته
توجهات الجامعة االستراتيجية نحو الريادة والتميز
المتميزين.
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أ.د .محمد بن صالح النمي
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

إن برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين مبادرة نوعية للجامعة تهدف
إلى بناء اإلنسان السعودي وتسليحه بالمعارف والقدرات والمهارات
النوعية التي يحتاجها وطننا الغالي لتحقيق رؤيته الثاقبة .2030
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د .علي بن كناخر الدلبحي
مدير برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية أمام الطلبة المتفوقن والموهوبين
إلثراء رصيدهم العلمي والعملي من خالل ما يحتويه البرنامج من
مجاالت تطويرية منهجية وال منهجية مساندة لجهود الكليات في هذا
اإلطار.
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�شكر ًا ل�شركاء الإجناز
معايل مدير اجلامعة
�سعادة وكيل اجلامعة
�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
�سعادة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
اللجنة التنفيذية العليا للربنامج
كليات اجلامعة
عمادة تطوير املهارات
عمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة
عمادة �ش�ؤون الطالب
عمادة القبول والت�سجيل
عمادة البحث العلمي
عمادة �ش�ؤون املكتبات
دار جامعة امللك �سعود للن�شر
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املقـــدمـــة
�إنطالق ًا من ر�ؤية ور�سالة الربنامج القائمة على الريادة والتميز يف جمال رعاية الطلبة املتفوقني
واملوهوبني يف املجتمع ال�سعودي للم�ساهمة يف التحول نحو جمتمع و�إقت�صاديات املعرفة من خالل تقدمي
رعاية وعناية ا�ستثنائية للطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود يف كافة التخ�ص�صات وكافة
جماالت املوهبة املتاحة من خالل تقدمي برامج نوعية و�إثرائية وم�ساندة تدعم تفوقهم الأكادميي
وجماالت املوهبة لديهم على امل�ستوى العلمي والعملي ،فقد ا�ستمر الربنامج ولعامه الثالث ب�إحداث
نقالت نوعية ورائدة على �صعيد منطلقاته و�أهدافه وتوجهاته و�إجنازاته متوافق ًا مع هدف اجلامعة
اال�سرتاتيجي الرابع والقائم على تعزيز قدرات اخلريجني ،ومواكب ًا للتطورات احلا�صلة على ال�ساحة
ال�سعودية مبا فيها الر�ؤية  2030وبرامج التحول الوطني .2020
وعليه يهدف هذا الربنامج ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الإ�سهام يف �إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني
ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة ،وتطوير و�إبراز قدراتهم
ومهاراتهم وتنمية �أفاق التفكري لديهم للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة بكافة �أ�شكالها على م�ستوى
اجلامعة واملجتمع ،بالإ�ضافة �إلى  متكينهم من اال�ستفادة الق�صوى من الربامج وال�شراكات الداخلية
واخلارجية للجامعة واملتعلقة بالأبعاد التعليمية والأكادميية والبحثية وكذلك املتعلقة باملوهبة والإبداع
واالبتكار  .كما يعترب ن�شر وتر�سيخ ثقافة التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح التناف�سية الإيجابية بني
الطلبة يف جميع الكليات.
ويتناول هذا التقرير و�صف ًا لأهم الإجنازات التي حققها الربنامج خالل العام اجلامعي
1439/1438هـ والتي يعود الف�ضل فيها باملقام الأول �إلى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران
العمر و�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي
لدعمهما املتوا�صل ملنطلقات الربنامج وطلبته.
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ملخ�ص االجنازات
�1.1إعادة ت�شكيل اللجنة الدائمة التنفيذية للربنامج.
2.2عقد اجتماع للجنة الدائمة التنفيذية للربنامج.
3.3حتديث املوقع الإلكرتوين للربنامج.
�4.4إعداد قائمة الطالب والطالبات املر�شحني للبعد الكمي يف الربنامج.
�5.5إعداد قائمة الطالب والطالبات املر�شحني للبعد النوعي يف الربنامج.
6.6تكرمي الطلبة جمتازي الربامج الإثرائية ال�صيفية واجلهات امل�ساندة.
7.7تد�شني وتنفيذ برامج و�أن�شطة املرحلة الت�أهيلية للربنامج بعمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة.
8.8تنفيذ الدورات التدريبية وور�ش العمل ملرحلة الإعداد العام يف الربنامج.
9.9تنفيذ الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي لطلبة الربنامج يف مرحلة الإعداد التخ�ص�صي.
1010تنفيذ الربنامج الإثرائي املتقدم لطلبة الربنامج يف مرحلة الإعداد املتقدم.
1111تنفيذ اللقاءات العلمية لطلبة الربنامج.
1212تنفيذ وا�ستقبال الزيارات العلمية لطلبة الربنامج.
1313ا�ستكمال تنفيذ برنامج اللغة الإجنليزية املكثف لطلبة الربنامج.
1414عقد اللقاءات واحلمالت والأركان التعريفية للربنامج.
1515تنفيذ ور�شتي عمل ملن�سقي الربنامج بالكليات.
1616تد�شني م�سار التلمذة بالربنامج وتفعيل �آليات عمله.
1717تنفيذ فعاليات و�أن�شطة م�سار الطلبة املوهوبني بالربنامج.
1818تد�شني مقر الربنامج يف املدينة اجلامعية للطالبات.
�1919إعداد وتنفيذ ن�شاطات وفعاليات نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
2020تنفيذ عدد من امل�شاركات الداخلية واخلارجية للربنامج.
2121توفري فر�ص بحثية وتدريبية وم�شاركات لطلبة الربنامج.
�2222إعداد العدد اخلام�س وال�ساد�س من الن�شرة الف�صلية للربنامج.
2323تكرمي الدفعة الأولى من خريجي الربنامج.
2424تد�شني وتنفيذ الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي لطلبة الربنامج.
�2525إح�صائيات امللف ال�صحفي وقنوات التوا�صل للربنامج.
2626مرفق �إح�صائية برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف العام 1439/1438هـ.

10

تفا�صيل االجنازات
� .1إعادة ت�شكيل اللجنة الدائمة التنفيذية للربنامج
متا�شي ًا مع التعينات اجلديدة للمنا�صب الإدارية باجلامعة ،فقد مت �إعادة ت�شكيل اللجنة
الدائمة التنفيذية للربنامج على النحو التايل:
املوقع الوظيفي

الإ�سم

�سعادة  /وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية
�سعادة  /م�ساعد وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون الدكتور عبدالرحمن بن �سعد العنقري
اخلطط الدرا�سية
�سعادة  /عميد ال�سنة الأولى امل�شرتكة الدكتور عبداملجيد بن عبدالعزيز اجلريوي
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي

املوقع
باللجنة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

�سعادة  /وكيل عمادة البحث العلمي

الدكتور نا�صر العريفي

ع�ضو ًا

�سعادة  /وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب
للتطوير واجلودة
�سعادة  /م�ساعد عميد �ش�ؤون القبول
والت�سجيل لتقنية املعلومات
�سعادة  /مدير برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني
�سعادة الدكتورة  /ممثلة الأق�سام
الن�سائية

الدكتور حممد ال�صالح

ع�ضو ًا

الأ�ستاذ حممد بن م�ساعد الع�صيمي

ع�ضو ًا

الدكتور علي بن كناخر الدلبحي

ع�ضو ًا

الدكتورة عبري بنت عبداهلل احلربي

ع�ضو ًا

�سكرتري الربنامج

الأ�ستاذ خالد العتيبي

�سكرتري ًا

ويف هذا املقام ،تتقدم �إدارة الربنامج ل�سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ال�سابق بجزيل ال�شكر والعرفان لدوره الفاعل واملحوري يف
م�ساندة الربنامج ودعمه املتوا�صل ملنطلقاته وطلبته.
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 -2عقد اجتماع للجنة الدائمة التنفيذية للربنامج
عقدت اللجنة الدائمة التنفيذية للربنامج اجتماعها الأول برئا�سة �سعادة الدكتور عبدالعزيز
بن عبداهلل العثمان وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ال�سابق وذلك يوم الإثنني املوافق
1439/02/24هـ ،ملناق�شة التقرير ال�سنوي للربنامج واعتماد بع�ض املقرتحات التطويرية مل�سارات
الربنامج ،ولقد متخ�ض االجتماع عن:
1.1الإ�شادة ب�إجنازات الربنامج خالل العام  1439/1437هـ من رئي�س اللجنة و�أع�ضائها.
2.2املوافقة على ا�ستحدات م�سار حتت م�سمى «م�سار الطلبة م�ستمري التفوق» والذي �سي�ضم
الطلبة الذين مل يحققوا �شروط املناف�سة على مقاعد البعد النوعي وا�ستكملوا حتقيق
متطلبات البعد الكمي للربنامج وذلك ملزيد من الرعاية واالهتمام.
3.3اعتماد �آليات عمل م�سار التلمذة امل�ساند بالربنامج.
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� .3إعادة ت�شكيل �أع�ضاء �إدارة الربنامج
متا�شي ًا مع الهيكل التنظيمي املعتمد للربنامج ،قام مدير الربنامج ب�إعادة ت�شكيل �أع�ضاء �إدارة
الربنامج وعلى النحو التايل:
�أع�ضاء �إدارة الربنامج يف ق�سم الطالب:
اال�سم

امل�سمى الوظيفي بالربنامج

د .علي بن كناخر الدلبحي
د� .صالح بن عبداهلل ال�شمراين
د .تركي بن خلوفة ع�سريي
�أ .ريا�ض �أحمد طهماز
�أ .طارق بن غالب املطريي
�أ .متعب ربيع القحطاين
�أ .عاي�ض بن زيد ال�شيباين

مدير الربنامج
رئي�س وحدة املوهوبني
رئي�س وحدة التلمذة
رئي�س وحدة املتفوقني
رئي�س وحدة العالقات العامة والإعالم
رئي�س وحدة التن�سيق واملتابعة
رئي�س وحدة ال�ش�ؤون الإدارية والفنية

�أع�ضاء �إدارة الربنامج يف ق�سم الطالبات:
اال�سم

امل�سمى الوظيفي بالربنامج

د .حمدة �صالح العنزي
د .عفاف �سامل املحمدي
د� .سارة طارق الر�شود
�أ .منى الذويب
�أ� .سارة ال�سويداء
�أ .عزيزة �إبراهيم اخلويتم

م�ساعدة مدير الربنامج بالق�سم الن�سائي
رئي�سة �شعبة الطالبات املتفوقات
رئي�سة �شعبة التلمذة
رئي�سة �شعبة الطالبات املوهوبات
رئي�سة �شعبة العالقات العامة والإعالم
مكتب م�ساعدة مدير الربنامج
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 .4حتديث املوقع الإلكرتوين للربنامج
مت حتديث املوقع الإلكرتوين للربنامج بالتعاون مع عمادة التعامالت الإلكرتونية والإت�صاالت
باجلامعة ب�إ�ضافة م�ساري التلمذة وم�ستمري التفوق و�إدراج حمتويات ك ًال منهما باللغة العربية واللغة
الإجنليزية مبا يتوافق مع التغيريات والتحديثات التي طر�أت على الربنامج .وي�شكل هذا املوقع مرجع ًا
مهم ًا على �صعيد توفري البيانات واملعلومات لطلبة الربنامج واملن�سقني ومر�شدي الربنامج �إ�ضاف ًة �إلى
اجلهات اخلارجية ذات العالقة بعمل الربنامج.

