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”إن بالدنا تضم عقواًل 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-.

المنظومة  تطوير  طريق  عن  أبنائنا  شخصيات  في  اإليجابية  القيم  “سنرسخ 
المعارف  الطالب  إكساب  خالل  من  مكوناتها،  بجميع  والتربوية  التعليمية 
تتصف  مستقلة  شخصية  ذا  ليكون  الحميدة  والسلوكيات  والمهارات 
الذاتي  الوعي  من  الكافي  القدر  ولديها  والقيادة،  والمثابرة  المبادرة  بروح 

واالجتماعي والثقافي”.
رؤية المملكة 2030



التقرير السنوي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
بجامعة الملك سعود  ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

2

�شكرًا ل�شركاء الإجناز

معايل مدير اجلامعة
�شعادة وكيل اجلامعة

�شعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
�شعادة وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي

�شعادة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
اللجنة التنفيذية العليا للربنامج

كليات اجلامعة
عمادة تط�ير املهارات

عمادة ال�شنة الأولى امل�شرتكة 
عمادة �ش�ؤون الطالب

عمادة القب�ل والت�شجيل
عمادة البحث العلمي
عمادة �ش�ؤون املكتبات

دار جامعة امللك �شع�د للن�شر
برنامج  زمالة عامل

برنامج ال�شراكة العلمية الدولية
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املقـــدمـــة

الطلبة  رعاية  جمال  يف  والتميز  الريادة  على  القائمة  الربنامج  ور�ضالة  روؤية  من  اإنطالقًا   
املعرفة  واإقت�ضاديات  جمتمع  نحو  التحول  يف  للم�ضاهمة  ال�ضعودي  املجتمع  يف  واملوهوبني  املتفوقني 
كافة  �ضعود يف  امللك  بجامعة  واملوهوبني  املتفوقني  للطلبة  ا�ضتثنائية  وعناية  رعاية  تقدمي  من خالل 
التخ�ض�ضات وكافة جمالت املوهبة املتاحة من خالل تقدمي برامج نوعية واإثرائية وم�ضاندة تدعم 
تفوقهم الأكادميي وجمالت املوهبة لديهم على امل�ضتوى العلمي والعملي، فقد ا�ضتمر الربنامج ولعامه 
متوافقًا  واإجنازاته  وتوجهاته  واأهدافه  منطلقاته  �ضعيد  على  ورائدة  نوعية  نقالت  باإحداث  الثاين 
للتطورات  ومواكبًا  تعزيز قدرات اخلريجني،  والقائم على  الرابع  ال�ضرتاتيجي  مع  هدف اجلامعة 

احلا�ضلة على ال�ضاحة ال�ضعودية مبا فيها الروؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.

يهدف هذا الربنامج ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإلى الإ�ضهام يف اإعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني   
ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية وجمالت املوهبة املتعددة واملتميزة، وتطوير واإبراز قدراتهم 
اأ�ضكالها على م�ضتوى  اأفاق التفكري لديهم للم�ضاهمة يف التنمية امل�ضتدامة بكافة  ومهاراتهم وتنمية 
اجلامعة واملجتمع، بالإ�ضافة اإلى   متكينهم من ال�ضتفادة الق�ضوى من الربامج وال�ضراكات الداخلية 
واخلارجية للجامعة واملتعلقة بالأبعاد التعليمية والأكادميية والبحثية وكذلك املتعلقة باملوهبة والإبداع 
والبتكار.  كما يعترب ن�ضر وتر�ضيخ ثقافة التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح التناف�ضية الإيجابية بني 

الطلبة يف جميع الكليات.

اجلامعي  العام  خالل  الربنامج  حققها  التي  الإجنازات  لأهم  و�ضفًا  التقرير  هذا  ويتناول   
1438/1437هـ والتي يعود الف�ضل فيها باملقام الأول اإلى معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور بدران 
العمر و�ضعادة وكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان 
لدعمهما املتوا�ضل ملنطلقات الربنامج وطلبته. وال�ضكر مو�ضول لكافة كليات واإدارات اجلامعة على 

م�ضاهمتها املميزة يف اإجناح اأن�ضطة الربنامج.
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تفا�شيل الجنازات

1. اإعادة ت�شكيل اللجنة الدائمة التنفيذية للربنامج

الدائمة  اللجنة  ت�ضكيل  اإعادة  فقد مت  للربنامج،  وامل�ضارات اجلديدة  املنطلقات  مع  متا�ضيًا   
التنفيذية للربنامج  على النحو التايل:

امل�قع الإ�شمامل�قع ال�ظيفي
باللجنة

�ضعادة / وكيل اجلامعة لل�ضوؤون 
رئي�ضًاالدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمانالتعليمية والأكادميية

�ضعادة / م�ضاعد وكيل اجلامعة 
لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية ل�ضوؤون 

اخلطط الدرا�ضية
ع�ضوًاالدكتور عبدالرحمن بن �ضعد العنقري

�ضعادة / وكيل عمادة ال�ضنة الأولى 
ع�ضوًاالدكتور عبداملجيد بن عبدالعزيز اجلريويامل�ضرتكة لل�ضوؤون الأكادميية

ع�ضوًاالدكتور نا�ضر العريفي�ضعادة / وكيل عمادة البحث العلمي

�ضعادة / وكيل عمادة �ضوؤون الطالب 
ع�ضوًاالدكتور علي بن عبداهلل البكر    للتطوير واجلودة

�ضعادة / م�ضاعد عميد �ضوؤون القبول 
ع�ضوًاالأ�ضتاذ حممد بن م�ضاعد الع�ضيميوالت�ضجيل لتقنية املعلومات