� .5إعداد قائمة الطالب والطالبات املر�شحني للبعد الكمي يف الربنامج
بالتعاون املثمر والفعال مع عمادة القبول والت�سجيل وعمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة ،قامت �إدارة
الربنامج بفرز الطلبة املر�شحني يف م�سار الطلبة املتفوقني للبعد الكمي يف الربنامج وفق ًا لل�شروط
التالية:
�أ .م�ستوى ال�سنة الأولى امل�شرتكة :يف بداية كل عام درا�سي يتم حتديد ( )200مقعد ًا
للم�سار للمرحلة الت�أهلية منه ومن طالب وطالبات ال�سنة الأولى امل�شرتكة بنا ًء على الن�سبة
املركبة (املكافئة) ،بحيث يتم توزيع هذه املقاعد على م�سارات ال�سنة الأولى امل�شرتكة (�صحي،
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علمي� ،إن�ساين) يف �ضوء عدد الطلبة املقبولني يف كل م�سار ،مع تخ�صي�ص ما ن�سبته ( )%5من
املقاعد للطلبة غري ال�سعوديني.
ب .م�ستوى طلبة البكالوريو�س :يف بداية كل عام درا�سي وبعد �إنهاء الطالب والطالبات
متطلبات ال�سنة الأولى امل�شرتكة مبعدل ( )4.25ف�أعلى وبدون ر�سوب يف �أي مقرر ،يتم
تر�شيحهم للبعد الكمي للم�سار (مرحلة الإعداد العام) وفق ًا للمعدل الرتاكمي (بوزن )%80
والن�سبة املركبة (بوزن  ،)%20ويخ�ص�ص عدد املقاعد يف �ضوء عدد الربامج الأكادميية
املطروحة يف الكليات التي يلتحقون بها ،كما يخ�ص�ص للطلبة غري ال�سعوديني ن�سبة ال تتجاوز
( )%5من العدد الكلي لطلبة هذا البعد.
ويف �ضوء هذه املعايري وال�شروط ،مت اعتماد تر�شيح ( )200طالب ًا وطالبة من طلبة ال�سنة الأولى
امل�شرتكة موزعة على جميع امل�سارات ،وبن�سبة بلغت ( )%65للطالب و( )%35للطالبات وعلى النحو
التايل:
�أعداد طالب وطالبات املرحلة الت�أهيلية للعام اجلامعي  1439-1438هـ

	�أما يف مرحلة الإعداد العام من م�سار الطلبة املتفوقني ،فقد ر�شحت �إدارة الربنامج ()461
طالب ًا وطالبة لبعده الكمي للعام اجلامعي  1437-1438هـ ومن جميع كليات اجلامعة والذين
�سيتناف�سون على مقاعد الربنامج يف بعدة النوعي والبالغ عددها ( )200مقعد ًا.
توزيع طلبة الربنامج على البعد الكمي-مرحلة الإعداد العام
امل�سار

طالب

طالبات

املجموع

امل�سار ال�صحي
امل�سار العلمي
امل�سار الإن�ساين
م�سار �إدارة الأعمال
م�س ـ ـ ـ ــار التمري�ض

37
56
24
12
1

21
25
17
6
1

58
81
41
18
2

�أما يف مرحلة الإعداد العام من م�سار الطلبة املتفوقني ،فقد ر�شحت �إدارة الربنامج ( )454طالب ًا
وطالبة لبعده الكمي للعام اجلامعي  1438-1439هـ ومن جميع كليات اجلامعة والذين �سيتناف�سون
على مقاعد الربنامج يف بعدة النوعي والبالغ عددها ( )200مقعد ًا.
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توزيع طلبة الربنامج على البعد الكمي-مرحلة الإعداد العام1439/1438-هـ
ÜÓW

330
äÉÑdÉW

205

áÑ∏£dG
ÚjOƒ©°ùdG

435

ÒZ áÑ∏£dG
ÚjOƒ©°ùdG

19

ÜÓW

10

äÉÑdÉW
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ولقد قامت �إدارة الربنامج بالتوا�صل مع الطلبة املر�شحني وابالغهم بقبولهم بالربنامج عن طريق
الربيد االلكرتوين والر�سائل الق�صرية واملحادثات الهاتفية .كما مت تزويد جميع كلياتهم ب�أ�سماء
الطلبة املقبولني ومعلومات التوا�صل معهم ،واعتماد قائمة طلبة الربنامج يف البعد الكمي النهائية
و�إدراجها على املوقع الإلكرتوين للربنامج.

� .6إعداد قائمة الطالب والطالبات املر�شحني للبعد النوعي يف الربنامج
بعد اكمال طلبة البعد الكمي يف امل�سار (طلبة املرحلة الت�أهيلية ومرحلة االعداد العام) متطلبات
ال�سنة الدرا�سية الثانية وحتديد ًا يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين بعد تخ�صي�صهم يف كلياتهم ،متت
املفا�ضلة بينهم لاللتحاق بالبعد النوعي للم�سار (مرحلتي االعداد التخ�ص�صي واالعداد املتقدم) من
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خالل فرز قوائم طلبة البعد الكمي يف امل�سار والتي مت احل�صول عليها من عمادة القبول والت�سجيل،
واملفا�ضلة بينهم بنا ًء على املعدل الرتاكمي الذي ال يجب �أن يقل عن ( ، )4.25ويتم تخ�صي�ص
مقاعد البعد النوعي يف امل�سار لكل من الطالب والطالبات ح�سب عدد الربامج الأكادميية املطروحة
يف الكليات التي يلتحقون بها ،ويخ�ص�ص للطلبة غري ال�سعوديني ن�سبة ال تتجاوز ( )%5من العدد الكلي
ملقاعد هذا البعد� .أما بقية طلبة البعد الكمي الذين مل يحققوا �شروط االلتحاق بالبعد النوعي يتم
�ضمهم �إلى «م�سار م�ستمري التفوق» مع ا�ستمراريتهم يف الربنامج حيث يتم تقدمي الرعاية واملتابعة
لهم .وفيما يلي �إح�صائية ب�أعداد الطلبة امللتحقني بالبعد النوعي للربنامج:
توزيع طلبة الربنامج على البعد النوعي-مرحلة الإعداد التخ�ص�صي1439/1438-هـ
طلبة البعد النوعي للربنامج

طالب

طالبات

املجموع

الطلبة ال�سعوديني
الطلبة غري ال�سعوديني

111
3

79
3

190
6

املجموع

114

82

196

الن�سبة من �إجمايل طلبة البعد الكمي

%47.5

%38.3

%43.2

وعليه ،انتقل ما يزيد عن ( )250طالب ًا وطالب ًا مل�سار م�ستمري التفوق ملزيد من الرعاية واالهتمام.
 .7تكرمي الطلبة جمتازي الربامج الإثرائية ال�صيفية واجلهات امل�ساندة
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مت �إقامة حفل
تكرمي الطلبة املتفوقني الذين �إجتازوا الربامج الإثرائية والتدريبية ال�صيفية للعام 1438/1437هـ
واجلهات امل�شاركة والداعمة لهذه الربامج وذلك يوم اخلمي�س املوافق 1439/1/15هـ ،وبح�ضور
�أ�صحاب ال�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان
و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية الدائمة للربنامج ،وعميد البحث العلمي الدكتور خالد احلميزي ،وعدد
من �أ�صحاب ال�سعادة العمداء ووكالء الكليات ،ور�ؤ�ساء الأق�سام من خمتلف كليات اجلامعة ،وجمع
من من�سقي ومر�شدي الربنامج بالكليات ومن�سوبي �إدارة الربنامج ،كما ح�ضره مندوبني عن اجلهات
امل�شاركة والداعمة للربامج الإثرائية والتدريبية ال�صيفية.
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حيث نفذ الربنامج وبالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين  British Councilدورة تدريبية
مكثفة باللغة الإجنليزية وملدة �أربعة �أ�سابيع ،وعدد من الربامج التدريبية ال�صيفية مع بع�ض ال�شركات
املحلية والعاملية ،كما نفذ الربنامج برناجم ًا �صيفي ًا �إثرائي ًا للطالب بجامعة مان�ش�سرت يف بريطانيا
وبرناجم ًا �إثرائي ًا �صيفي ًا للطالبات بجامعة  UTHM Universityيف ماليزيا.
ولقد ت�شرف طلبة الربنامج الذين اجتازوا هذه الربامج بتكرمي معايل مدير اجلامعة وت�سليمهم
�شهادات التهنئة باالجناز ،كما ت�شرف موهوبا اجلامعة الطالب يا�سر عبداهلل الذيابي والطالب
�إبراهيم بن عبداهلل احل�ضيف ب�إهداء معايل مدير اجلامعة امليداليتني الذهبيتني اللتني فازا بهما
بامل�سابقة الوطنية الثانية للمهارات .كما قام معاليه بتكرمي اجلهات التي �شاركت يف دعم واجناز
الربامج التدريبية والإثرائية ال�صيفية ،وهم :م�ؤ�س�سة امللك خالد اخلريية ،و�شركة �أرامكو ال�سعودية،
واللجنة الأوملبية ال�سعودية ،وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ،واملجل�س الثقايف
الربيطاين ،ومعهد .New College Group
وخالل هذه احلفل ،قام معاليه ب�إعالن �أ�سماء الطالب والطالبات املر�شحني للبعد النوعي
بالربنامج مرحلة الإعداد التخ�ص�صي والذين بلغ عددهم ( )196طالب ًا وطالبة ،و�إعالن ()250
ملزيد من الرعاية واالهتمام .تال ذلك
طالب ًا وطالبة للإن�ضمام �إلى م�سار «الطلبة م�ستمري التفوق» ٍ
تد�شني معاليه ال�صفحة الإجنليزية للموقع الإلكرتوين للربنامج ،وتد�شني  100منحة بحثية مقدمة
لطلبة الربنامج من عمادة البحث العلمي.
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 .8تد�شني وتنفيذ برامج و�أن�شطة املرحلة الت�أهيلية للربنامج بعمادة ال�سنة الأولى
امل�شرتكة
املحطة الأولى :تد�شني املرحلة الت�أهيلية للربنامج
�أقام الربنامج حف ًال لتد�شني املرحلة الت�أهيلية من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بعمادة ال�سنة
كل من �سعادة عميد ال�سنة الأولى امل�شرتكة الدكتور نامي
الأولى امل�شرتكة يف ق�سم الطالب ،بح�ضور ٍ
اجلهني ،و�سعادة مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الدكتور علي الدلبحي و�سعادة الدكتور
عبداملجيد اجلريوي من�سق الربنامج بعمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة وعدد ًا من من�سوبي العمادة وذلك
يوم اخلمي�س املوافق 1439/1/18هـ.
كما د�شن الربنامج مرحتله الت�أهيلية يف ق�سم الطالبات وذلك يوم اخلمي�س املوافق 1439/1/29هـ،
قدم فيه عر�ض ًا عن الربنامج و�أهدافه ومراحله وتوزيع ن�شرات الربنامج و�أدلته .كما قام الربنامج
بعقد لقا ًء بعمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة حتت رعاية �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور عبد العزيز العثمان وذلك يوم الأربعاء املوافق 1439/3/11هـ .والذي �أكد فيه على �أن الطلبة
املتفوقني واملوهوبني ثروة وطن وهم املحرك اجلوهري لر�ؤية اململكة  ،2030م�ؤكد ًا على �ضرورة توفري
كل جهد ممكن لالرتقاء بهذه الكوكبة من الطلبة ،و�أن الأمل فيهم كبري واال�ستثمار فيهم مك�سب
للجامعة والوطن �شاكر ًا اجلميع على اجلهود املبذولة لالرتقاء بالطلبة والربنامج.
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املحطة الثانية :تنفيذ برامج و�أن�شطة املرحلة الت�أهيلية
�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني برناجمه التدريبي وفق اخلطة املعدة للربنامج يف مرحلته
الت�أهيلية بعمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة ،حيث �أقام الربنامج و�ضمن فعالياته عدد ًا من الدورة
التدريبية يف احلا�سب الآيل والريا�ضيات واملهارات ال�شخ�صية والعامة خالل الف�صل الدرا�سي الأول
من العام اجلامعي 1439/1438هـ .وفيما يلي ملخ�ص ًا لهذه الدورات:
ملخ�ص للربنامج املخ�ص�ص لطلبة املرحلة الت�أهيلية للعام 1439/1438هـ
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60
75

42
450

12
90

ÚcQÉ°ûŸG OóY

وفيما يلي قائمة الربامج والأن�شطة التي مت تنقيذها خالل الف�صلني الأول والثاين من العام
1439/1438هت مع نتائج تقييمها:
الربامج والأن�شطة لطلبة املرحلة الت�أهيلية
الف�صل الدرا�سي الأول -العام اجلامعي 1439/1438هـ
املجال

ا�سم الدورة

التاريخ

عدد
عدد
امل�شاركني التقييم
ال�ساعات

1439/1/26 PACKET TREACERهـ
احلا�سب
الآيل
BOOTSTRAP
1439/1/28هـ
"MAPELS
الريا�ضيات
1439/3/1هـ
MATHEMATICA
1439/3/3هـ
احلماية الفكرية
املهارات
1439/3/29هـ
قوة االن�ضباط الذاتي
ال�شخ�صية
1439/3/30هـ
فن الإلقاء والت�أثري
والعامة
�أ�سا�سيات الإ�سعافات الأولية 1439/4/3هـ

15
15
8
2
4
4
4

25
25
60
20
76
25
38

% 93
% 85
% 90
% 88
% 85
% 85
% 93

املجموع

52

269

%88.2
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الربامج والأن�شطة لطلبة املرحلة الت�أهيلية
الف�صل الدرا�سي الثاين -العام اجلامعي 1439/1438هـ
املجال

ا�سم الدورة

التاريخ

احلا�سب
1439/6/17 PACKET TREACERهـ
BOOTSTRAP
1439/7/30هـ
الآيل
1439/7/8هـ
الر�سم الهند�سي
الريا�ضيات
1439/3/3هـ
التخطيط ال�شخ�صي
حتديد م�سار التخ�ص�ص 1439/6/12هـ
املهارات
1439/7/15هـ
قوة التغيري الإيجابي
ال�شخ�صية
الوعي املايل وثقافة الإدخار 1439/8/1هـ
والعامة
1439/8/7هـ
ق�ص�ص ملهمة
1439/8/13هـ
القيادة والت�أثري
املجموع

عدد
عدد
امل�شاركني التقييم
ال�ساعات

15
15
4
4
4
4
4
4
4

58

15
10
30
52
75
55
35
34
40

346

مقتطفات من الدورات التدريبية لطلبة الربنامج يف املرحلة التاهيلية
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% 95
% 92
% 89
% 87
% 83
% 92
% 95
%88
% 92

%89.1

 .9تنفيذ الدورات التدريبية وور�ش العمل
ملرحلة الإعداد العام يف الربنامج
التحق مبرحلة الإعداد العام للربنامج ما يزيد عن
( )450طالب ًا وطالبة من خمتلف تخ�ص�صات اجلامعة
ومن جميع كلياتها .ومن خالل التن�سيق مع عمادة
تطوير املهارات باجلامعة ،قامت العمادة م�شكور ًة
ب�إعداد وتنفيذ حما�ضرتني يف جمال التفوق والذكاء
وهما� :أ�سرار التفوق الدرا�سي وعادات الذكاء الثماين،
وور�شتي عمل يف جمال التفوق والتفكري وهما :العادات
ال�سبع للتفوق وعادات العقل وتنمية الفكر ،وبعدد �ساعات
تدريبية بلغ (� )12ساعة وملدة �أربعة �أيام متوا�صلة من
تاريخ 1438/05/18هـ ولغاية 1439/5/21هـ.
كما ق ّدم الربنامج دعوة له�ؤالء الطلبة حل�ضور لقاءات اخلرباء والعلماء التي نفذها الربنامج
خالل العام 1439/1438هـ .ويبني ال�شكل التايل �أعداد طلبة الربنامج امل�ستفيدين من هذه الأن�شطة:
املجال

عدد ال�ساعات

عدد امل�شاركني

حما�ضرات
ور�ش عمل
لقاءات خرباء وعلماء

6
6
12

202
160
62
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ويبني اجلدول التايل الأعداد والن�سب اخلا�صة بح�ضور �أن�شطة مرحلة الإعداد العام:
امل�ؤ�شر

عدد الطالب
امللتحقني باملرحلة
عدد الطالب امللتحقني
الذين �أنهوا �أن�شطة املرحلة
عدد الطالب امللتحقني
الذين مل ي�ستكملوا �أن�شطة
املرحلة (ح�ضور  %50منها
ف�أقل)

الطالب ( ) 240
العدد الن�سبة

امل�ؤ�شر

عدد الطالبات
%100 240
امللتحقات باملرحلة
عدد الطالبات امللتحقات
 %93.3 224اللواتي �أنهني �أن�شطة
املرحلة
عدد الطالبات امللتحقات
 %6.7 16اللواتي مل ي�ستكملن �أن�شطة
املرحلة (ح�ضور  %50منها
ف�أقل)

الطالبات ( ) 214
العدد الن�سبة

214

%100

%93.5 200
14

%6.5

 .10تنفيذ الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي لطلبة الربنامج يف مرحلة الإعداد التخ�ص�صي
يتم خالل هذه املرحلة التحاق الطلبة بالبعد النوعي بحيث يتم ربط كل طالب وطالبة بع�ضو
هيئة تدري�س متميز علمي ًا وبحثي ًا كمر�شد �أكادميي ح�سب الق�سم الذي يتبع له الطالب �أو الطالبة،
والذي بدوره يقوم ب�إعداد برنامج �إثرائي لطلبة امل�سار التابعني له بحيث يت�ضمن زيارات علمية،
وت�شجيعهم على القراءة واالطالع والبحث و�إجراء التجارب والقيام بالرحالت العلمية والزيارات
امليدانية وغريها ك ًال بح�سب ا�ستعداداته وميوله ،وي�شتمل هذا الربنامج على:
1.1خربات معرفية جديدة �أو �أفكار متطورة يف حقل التخ�ص�ص.
2.2م�ستويات عالية يف التفكري ومهارات البحث واال�ستق�صاء واملراجعة بالإ�ضافة �إلى املهارات
املرتبطة بالتطور ال�شخ�صي واالجتماعي ذات العالقة بالتخ�ص�ص .
3.3جمموعة من امل�شكالت ذات العالقة بالتخ�ص�ص ،واحلاجة لتطوير حلول ابداعية لها من
خالل البحث والتق�صي املكثف.
وخالل العام اجلامعي 1439/1438هـ ،قام من�سقو الربنامج يف جميع كليات اجلامعة والبالغ
عددهم ( )35من�سق ًا وبالتعاون مع مر�شدي الربنامج يف الأق�سام الأكادميية ب�إعداد برنامج
تخ�ص�صي �إثرائي لطالب وطالبات الربنامج يف مرحلة الإعداد التخ�ص�صي والبالغ عددهم ()196

24

طالب ًا وطالبة مت�ضمن ًا �أن�شطة الزيارات امليدانية ،والقراءة الفردية والتلخي�ص والتلمذة والتدريب
العملي وغريها وفيما يلي ملخ�ص ًا لإعداد هذه الربامج ون�سبة الإجناز فيها.
196
عدد الربامج الإثرائية التخ�ص�صية املطورة
181
عدد الربامج الإثرائية التخ�ص�صية املنفذة
%92.3
ن�سبة الإجناز
تقرير لإجناز طالب يف كلية العمارة والتخطيط لربناجمه الإثرائي التخ�ص�صي

كما نظم الربنامج دورة تخ�ص�صية حتت عنوان
«مبادىء قانون الإثبات» لطالبات الربنامج يف كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يومي االثنني والثالثاء املوافق
1439/3/24-23هـ .ونظم الربنامج بالتعاون مع الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة يوم الأربعاء
1439/4/3هـ «برنامج املهني ال�سعودي» لطالب اجلامعة
من خمتلف الكليات ،حيث يعترب هذا الربنامج برناجم ًا
وطني ًا توعوي ًا يتم يف بع�ض جوانبه توعية الطالب على
مفاهيم التقيي�س على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل
ودور املوا�صفات القيا�سية يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،ومفاهيم املطابقة والقيا�س واملعايرة
واالعتماد وعالمات اجلودة للمنتجات ودور املختربات
يف تطبيق املوا�صفات وفح�ص اختبار املنتجات.
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 .11تنفيذ الربنامج الإثرائي املتقدم لطلبة الربنامج يف مرحلة الإعداد املتقدم
�ضم الربنامج ( )87طالب ًا و( )70طالبة من مرحلة الإعداد املتقدم يف م�سار الطلبة املتفوقني،
وخالل العام اجلامعي 1439/1438هـ ق ّدم الربنامج له�ؤالء الطلبة العديد من الدورات وور�ش العمل
ولقاءات اخلرباء والعلماء بهدف تهيئتهم لإعداد وتنفيذ الدرا�سات وامل�شروعات البحثية من جهة
وم�ساعدتهم لتحديد وجهتهم القادمة �سواء يف موا�صلة الدرا�سات العليا �أو اال�ستعداد للتوجه نحو
�سوق العمل .ويف هذا الإطار ،نفذ الربنامج الدورات وور�ش العمل التالية:
ا�سم الدورة/ور�شة العمل

التاريخ

�إعداد البحوث اجلامعية

1439/1/13-12هـ

10

�إعداد البحوث اجلامعية

1439/1/20-19هـ

10

 42طالب ًا
 45طالب ًا

�إعداد البحوث العلمية

1439/1/25هـ

4

 35طالبة

�إعداد البحوث العلمية

1439/1/29هـ

4

 35طالبة

دورة «�س ّوق نف�سك»
حوار يف الإبداع وكيفية ا�ستخدام �أدوات
برنامج �سكامرب يف توليد الأفكار الإبداعية
تقدمي البحوث واملل�صقات يف امل�ؤمترات

1439/3/2هـ

4

1439/3/17هـ

3

1439/7/25هـ

4

اال�ستعداد الوظيفي والتوجه ل�سوق العمل

1439/5/27هـ

5

 50طالبة
 47طالب
وطالبة
 37طالبة
 20طالب ًا

مقدمة للغة الربجمة بايثون

1439/8/20هـ

5

تطبيقات  STEMيف حل امل�شكالت
�إجراءات القبول يف اجلامعات الربيطانية
و�إعداد املقرتح البحثي

1439/6 /5هـ

5

 31طالب ًا
 24طالب ًا

1439/8/6هـ

1

 36طالبة

55

402

املجموع

26

عدد
عدد
ال�ساعات امل�شاركني

 .12تنفيذ اللقاءات العلمية لطلبة الربنامج
نفذ الربنامج خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ وبالتعاون مع برنامج ال�شراكة العلمية الدولية
وبرنامج زمالة عامل باجلامعة ثمانية لقاءات مع اخلرباء والعلماء خ�ص�صت لطلبة الربنامج يف
م�سار الطلبة املتفوقني ملرحلتي الإعداد التخ�ص�صي واملتقدم .وت�ضمنت هذه اللقاءات العديد من
املو�ضوعات بالرتكيز على املهارات البحثية والقيادية والريادية والدرا�سية.
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ملخ�ص لأبرز اللقاءات العلمية التي نفذها الربنامج خالل العام 1439/1438هـ
العامل/اخلبري-اجلامعة
�سعادة الربف�سور RAINER
 HEDRICHمن جامعة
 WURZBURGو�سعادة الربف�سور
LUDOVIC ORLANDO
"
من جامعة  COPENHAGENبهولندا

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور
" Kondohو�سعادة الدكتور
 Hiroshi Nishikawaمن معهد

التاريخ

�أبرز الق�ضايا احلديثة يف جمال
1439/2/6هـ الفيزياء احليوية وعلم الأحياء
التطوري ومن الناحية البحثية

Katsuyoshi

1439/3/25هـ

Joining and Weldging Research

الأ�ستاذة الدكتورة هند �سليمان
من جامعة امللك �سعود
�سعادة الربف�سور WEI-YIN SUN

1439/3/2هـ
1439/7/3هـ

جامعة ناجننغ ال�صينية
�سعادة الربف�سور SHENGQIAN MA
جامعة جنوب فلوريدا بالواليات 1439/7/11هـ
املتحدة الأمريكية
�سعادة الربف�سور
1439/6/12 PHILIP SCARFهـ
جامعة �سالفورد
�سعادة الربف�سور Janet Gayle

من جامعة ابردين الربيطانية

1439/7/19هـ

�سعادة الربف�سور MA
1439/7/10 DONGGEهـ
جامعة جنوب ال�صني للتكنولوجيا

املجموع

28

�أبرز املحاور

�أهم املعارف واملهارات الالزمة
لإعداد املقرتحات البحثية
والتح�ضري لإكمال الدرا�سات
العليا باليابان وال�شروط
الالزمة لاللتحاق بها
املبادرة والريادة والتطور
امل�ستمر ،بالإ�ضافة �إلى فنون
التنفيذ وبع�ض التطبيقات
العملية وجتارب وق�ص�ص من
�أر�ض الواقع
�إعداد خطة البحث العلمي
والتوجه لأبحاث الدرا�سات
العليا.
مهارات وا�سرتاتيجيات البحث
عن وظيفة
�أ�س�س اختيار مو�ضوعات البحث
العلمي وكيفية �إعدادها
البحث العلمي ،وكيفية اختيار
املو�ضوعات البحثية ،و�أهم
املعوقات التي قد تواجه
الباحث ،وال�صفات التي يجب
�أن يتحلى بها.
مفاتيح تنمية املهارات الدرا�سية
والأكادميية

عدد
امل�شاركني

25

50

50
24
22
25
32
21
249

 .13تنفيذ وا�ستقبال الزيارات العلمية لطلبة الربنامج
نفذ الربنامج خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ ثالثة زيارات علمية لطالبه وطالباته وا�ستقبل
زيارتني من جهات خارجية وعلى النحو التايل:
1.1زيارة علمية لطالبات الربنامج لـمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يوم الثالثاء املوافق
1439/7/10هـ بهدف الإثراء املعريف التخ�ص�صي لطالبات الربنامج.
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2.2زيارة طالبات الربنامج ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني يوم اخلمي�س املوافق
1439/8/10هـ بهدف التعرف على طبيعة و�أدوار املركز ،وطرق توا�صله مع املجتمع من
لقاءات وندوات ،والتعرف على �أبرز �إجنازاته.
3.3زيارة علمية لطالب الربنامج بكلية علوم الريا�ضة للجنة الأوملبية العربية ال�سعودية
والإحتادات الريا�ضية يوم الأربعاء املوافق 1439/8/9هـ بهدف الإثراء املعريف واملهاري
التخ�ص�صي للطالب.
4.4زيارة ملقر الربنامج من قبل جمموعة من الطلبة املتفوقني واملتميزين وامل�شرفني من جامعة
الباحة وتعليم الباحة يف برنامج بناء الرتبوي يوم اخلمي�س املوافق 1439/7/5هـ للتعرف
على طبيعة رعاية التفوق واالبداع بجامعة امللك �سعود من خالل برناجمها النوعي برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
5.5زيارة من�سوبي مركز املوهبة والإبداع وريادة الأعمال بجامعة امللك خالد ملقر الربنامج
يوم اخلمي�س املوافق 1439/7/12هـ بهدف االطالع على طبيعة الربنامج واخلدمات التي
يقدمها لرعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
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 .14ا�ستكمال تنفيذ برنامج اللغة الإجنليزية املكثف لطلبة الربنامج
منذ �سنتني �شرع الربنامج بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين بالريا�ض بتنفيذ برنامج مكثف
يف جمال مهارات اللغة الإجنليزية والذي هو عبارة عن دورة تدريبية باللغة الإجنليزية (مكثفة)
تت�ضمن املهارات اللغوية الأ�سا�سية (اال�ستماع ،والقراءة ،والكتابة ،واملحادثة) ،وملدة �أربعة �أ�سابيع،
ويح�صل خاللها الطالب/الطالبة على �شهادة معتمدة من املجل�س الثقايف الربيطاين .وب�إنتهاء
الربنامج يكون الطالب/الطالبة قادر ًا على حتقيق ما يلي:
•امل�ساهمة يف املجاالت التي تتطلب التوا�صل باللغة الإجنليزية حتدثا وكتابة.
•فهم مهارات اللغة االجنليزية وتطبيقها بطرق عملية .
•فهم امل�صطلحات اللغوية امل�ستخدمة يف املجاالت العلمية والعملية .
•التعامل مع مواقف احلياة اليومية التي تواجهه يف اجلامعة والكلية.
ويخ�ضع الطالب/الطالبة قبل الت�سجيل يف الربنامج الختبار حتديد امل�ستوى يف املجل�س الثقايف
الربيطاين ،وذلك لتحديد م�ستوى الطالب/الطالبة قبل ت�سجيله للدورةيف جمال :قواعد اللغة،
مفردات اللغة ،اال�ستماع ،والكتابة .ويف �ضوء نتيجة الطالب/الطالبة يتم حتديد م�ستواه لاللتحاق
بالدورة املنا�سبة له .وفيما يلي املعلومات ذات العالقة بربنامج اللغة االجنليزية املكثف واملقدم من
املجل�س الثقايف الربيطاين.

31

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد  ١٤٣٩ - ١٤٣٨ﻫـ

�شروط القبول
متطلبات ح�ضور الربنامج
�إجمايل �ساعات الربنامج
مدة الربنامج
عدد �ساعات التدريب

�إنهاء مرحلة الإعداد العام بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
االلتحاق باختبار حتديد امل�ستوى باملجل�س الثقايف الربيطاين
� 36ساعة
�أربعة �أ�سابيع
� 4ساعات يومي ًا

ويف العام اجلامعي 1439/1438هـ ان�ضم �إلى امل�ستفيدين من الربنامج  100طالب ًا وطالبة
ليبلغ العدد الإجمايل للم�ستفيدين من هذا الربنامج ( )215طالب ًا وطالبة منذ بدء تنفيذه .وتبلغ
ن�سبة الطلبة اجلدد امل�ستفيدين من هذا الربنامج  %51من �إجمايل عدد طلبة الإعداد التخ�ص�صي
والبالغ  196طالب ًا وطالبة .و�أما فيما يتعلق مب�ستويات طلبة الربنامج بعد تقدمي اختبار امل�ستوى وبعد
اجتيازهم للدورة ،فقد كانت نتائجهم على النحو التايل:
م�ستوى الطلبة امل�شاركني بالربنامج يف �ضوء اختبار امل�ستوى قبل وبعد اجتياز الدورة
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العدد بعد الدورة

العدد قبل الدورة

امل�ستوى

0
6
28
42
18
6
100

24
32
26
18
0
0
100

)Beginner, Elementary (Level A1
)Pre-intermediate (Level A2
)Intermediate (Level B1 
)Upper-intermediate (Level B2
)Advanced (Level C1
)Advanced (Level C2
Total

ومن خالل التغري يف نتائج م�ستوى االختبار يتبني مدى ا�ستفادة الطلبة امل�شاركني من الدورة .ويف
نهاية الدورة قام جميع الطالب والطالبات امل�شاركني بالربنامج بتقييم الربنامج يف �ضوء جمموعة
من املعايري وكانت نتائج التقييم على النحو التايل:
1
2
3
4

املعيار

التقييم

املدربني
احلقيبة التدريبية
البيئة التدريبية
املتدربون

%98
%98
%96
%93

منوذج �شهادة لأحد طالب الربنامج
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 .15عقد اللقاءات واحلمالت والأركان التعريفية للربنامج
برعاية �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية� ،أقام الربنامج جمموعة من اللقاءات
واحلمالت التعريفية .ويبني اجلدول التايل ملخ�ص ًا لهذه اللقاءات واحلمالت التعريفية خالل العام
اجلامعي 1439/1438هـ والتي هدفت �إلى التعريف مبنطلقات الربنامج و�أهدافه وم�ساراته.
الفعالية

حملة تعريفية وركن تعريفي
لطالبات الربنامج يف ال�سنة
الأولى امل�شرتكة
لقاء مفتوح مع املتفوقني
واملوهوبني بعمادة ال�سنة
الأولى امل�شرتكة
اللقاء التعريفي للطلبة
املتفوقني ملرحلة الإعداد
العام

لقاء تعريفي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية باملدينة
اجلامعية للطالبات

التاريخ

املحاور

• 30حما�ضرة تعريفية بالربنامج.
•توزيع الأدلة واملطويات التعريفية للربنامج
1438/12/29-27هـ والن�شرات.
•الإجابة على ا�ستف�سارات الطالبات
وع�ضوات هيئة التدري�س.
•�شرح موجز عن املرحلة الت�أهيلية
للربنامج و�آليات القبول والعمل.
•كلمة توجيهية ل�سعادة وكيل اجلامعة
1439/3/11هـ
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية و�سعادة
عميد ال�سنة الأولى امل�شرتكة و�سعادة مدير
الربنامج.
•تقدمي عر�ض ًا تف�صيلي ًا جلميع ما يتعلق
بالربنامج.
•تد�شني الدورات وور�ش العمل اخلا�صة
1439/3/29هـ
مبرحلة الإعداد العام.
•الإجابة على ا�ستف�سارات الطالب
والطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
1439/7/4هـ

ركن تعريفي يف املعر�ض
امل�صاحب مللتقى البحث 1439/6/6-2هـ
العلمي

•تقدمي تعريف بالربنامج ومراحله
وم�ساراته.
•توزيع الأدلة والن�شرات الف�صلية للربنامج.
•الإجابة على ا�ستف�سارات الطالبات
وع�ضوات هيئة التدري�س.
•التعريف بالربنامج.
•عر�ض �إجنازات طلبة اجلامعة املتفوقني
واملوهوبني البحثية.
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ركن تعريفي يف معر�ض
العلوم امل�صاحب للإجتماع
الأول لعمداء كليات العلوم
يف اجلامعات ال�سعودية
ركن تعريفي يف ملتقى
البحث العلمي بكلية العلوم
باملدينة اجلامعية للطالبات
ركن تعريفي باملعر�ض
التعريفي للأندية الطالبية
العامة يف كلية الرتبية
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1439/5/18هـ

•تعريف عمداء اجلامعات املُ�شاركني بدور
الربنامج يف امل�ساهمة ب�إعداد طلبة جامعة
امللك �سعود املتفوقني واملوهوبني.
•الإجابة على ا�سئلة الزائرين مع توزيع �أدلة
الربنامج التعريفية ون�شراته الف�صلية.

-7/30
1439/8/1هـ

•التعريف بالربنامج.
•توزيع الأدلة والن�شرات الف�صلية للربنامج.
•توزيع الأدلة والن�شرات الف�صلية للربنامج.

1439/3/9هـ

•التعريف بنادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني
و�أهدافه ور�ؤيته وفعالياته القادمة.

 .16تنفيذ ور�شتي عمل ملن�سقي الربنامج بالكليات
عقد الربنامج يوم الأربعاء 1439/5/14هـ ور�شة عمل ملن�سقي الربنامج يف جميع كليات اجلامعة
خ�ص�صت لبلورة جوانب «�إعداد الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي» .ولقد قام �سعادة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية حممد بن �صالح النمي برعاية وح�ضور هذه الور�شة.

وابتد�أ �سعادته ور�شة العمل بتوجيه كلمة �أكد فيها على حر�ص �إدارة اجلامعة على رعاية فئتني
غاليتني ي�شكالن العماد الأ�سا�س لرثوة الوطنية احلقيقية وهما فئة الطلبة املتفوقني وفئة الطلبة
املوهوبني .كما �أ�شاد �سعادته بالإجنازات التي حققها برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني منذ
ت�أ�سي�سيه يف رعاية هاتني الفئتني ،و�إ�شار �إلى �أهمية الدور التكاملي الذي ينهجه الربنامج مع الكليات
والأق�سام الأكادميية والعمادات والوحدات ذات العالقة بعمله .كما �شكر �سعادته جهود املن�سقني
احل�ضور للور�شة ودورهم الهام على �صعيد حتقيق �أهداف الربنامج ومنطلقاته.
وخالل ور�شة العمل قامت �إدارة الربنامج بتقدمي عر�ض ًا مل�سارات الربنامج الثالث واطالع
املن�سقني احل�ضور على �أبرز التطورات والتعديالت احلا�صلة على الربنامج وكيفية اال�ستفادة من
برامج اجلامعة يف تعزيز اجلوانب ذات العالقة .كما قامت �إدارة الربنامج بتقدمي عر�ض ًا مف�ص ًال
لكيفية �إعداد الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي وفق ًا للأ�س�س العلمية والعملية القومية ومبا يحقق الفائدة
املرجوة منه للمحور الأ�سا�س للربنامج وهو الطالب(ة) املتفوق(ة) .كما �أكد �سعادة الدكتور علي
الدلبحي مدير الربنامج على �أهمية ودور الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي يف متكني طلبة الربنامج
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يف احل�صول على خربات معرفية متقدمة تدعم لديهم ركائز التفوق وذلك �ضمن منهجية نوعية،
ت�ستند �إلى جمموعة من الأن�شطة التخ�ص�صية الهادفة .ويف نهاية الور�شة مت اال�ستماع والإجابة عن
ا�سئلة وا�ستف�سارات املن�سقني احل�ضور ودعوتهم �إلى بذل �أق�صى اجلهود لإخراج الربنامج الإثرائي
التخ�ص�صي بال�شكل الذي ين�سجم مع التطلعات الإثرائية املن�شودة للربنامج وطلبته.
كما �أقام الربنامج ور�شة عمل تعريفية ملن�سقات الربنامج بالكليات يف املدينة اجلامعية للطالبات
يوم الأربعاء املوافق 1439/6/12هـ ،وارتكزت الور�شة على حماور عدة من �أبرزها �أهم امل�ستجدات
للربنامج هذا العام ،ودور الكلية ومن�سقاتها يف دعم وتوجيه طالبات الربنامج ،وتو�ضيح كيفية �إعداد
الربامج الإثرائية املقدمة للطالبات يف مرحلة الإعداد التخ�ص�صي.
 .17تد�شني م�سار التلمذة بالربنامج وتفعيل �آليات عمله
د�شن �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي
يوم الأربعاء 1439/5/14هـ م�سار التلمذة امل�ساند يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني .ويهدف
هذا امل�سار ب�شكل عام �إلى ت�سهيل نقل اخلربة من الطلبة املتفوقني و�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين �أو
املوهوبني (اخلبري) �إلى الطلبة الذين لديهم ا�ستعداد ورغبة يف تطوير مهاراتهم املعرفية وال�شخ�صية
واملهنية �أو املواهب التي ميتلكونها.
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وخالل اخلم�س الأ�شهر الأولى من تد�شني امل�سار ،قام م�شريف هذا امل�سار بالربنامج الدكتور تركي
ع�سريي والدكتورة �سارة الر�شود بت�صميم خطة للهيكلة التنظيمية مل�سار التلمذة بداي ًة من �أهداف
امل�سار اً
و�صول لآلية التنفيذ ومميزات االلتحاق بامل�سار.
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ويف نهاية الف�صل الثاين من العام اجلامعي احلايل ،ا�ستطاع هذا امل�سار جذب ما يزيد عن 119
طالب وطالبة من خمتلف التخ�ص�صات باجلامعة.
ملخ�ص حاالت و�أعداد الطالب والطالبات مب�سار التلمذة بالربنامج
م

نوع النموذج

طالبات

طالبات

املجموع

1
2
3
4
5

مناذج معتمدة
مناذج مكتملة لكن مل تقبل بعد
ا�ستف�سارات
مناذج غري مكتملة
مناذج مكتملة  ,حتتاج للتن�سيق مع خبري(ة)

16
0
10
22
51

11
1
0
0
8

27
1
10
22
59

99

20

119

االجمايل

كما قام فريق العمل بامل�سار بالتعاون
مع من�سقي امل�سار يف جميع الكليات
للم�ساهمة يف م�ساعدة الطلبة عند اللجوء
�إليهم ،وكذلك تكوين قاعدة بيانات للطلبة
امل�شاركني بامل�سار ،و�أي�ض ًا قام الفريق
بح�صر اال�سئلة املتكررة على امييل امل�سار
يف �صورتني ارفقت جلميع امل�ستف�سرين
والراغبني بااللتحاق يف امل�سار من طالب
وطالبات عرب االمييل ،بالإ�ضافة �إلى
املتابعة مع الطلبة عرب االمييل بالرد على
اال�ستف�سارات وحل بع�ض م�شاكل ايجاد
اخلرباء من خالل قاعدة البيانات.
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 .18تنفيذ فعاليات و�أن�شطة م�سار الطلبة املوهوبني بالربنامج
منذ �إطالق هذا امل�سار برعاية كرمية من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر يوم االثنني املوافق 1438/3/13هـ ،ا�ستطاع الربنامج ا�ستقطاب ما يزيد عن
( )343طالب ًا و( )522طالبة من خمتلف املواهب الطالبية ،كان �أبرزها يف جمال املوهبة الأدبية
واملوهبة الفنية.

وخالل العام 1439/1438هـ ،قام م�س�ؤويل م�سار املوهبة بالربنامج يف ق�سم الطالب وق�سم
الطالبات بعقد املقابالت ال�شخ�صية وانتقاء �أف�ضل املواهب املتاحة على م�ستوى اجلامعة ،حيث بلغ
عدد الطالب املوهوبني ( )60طالب ًا و( )128طالبة.
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كما مت تقدمي عدد ًا من الدورات التدريبية وور�ش العمل للموهوبني واملوهوبات باجلامعة ميكن
�إجمالها على النحو الوارد باجلدول التايل:
ا�سم الفعالية

التاريخ

عدد
ال�ساعات

التمثيل والإخراج امل�سرحي

1349/2/5-4هـ

2

35

طالبات

الثقة بالنف�س

1349/2/20-19هـ

3

51

طالبات

�س ّوق نف�سك

1349/3/2هـ

2

46

طالبات

الت�صوير الفوتوغرايف

1349/3/14-12هـ

4

33

طالبات

فن الإلقاء

1349/3/18-17هـ

4

27

التفكري الناقد لدى املوهوبني

1349/3/26-25هـ

3

33

برنامج املهني ال�سعودي

1349/4/3هـ

4

34

طالبات
طالب
وطالبات
طالب

دورة فن الر�سم على ال�سرياميك

1349/7/26هـ

4

42

طالبات

دورة ت�صميم ال�شعارات

1349/7/17-16هـ

4

46

طالبات

دورة كتابة الن�ص امل�سرحي

1349/7/8هـ

4

35

طالبات

دورة الر�سم بالزيت

1349/7/2-1هـ

4

26

طالبات

1349/6/25هـ

5

25

طالب

3

28

طالب

4

29

طالبات

دورة يف فن البوب �آرت

1349/6/4-3هـ

5

34

طالبات

املجموع

-

55

524

-

ور�شة عمل بعنوان املوهبة طاقة
دورة بعنوان مهارات التفكري
1349/6/25هـ
الإبداعي
دورة يف �أ�سا�سيات الفيديو واملونتاج 1349/6/13-12هـ

42

الفئة
عدد
امل�شاركني امل�ستهدفة
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و�إميان ًا من الربنامج ب�أهمية امل�شاركة مع
اجلهات اخلارجية لتع�ضيد �أركان ومنطلقات
م�سار املوهبة بالربنامج ،فقد عقدت �إدارة
الربنامج عدة لقاءات مع ممثلي موهبة لغايات
التجهيز لتوقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعة
وبني م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة
والإبداع يف جمال رعاية املوهبة والإبداع ،وذلك
بغر�ض دعم التحول �إلى جمتمع معريف مبدع من
خالل تن�سيق وتكامل اجلهود والربامج والأن�شطة
اخلا�صة باملوهبة والإبداع .و�ستت�ضمن هذه
املذكرة جماالت التعاون التالية :تر�شيح الطلبة،
وبرامج الرعاية ،وتبادل املعلومات واخلربات،
وامل�سابقات واملعار�ض والفعاليات ،ون�شر ثقافة
املوهبة والإبداع واالبتكار ،والبحث العلمي
وبرامج التلمذة وريادة الأعمال.
 .19تد�شني مقر الربنامج يف املدينة اجلامعية
للطالبات
د�شنت �سعادة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
�أ.د�.إينا�س بنت �سليمان العي�سى املقر اجلديد
لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني باملدينة اجلامعية
للطالبات ،وذلك يوم االثنني املوافق 1439/8/28هـ.
ويقع مقر الربنامج اجلديد يف الطابق الثاين من املبنى
 25يف موقع و�سيط بني الكليات العلمية والإن�سانية
وال�صحية وقربه من مقر الأندية الطالبية واملكتبة
املركزية و�أماكن اخلدمات الطالبية وامل�سرح الكبري
وبهو اجلامعة.
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� .20إعداد وتنفيذ ن�شاطات وفعاليات نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني
نفذ نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ العديد من الفعاليات
والأن�شطة الهادفة حتقيق ًا لر�سالته القائمة على تطوير معارف ومهارات الطلبة املتفوقني واملوهوبني
وربطهم بالواقع من خالل تفاعلهم مع جهات داخل وخارج �أ�سوار اجلامعة .وكان من �أبرز الفعاليات
والأن�شطة التي نفذها النادي خالل العام 1439/1438هـ ما يلي:
 .1دورة الإ�سعافات الأولية :قدمها
الطالب املتفوقون من كلية الأمري
�سلطان للخدمات الطبية الطارئة.
� .2أقامة فعالية (�صحتك �صح)
للتوعية عن مر�ض ال�سكري مزامنة
مع اليوم العاملي لل�سكري وذلك يوم
اخلمي�س املوافق 1439/3/5هـ،
ومب�شاركة الأكادميية الطبية
ال�سعودية يف بهو اجلامعة الرئي�سي.
 .3امل�شاركة باملعر�ض التعريفي للأندية الطالبية العامة والذي
�أقامته كلية الرتبية يف يوم االثنني املوافق 1439/3/9هـ بركن
خا�ص مت التعريف فيه عن النادي و�أهدافه ور�ؤيته وفعالياته
القادمة.
� .4إقامة معر�ض «�أعمق مما تظن» :وتقوم فكرة املعر�ض على
جت�سيد كتاب (احلكمة من خملوقات اهلل) للإمام الغزايل
وعر�ضه يف قالب ا�ستثنائي مميز ،بتغذية ب�صرية من انتاج
النادي.
 .5عقد حما�ضرة بعنوان تخطيط الأهداف بر�ؤية 2030
مب�شاركة ( )34طالبة من طالبات الربنامج مبنا�سبة اليوم
اخلليجي للموهبة واالبداع.
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� .6إقامة دورة �أ�سا�سيات الريا�ضة والتغذية
ومنط احلياة ال�صحي.
 .7عقد دورة بعنوان «�أنا طموحة» باملدينة
اجلامعية للطالبات ،احتوت على ق�ص�ص
ملهمة لأ�شخا�ص ملهمني حملي ًا وعاملي ًا.
� .8إقامة دورة بعنوان «فن الر�سم على
ال�سرياميك» للطالبات املوهوبات.
 .9تنظيم رحلة تعريفية لطالب وطالبات الربنامج �إلى جمل�س ال�شورى.
 .21تنفيذ عدد من امل�شاركات الداخلية واخلارجية للربنامج
نفذ الربنامج خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ جمموعة من امل�شاركات الداخلية واخلارجية
للم�ساهمة يف خدمة اجلامعة واملجتمع والتعريف بالربنامج حملي ًا وخارجي ًا ،بالإ�ضافة �إلى تنمية ح�س
امل�س�ؤولية املجتمعية لدى طلبة الربنامج .وهذه امل�شاركات هي:
 .1امل�شاركة يف املعر�ض امل�صاحب مللتقى البحث العلمي.
 .2امل�شاركة يف معر�ض العلوم امل�صاحب للإجتماع الأول لعمداء كليات العلوم يف اجلامعات
ال�سعودية.
 .3امل�شاركة يف فعالية «خطى يف الإجتاه ال�صحيح» التي نظمتها كلية اللغات والرتجمة باجلامعة.
 .4امل�شاركة يف ملتقى «وم�ضات جتارب دولية يف رعاية املوهبة» الذي �أقيم يف رحاب م�ؤ�س�سة
موهبة.
 .5امل�شاركة مبعر�ض تعريفي مبنا�سبة اليوم اخلليجي للموهبة والإبداع يف املدينة اجلامعية
للطالبات.
 .6امل�شاركة بركن تعريفي يف برنامج ا�ستقبال طالبات الثانوية املتميزات والتي اقامته عمادة
ال�سنة الأولى امل�شرتكة للطالبات.

46

 .7امل�شاركة بتدريب طالب مقرر التدريب امليداين من كلية املجتمع :حيث قام الربنامج بتدريب
( )13طالب ًا يف تخ�ص�صي �إدارة املوارد الب�شرية والإدارة املالية.
 .8امل�شاركة بتد�شني م�سابقة هواوي لالت�صاالت وتقنية املعلومات لعام  2018م والتي ترعاها
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،والتي انطلقت يوم الأحد 82018/5م بح�ضور نائب وزير
االت�صاالت وتقنية املعلومات املهند�س هيثم بن عبدالرحمن العوهلي ،و�سفري جمهورية ال�صني
ال�شعبية لدى اململكة يل هوا �شني ،وقد �شارك وفد من اجلامعة برئا�سة الدكتور علي الدلبحي
مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف حفل تد�شني امل�سابقة.
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 .22توفري فر�ص بحثية وتدريبية وم�شاركات لطلبة الربنامج
�إميان ًا من �إدارة الربنامج ب�أهمية �إعداد
طلبته ليكونوا نواة للكفاءات العلمية والقيادية
املتميزة على م�ستوى اجلامعة واملجتمع� ،سعت
�إدارة الربنامج احل�صول على جمموعة من
الفر�ص البحثية والتدريبية لطلبة الربنامج
خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ لطلبة
الربنامج ،ويف �إطار التكامل والتن�سيق مع بع�ض
اجلهات الداخلية واخلارجية قام الربنامج
بتوفري الفر�ص البحثية والتدريبية وامل�شاركات
التالية:
 .1توفري  100منحة بحثية لطلبة الربنامج
بالتعاون مع عمادة البحث العلمي
باجلامعة وذلك يف نهاية الف�صل الثاين
من العام اجلامعي 1438/1437هـ ،ويف
نهاية العام اجلامعي 1439/1438هـ
حقق  42طالب ًا وطالبة من طلبة الربنامج
�شروط الفوز بهذه املنح يف الدورات
الثالث الأولى لها.
وقد ا�ستطاع الطالب ريان خالد
الزهراين من كلية العلوم مع م�شاركة
الدكتور عبدالعزيز بن نا�صر الهزاع يف
العام احلايل بن�شر بحث نوعي يف جملة
 Applied Physics Aوامل�صنفة كمجلة
.ISI
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 .2تدريب بحثي يف برنامج قلوبال لينك :يعترب برنامج � Globalinkأحد الربامج العاملية
التناف�سية وموجه للطلبة يف املراحل النهائية من درجة البكالوريو�س من خارج كندا ومدته
� 12أ�سبوع ًا لإجراء البحوث العلمية الهادفة خالل فرتة ال�صيف .وقد ا�ستطاع عدد من طلبة
الربنامج ح�صد خم�س مقاعد يف هذا الربنامج العاملي بالتناف�س مع الطلبة من جميع دول
العامل .وتقدير ًا لهذا الإجناز النوعي ،قام �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
بتكرمي طالب وطالبات الربنامج احلا�صلني على مقاعد يف برنامج  Globalinkوهم:

 .3تدريب عملي يف «برنامج الرازي» ال�صيفي
مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث :بالتن�سيق ما بني �إدارة الربنامج وبرنامج
الرازي ،فقد مت دعوة جمموعة من طلبة الربنامج
لاللتحاق بهذا الربنامج ال�صيفي النوعي مب�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث.
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ولقد �أجنز هذا الربنامج  18طالب ًا وطالبة من الربنامج من كليات العلوم وال�صيدلة والعلوم
الطبية التطبيقية يف �أربعة جماالت رئي�سة وهي:
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املجال

العدد

الأ�سماء

املختربات ال�سريرية

1

العقاقري

6

�أنوار الزهراين
تركي العتيبي� ،أحمد �أبو غو�ش ،عبداهلل العثمان� ،صالح
ال�صقوب ،لني ال�ضويحي ،هبة �أبو عبيد.

الكيمياء احليوية

5

نورا الذهيبي ،جمانة ال�سفيان ،ندى القحطاين ،في�صل
املطريي ،رحاب ال�سليمان.

علم الأحياء املجهري

6

مو�ضي الوهيبي ،غدير بن �سعيدان ،غيداء ال�سيهاين ،وداد
اللحيم ،م�شعل العتيبي ،ملا احلرب.

 .4برنامج «جاهز» بعمادة تطوير املهارات باجلامعة :وهو برنامج تنظمه عمادة تطوير
املهارات باجلامعة.

وقد �أجنز هذا الربنامج  23طالب ًا وطالبة من طلبة الربنامج خالل الفرتة من 1439/10/10هـ
�إلى 1439/11/13هـ وبواقع � 80ساعة تدريبية .ويبني اجلدول التايل �أ�سماء الطلبة امل�شاركني
بالربنامج:
اال�سم

1
2
3
4
5
6
7
8

هند بنت حممد بن ابراهيم املنيف
هيله بنت حمد بن عبداهلل ال�سلطان
ا�سماء بنت ر�شود بن حمد الر�شود
رجوه عبداهلل دروي�ش القر�شي
�ساره بنت حممد بن عبداهلل احل�صان
هتون عبدالرحمن عبدالعزيز اجلدوع
�ساره بنت حممد بن عبداهلل احل�صان
اروى بنت �سعد بن عبدالرحمن الزير

الكلية

علوم احلا�سب
علوم احلا�سب
علوم احلا�سب
علوم احلا�سب
علوم احلا�سب
علوم احلا�سب
علوم احلا�سب
علوم احلا�سب
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اال�سم

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

رغد عبداهلل العتيبي
نهال بنت عبدالعزيز بن عبداهلل امل�شعلي
لطيفة بنت عبدالرحمن بن عبداهلل العقيل
نورة �سعد املا�ضي
الهنوف بنت حممد بن يحي �صغري
لطيفة بنت عبدالرحمن بن عبداهلل العقيل
فاطمه بنت را�شد بن علي ال�صفيان
رغد حممد الرا�شد
رغد بنت عبداهلل بن ابراهيم القويز
�أثيل حممد عبداهلل املطوع
جنالء بنت حمد بن عبدالعزيز الدايل
حنان بنت حممد بن فهد ال�ضرغام
ذكرى بنت تركي بن �سعيد ال دليم
مهند حممد العجالن
عبداهلل يحيى جمعان النعماين

الكلية

علوم احلا�سب
العلوم
الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
الدر�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
�إدارة الأعمال
�إدارة الأعمال
كلية �إدارة الأعمال
اللغات والرتجمة
الآداب
الآداب
علوم احلا�سب
علوم احلا�سب

 .5برامج تدريبية فردية� :أ�سهم الربنامج يف توفري
فر�ص تدريبية فردية خارجية لطلبته خالل فرتة
ال�صيف من العام 1439/1438هـ وعلى النحو التايل:
�أ .فر�صة تدريبية للطالبة املتفوقة فاطمة عبداهلل �سقا
يف برنامج �أرامكو ال�سعودية.
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ب .فر�صة تدريبية للطالب املوهوب في�صل بن معيقل يف الربنامج التدريبي ب�سفارة اململكة
باملانيا بعد �إكماله الربنامج التدريبي لدى قطاع ال�ش�ؤون ال�سيا�سية مبجل�س التعاون لدول
اخلليج العربي.

ج .فر�صة تدريبية يف الإحتاد ال�سعودي للجودو وللطالب املتفوق علي جمال مدخلي.
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د .فر�صة تدريبية يف �شركة �شركة بومباردييه يف كندا للطالبني يا�سر الذيابي ومو�سى الكلثم
من كلية الهند�سة.

 .6الدعوة للم�شاركة يف جوائز وم�سابقات واملنح :قدم الربنامج دعوة لطلبته للم�شاركة
يف بع�ض اجلوائز وامل�سابقات ومنها :جائزة خادم احلرمني ال�شريفني لتكرمي املخرتعني
واملوهوبني ،وم�سابقة هواوي لالت�صاالت وتقنية املعلومات لعام  2018م ،وامل�سابقة الوطنية
الثانية للمهارات التي ح�صل فيها الطالبان يا�سر عبداهلل الذيابي والطالب �إبراهيم بن
عبداهلل احل�ضيف على امليدالية الذهبية بامل�سابقة وحظيا بتكرمي من معايل مدير اجلامعة.
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كما دعى الربنامج طلبته لال�ستفادة من منح برنامج الزمالة اخلريي ال�سعودي «�شغف» وبرنامج
هيئة ال�سوق املالية لت�أهيل اخلريجني املتفوقني ومعهد �إعداد القادة.

ولقد �شاركت �أربع طالبات من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود يف «هاكثون
احلج  »2018الذي نظمه الإحتاد ال�سعودي للأمن ال�سيرباين والربجمة والدرون يف الأول من �شهر
�أغ�سط�س مبدينة جدة بهدف ا�ستقطاب العقول الرائدة يف جمال الربجمة البتكار احللول التقنية
امل�ساهمة يف �إثراء وحت�سني جتربة احلجيج وتتميز هذه املبادرة بتحفيزها للمناخ االبتكاري باململكة
وفر�صة متميزة لدعم الطاقات ال�شابة
ال�سعودية للو�صول بها الى الريادة الإقليمية
والعاملية يف جماالت التقنية و لتحقيق �أهداف
ر�ؤية اململكة  .2030حيث ا�ستقطبت الن�سخة
الأولى من هذا «الهاكاثون «مطورين من
اجلن�سني من اململكة ومن خمتلف دول
العامل.
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ولقد �شاركت الطالبتني دميا العبدالعايل وحنان الع�سكر مع عدد من طالبات اجلامعة يف م�شروع
امل�سعف ال�سريع وهو تطبيق يخدم امل�سعفني لت�سهيل و�صولهم للمري�ض ثم نقله للم�ست�شفى املتاح مما
ي�سهل ال�سيطرة على حالته وتقدمي العالج يف �أ�سرع وقت ممكن ،يف حني �شاركت طالبة الربنامج
رهف العمر يف م�شروع �صلة وهو عبارة عن تطبيق ات�صال جماين عن طريق �شبكة خا�صة يعمل بدون
الواي فاي لإر�شاد احلجاج التائهني� ،أما الطالبة نورا الها�شمي فقد �شاركت يف م�شروع م�شروع �أ�شواط
وهو تطبيق للهاتف اجلوال يقدم خدمة ح�ساب عدد ا�شواط الطواف باالعتماد على حتديد املوقع.
وقد ح�صلت هذه امل�شاريع الأربعة على ت�أهل للمرحلة الثانية من «هاكثون احلج .»2018
وقد هنىء �سعادة مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الدكتور علي الدلبحي الطالبات على
هذا الإجناز املتميز متمني ًا لهن مزيد ًا من التقدم واالبداع يف خدمة الوطن واملواطن ،كما ذكر
�سعادته �أن اجلامعة ال تذخر جهد ًا وعم ًال د�ؤوب ًا يف رعاية هذه الفئة من ال�شباب التي متثل الرثوة
احلقيقية للجامعة والوطن وي�أمل لها �أن ت�سهم يف حتقيق ر�ؤية اململكة .2030
� .23إعداد العدد اخلام�س وال�ساد�س من الن�شرة الف�صلية للربنامج
ا�ستمرار ًا للجهود املبذولة يف حتقيق
الهدف الرابع للربنامج والقائم على ن�شر
وتر�سيخ ثقافة التفوق واملوهبة يف اجلامعة
لبث روح التناف�سية الإيجابية بني الطلبة يف
جميع كليات اجلامعة  ،فقد مت خالل العام
اجلامعي 1439/1438هـ �إعداد و�إ�صدار
العدد اخلام�س والعدد ال�ساد�س من الن�شرة
الف�صلية اخلا�صة بالربنامج ون�شرها على
املوقع الإلكرتوين للربنامج ،والتي تت�ضمن
عر�ض ًا لأبرز اجنازات الربنامج و�أخباره،
�إ�ضافة �إلى املقاالت ونتائج الدرا�سات يف
جمال التفوق واملوهبة واللقاءات مع اجلهات
ذات العالقة بعمل الربنامج وكذلك عر�ض
لإجنازات وم�ساهمات طلبة الربنامج.
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 .24تكرمي الدفعة الأولى من خريجي الربنامج
انطالق ًا من �إميانه بالدور املحوري للتفوق واملوهبة والإبداع ،رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور بدران العمر حفل تكرمي الدفعة الأولى من طلبة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم
االثنني املوافق 1439/8/28هـ ،حيث قام �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ
الدكتور حممد بن �صالح النمي بتكرمي ( )94طالب ًا وطالبة من خريجي م�سار الطلبة املتفوقني
بالربنامج نياب ًة عن معاليه .ولقد ح�ضر احلفل �أ�صحاب ال�سعادة عميد ال�سنة الأولى امل�شرتكة وعميد
القبول والت�سجيل وعميد �ش�ؤون الطالب و�سعادة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات ،وعدد ًا من �أ�صحاب
ال�سعادة العمداء ووكالء ووكيالت الكليات ،ور�ؤ�ساء الأق�سام من خمتلف كليات اجلامعة ،وجمع من
من�سقي ومن�سقات الربنامج بالكليات ومن�سوبي �إدارة الربنامج ،كما ح�ضره عدد ًا من �أولياء �أمور
الطالب والطالبات .كما قامت �سعادة وكلية اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الأ�ستاذة الدكتورة �إينا�س
العي�سى وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات بتكرمي الطالبات يف هذا احلفل الكرمي.

�إح�صائية عدد الطالب والطالبات خريجي الربنامج من الدفعة الأولى ح�سب الكليات
الكلية

الرتبية
العلوم
�إدارة الأعمال
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
علوم احلا�سب واملعلومات
التمري�ض
العلوم الطبية التطبيقية
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

عدد
الطالب

5
6
6
2
3
1
5
5

عدد
الطالبات

6
6
4
0
4
5
8
0

املجموع

11
12
10
2
7
6
13
5
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الكلية

علوم احلا�سب واملعلومات  -املزاحمية
ادارة الأعمال  -املزاحمية
الآداب
اللغات والرتجمة
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
املجموع

عدد
الطالب

عدد
الطالبات

47

47

2
3
4
2
3
0

0
0
6
3
3
2

املجموع

2
3
10
5
6
2
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مقتطفات من كلمات حفل تخريج الدفعة الأولى للربنامج،،،،
كلمة �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
�أكد �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور
�صالح بن حممد النمي خالل كلمته يف
حفل تخريج الدفعة الأولى للربنامج
على اعتزاز وفخر اجلامعة بتخريج
الدفعة الأولى من هذا الربنامج
النوعي للجامعة الذي ين�سجم مع
فل�سفة التعليم يف اململكة يف جمال
رعاية التميز واحت�ضانه ،ويعزز جهود
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني وويل
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عهده -حفظهما اهلل -يف بناء االن�سان ال�سعودي وت�سليحه باملعارف والقدرات واملهارات النوعية التي
يحتاجها وطننا الغايل لتحقيق ر�ؤيته الثاقبة  .2030كما قدم �سعادته �شكره وامتنانه الكبري جلهود
�إدارة الربنامج ومن�سوبيها والكليات والعمادات امل�ساندة باجلامعة على ما قدموه خلدمة هذه النخب
من املبدعني واملبدعات من طلبة اجلامعة .وقال يف نهاية كلمته “�أعزائي اخلريجني واخلريجات :كلنا
�إميان بقدراتكم على رد الف�ضل لوطنكم عليكم وتلبية ندائه نحو حتقيق التفوق والعاملية ،فوفا ًء لهذا
مبزيد من التفوق والتميز على �صعيد حياتكم املهنية
الوطن وقيادته احلكيمة ،ندعوكم �إلى اال�ستمرار ٍ
من خالل اال�ستثمار الأمثل ملا تعلمتموه خالل حياتكم اجلامعية ،فكونوا مواطنني �صاحلني طاحمني
�إلى ت�أمني م�ستقبل واعد لكم وللأجيال القادمة وتغليب م�صلحة الوطن على امل�صالح الفردية .فكونوا
كما عهدناكم قلب ًا ناب�ض ًا للوطن ورمز ًا لقوته وع�صب ًا حيوي ًا لرفعته ومنوذج ًا تفخر به جامعتكم� .إلى
وبتوفيق من اهلل عز وجل ورعايته”.
الأمام يف خدمة اجلامعة والوطن
ٍ
كلمة مدير الربنامج �سعادة الدكتور على الدلبحي
ق ّدم �سعادة مدير الربنامج الدكتور علي
الدلبحي كلمة خالل حفل خريجي الدفعة الأولى
للربنامج قال فيها:
معايل مدير اجلامعة راعي احلفل
الأخوة احل�ضور
�أرب ُع وت�سعون خريج ًا وخريجة من خمتلف
التخ�ص�صات والكليات
�أرب ُع �سنوات من الرعاية والإثراء والبناء من
الربنامج والعمادات
نحتفي بهم اليوم م�سلحني بنماذج متقدمة من
املهارات واخلربات
ف�أمامكم اليوم نخبة متميزة و�شابة من الكفاءات
والقيادات
دعم ًا لر�ؤية الوطن وحتقيق ًا للطموحات
والإجنازات
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�شكر ًا جلامعة امللك �سعود
�شكر ًا ملعاليه ولكم على دعمكم الالحمدود
�شكر ًا لكليات اجلامعة على جهدها املعهود
�شكر ًا لفريق العمل على ما بذلوه من عطاء وجهود
الطلبة من خريجي الدفعة الأولى
كونوا كما عهدناكم منوذج ًا و�سند ًا خلدمة الوطن ورفعته
كونو ًا كما �أرادكم ويل العهد يف ر�ؤيته
ثروة حقيقية للوطن ورافد ًا لدعم قوته
ورمز ًا للبذل والعطاء و�سمع ًا وطاع ًة لقيادته
ويف اخلتام �أ�سال اهلل العلي القدير� ،أن يوفقكم يف م�سريتكم املهنية وا�ضعني ن�صب �أعينكم وطن
طموح واقت�صاد مزدهر وجمتمع حيوي والتي هي ركائز الر�ؤية والبناء والتطوير
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 .25تد�شني وتنفيذ الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي لطلبة الربنامج
�أو ًال :تد�شني الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي:
�أعلن �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور �صالح بن حممد النمي قائمة
�أ�سماء الطالب والطالبات املر�شحني للربنامج الإثرائي
ال�صيفي اخلارجي يف حفل تكرمي الدفعة الأولى للربنامج.
ويعترب الربنامج الإثرائي ال�صيفي �إمتداد ًا لنهج برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف تطوير منظومة عمل خالل
الف�صل ال�صيفي لتنمية �أفاق التفكري للطلبة املتفوقني
واملوهوبني ،وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات
التنمية املعا�صرة .ويف ال�صيف القادم� ،سيعقد الربنامج
الإثرائي ال�صيفي يف مدينة مان�شي�سرت الربيطانية على
�شكل دورات مكثفة يف مهارات اللغة الإجنليزية العامة
والأكادميية بالإ�ضافة �إلى املهارات البحثية والقيادية
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ومهارات االبتكار وزيارات علمية �إلى بع�ض اجلامعات الربيطاينة العريقة لالطالع على �أبرز مراكز
املعرفة واالبتكار فيها .ويبلغ عدد الطلبة امل�شاركني ( )15طالب ًا و( )10طالبات من خمتلف كليات
اجلامعة وتخ�ص�صاتها.
ثاني ًا :تنفيذ الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي:
معلومات الربنامج
�شروط القبول

�إنهاء مرحلة الإعداد التخ�ص�صي بالربنامج

عدد الطلبة
�إجمايل �ساعات الربنامج
مدة الربنامج

 15طالب و 10طالبات
� 100ساعة
�شهر كامل
مهارات اللغة الإجنليزية العامة
مهارات اللغة الإجنليزية الأكادميية
املهارات القيادية واالبتكارية
ور�ش العمل والزيارات العلمية للجامعات

جماالت الربنامج

ملخ�ص لأبرز فعاليات الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي
•بعد و�صول الطلبة �إلى مدينة مان�شي�سرت الربيطانية ،توجه الطلبة ملعهد
 groupلغايات حتديد م�ستوياتهم باللغة الإجنليزية عن طريق عدة اختبارات متنوعة يف
جمال القواعد واال�ستماع والتحدث والكتابة ،ثم مت توزيعهم على �صفوف بنا ًء على نتيجة
االختبار و�إبالغهم مبواعيد الدرا�سة وت�سليمهم بطاقات الطلبة اخلا�صة.
new college

•القيام بجولة تعريفية للطالب للمعهد ومعامل املدينة الرئي�سية وال�سياحية.
•البدء بعقد الدورات التدريبية يف مهارات اللغة الإجنليزية لطالب الربنامج على مدى 4
�أ�سابيع كاملة ،بحيث تبد�أ بقواعد اللغة الإجنليزية من ال�ساعه  8:45الى  ،12:00ومن ثم
درا�سة اللغة الإجنليزية االكادميية وتطوير مهارات الطالب باال�ستماع والتحدث والكتابة
من ال�ساعة � 1:30إلى .2:15
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•زيارة �إلى جامعة مان�ش�سرت العريقة ،حيث قامت اجلامعة ب�إعداد برنامج متكامل لالطالع
على برامج الدرا�سات العليا واملعامل ومراكز البحث واالبتكار والتقنية يف اجلامعة ،وزيارة
املكتبات التخ�ص�صية باجلامعة ومعامل الطباعة ثالثية الأبعاد.
•ح�ضر الطلبة امل�شاركون عدد ًا من االن�شطة العلمیة والعملیة والرتفیهیة والتي نظمت من
قبل عدة جهات منها  ،NCGجامعة مان�ش�سرت میرتوبولتان ،ومنظمة Defense Medical
 Welfare Serviceاملنظمة الربیطانیة لال�سعافات الأولیة لل�صحة النف�سیة وجامعة �سالفورد،
حیث مت ح�ضور دورة تدریبیة يف اال�سعافات الأولیة لل�صحة النف�سیة للقوات امل�سلحة وذلك
ملدة یومنی وهدفت هذه الدورة �إلى التدریب العملي للح�صول على ت�صریح تقدمی اخلدمات
النف�سیة .كما نظمت كلیة ال�صحة وعلم انف�س واخلدمة االجتماعیة بجامعة مان�ش�سرت
میرتوبولتان م�ؤمتر .2018 High Summer Conference – FRIHSCكما مت زيارة جامعة
�سالفورد للإطالع على �أبرز االمكانات التعلیمیة والبحثیة فيها و�أهمها املختربات الطبية
ومعامل التدريب والنمذجة.
•عقد ور�شة عمل يف جمال مهارات القيادة واالبداع واالبتكار.
•عقد ور�شة عمل بعنوان �أ�س�س كتابة البحث العلمي .
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اح�صائيات الربنامج
�أوال :عدد الطالب امل�شاركني بالربنامج ون�سبتهم
بلغ عدد الطالب امل�شاركني بالربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي ( )25طالب ًا وطالبة وبن�سبة
بلغت ( )%13تقريب ًا من العدد الكلي لطالب برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني-مرحة الإعداد
التخ�ص�صي والبالغ عددهم ( )196طالب ًا.
ثاني ًا :عدد ال�ساعات للدورات التدريبية وور�ش العمل والزيارات امليدانية
بلغ عدد �ساعات التدريب وور�ش العمل والزيارات امليدانية ما يزيد عن (� )100ساعة ،حيث
بلغت ن�سبة �ساعات التدريب ما يزيد عن ( )%72من عدد �ساعات الربنامج الكلية� ،أما ور�ش العمل
والزيارات امليدانية فقد ا�ستحوذت على ما ن�سبته ( )%28من العدد الكلي ل�ساعات الربنامج.
املجال

عدد ال�ساعات

الن�سبة

التدريب
ور�ش العمل والزيارات امليدانية

72
28

72%
28%

ثالث ًا :م�ستويات الطالب امل�شاركني بالربنامج يف اللغة الإجنليزية
حقق الطالب امل�شاركون نتائج متميزة بعد اجتياز الدورة التدريبية وور�ش العمل يف جمال اللغة
الإجنليزية وعلى النحو التايل:
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العدد بعد الدورة

العدد قبل الدورة

امل�ستوى

0
0
1
6
8
10
25

4
6
9
6
0
0
25

Beginner, Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper-intermediate
Advanced 1
Advanced 2
Total

ن�سبة ر�ضا الطالب عن الربنامج
قام جميع الطالب امل�شاركني بالربنامج بتقييم الربنامج يف �ضوء جمموعة من املعايري وكانت
نتائج التقييم على النحو التايل:
1
2
3
4

املعيار

التقييم

املدرب
احلقيبة التدريبية
البيئة التدريبية
املتدربون

%98
%95
%96
%96

منوذج من �شهادات الربنامج
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الربنامج الإثرائي ال�صيفي يف عيون الطالب والطالبات
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� .26إح�صائيات امللف ال�صحفي وقنوات التوا�صل للربنامج
قامت �إدارة الربنامج ب�إن�شاء ح�سابات للربنامج يف و�سائل التوا�صل الإجتماعي يف كل من تويرت،
والفي�سبوك ،وال�سنابت�شات ،واال�سنتقرام ،واليوتيوب ،ومبا يزيد عن ( )4000متابع ًا .كما توا�صلت مع
ال�صحف والقنوات املحلية والإلكرتونية لغايات ن�شر �أخبار الربنامج .وفيما يلي ملخ�ص ًا للإح�صائيات
ذات العالقة خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ..
القناة

عدد الأخبار

ر�سالة اجلامعة
البوابة الإخبارية للجامعة
ال�صحافة املحلية
قنوات التوا�صل الإجتماعي
القنوات التلفزيونية والإذاعات املحلية

63
105
5
ما يزيد عن 600
3
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� .27إح�صائية برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف العام 1439/1438هـ
�إدارة الربنامج
9
9
15
21
14

�أع�ضاء اللجنة التنفيذية
�أع�ضاء �إدارة الربنامج يف ق�سم الطالب
�أع�ضاء �إدارة الربنامج يف ق�سم الطالبات
من�سقي الكليات من �أع�ضاء هيئة التدري�س
من�سقات الكليات من �أع�ضاء هيئة التدري�س

�أعداد طلبة الربنامج  -م�سار الطلبة املتفوقني
املرحلة

طالب

طالبات

املجموع

املرحلة الت�أهيلية
مرحلة الإعداد العام
مرحلة الإعداد التخ�ص�صي
مرحلة الإعداد املتقدم
م�ستمري التفوق

130
532
114
81
136

70
345
82
75
121

200
877
196
156
257

�أعداد طلبة م�ساراملوهوبني
طالب
طالبات
املجموع

60
128
188

�أعداد طلبة م�سار التلمذة
طالب
طالبات
املجموع
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11
16
27

اح�صائية الأن�شطة العلمية والعملية للربنامج خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ
الو�صف

عدد ال�ساعات

عدد امل�ستفيدين

الطلبة املتفوقني-الت�أهيلية
الطلبة املتفوقني-الإعداد العام
الطلبة املتفوقني-الإعداد التخ�ص�صي
الطلبة املتفوقني-الإعداد املتقدم
�أن�شطة جلميع املراحل
اللقاءات العلمية
الزيارات العلمية
دورة املجل�س الثقايف الربيطاين
�أن�شطة النادي
الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي
الطلبة املوهوبني

110
24
� 2ساعة �أ�سبوعي ًا
55
5
8
3
36
8
100
55

615
424
181
402
288
249
61
100
200
25
524

املجموع

3069
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الربنامج
يف الإعالم
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