�ضعادة / مدير برنامج الطلبة 
ع�ضوًاالدكتور علي بن كناخر الدلبحياملتفوقني واملوهوبني

�ضعادة الدكتورة / ممثلة الأق�ضام 
ع�ضوًاالدكتورةعبري بنت عبداهلل احلربيالن�ضائية

�ضكرتريًاالأ�ضتاذ عبداهلل بن ابراهيم اجلريد�ضكرتري الربنامج
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2. اإ�شتحداث م�شارات ومنطلقات جديدة للربنامج

عقدت اللجنة الدائمة التنفيذية للربنامج اجتماعها الثاين برئا�ضة �ضعادة الدكتور عبدالعزيز   
بن عبداهلل العثمان وكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية وذلك يوم الثالثاء 1438/02/07هـ، 

ومتخ�ص الجتماع عن املوافقة على املقرتحات التي تقدم بها مدير الربنامج وهي كالآتي:

اإدراج مقرتح »مركز املوهبة والإبداع« حتت مظلة برنامج الطلبة املتفوقني، واإعادة ت�ضمية . 1
رئي�ضني  م�ضارين  ي�ضم  اأن  على  واملوهوبني«  املتفوقني  الطلبة  »برنامج  لي�ضبح  الربنامج 
هما: م�ضار الطلبة املتفوقني وم�ضار الطلبة املوهوبني، بالإ�ضافة اإلى م�ضار م�ضاند هو م�ضار 

التلمذة.
اإعادة هيكلية الربنامج ومنطلقاته واآليات الرت�ضيح فيه مبا ين�ضجم مع امل�ضارات اجلديدة . 2

للربنامج. 
تق�ضيم م�ضار الطلبة املتفوقني اإلى بعدين هما: البعد الكمي والبعد النوعي. حيث يت�ضمن . 3

البعد الكمي لهذا امل�ضار تركيز جهود الربنامج على عدد الطلبة املتفوقني، من خالل تر�ضيح 
وفقًا  للم�ضار  العام  الإعداد  التاأهيلية ومرحلة  للمرحلة  والطالبات  الطالب  اأكرب عدد من 
ملعايري و�شروط معينة، يف حني يتم تركيز جهود الربنامج يف البعد النوعي على نوعية الطلبة 
امللتحقني به؛ بحيث يتم اختيار اأف�ضل الطلبة امللتحقني بالبعد الكمي للم�ضار لالنتقال لبعده 

النوعي وفقًا ملعايري و�شروط معينة.

IófÉ°ùe äGQÉ°ùe

èeÉfÈdG äGQÉ°ùe

 QÉ°ùe
Iòª∏àdG

 QÉ°ùe
ÚHƒgƒŸG áÑ∏£dG

 QÉ°ùe
ÚbƒØàŸG áÑ∏£dG
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م�شارات الربنامج الثالث
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الإجتماع الثاين للجنة الدائمة التنفيذية للربنامج

مخطط مسار الطلبة المتفوقين
االنتقال من البعد الكمي إلى البعد النوعي

...........................................................................................................

..........................

..........................

..........................

البعد
الكمي

البعد
النوعي

المرحلة التأهيليةالبداية

على  الحصول  العام  ا�عداد  لمرحلة  لالنتقال  يشترط 
أي  في  رسوب  وبدون  فأعلى   (٤٫٢٥) تراكمي  معدل 
للمرحلة  المخصصة  المقاعد  على  والمنافسة  مقرر، 
للمعدل   %٨٠) للمرحلة  الترشيح  معيار  ضوء  في 

التراكمي،٢٠% للنسبة المركبة).

على  الحصول  المتقدم  ا�عداد  لمرحلة  لالنتقال  يشترط 
أي  في  رسوب  وبدون  فأعلى   (٤٫٢٥) تراكمي  معدل 
ا�عداد  لمرحلة  ا�ثرائي  البرنامج  واكمال  مقرر، 

التخصصي.

يشترط لالنتقال لمرحلة ا�عداد التخصصي الحصول على 
أي  في  رسوب  وبدون  فأعلى   (٤٫٢٥) تراكمي  معدل 
النوعي  (البعد  المرحلة  مقاعد  على  والمنافسة  مقرر، 
(٢٠٠ مقعد @ ))، في ضوء المعدل التراكمي وإكمال 

متطلب مرحلة االعداد العام وهي حضور نشاطين من
• أنشطة مرحلة ا�عداد العام.

• أسرار التفوق الدراسي ( محاضرة)
• أنواع الذكاء الثمانية ( محاضرة)

• العادات السبع للتفوق (ورشة عمل)
• عادات العقل وتنمية التفكير (ورشة عمل)

• لقاء مع خبير (لقاء)

السنة ا³ولى

مرحلة ا�عداد العام

السنة الثانية

مرحلة ا�عداد التخصصي

السنة الثالثة

مرحلة ا�عداد المتقدم

السنة الرابعة فما فوق
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3. اإعداد الهيكل والدليل التنظيمي للربنامج

يف اإطار ا�ضتحداث منطلقات وم�ضارات جديدة للربنامج، فقد قامت اإدارة الربنامج بتطوير   
هيكل تنظيمي يتوافق مع ذلك واعتماده من اجلهات ذات العالقة، كما قامت بتطوير دليل تنظيمي 
لكافة وحدات و�ضعب هذا الهيكل. ويبني ال�ضكل التايل اأبرز الوحدات وال�ضعب التنظيمية للربنامج.



   
















الهيكل التنظيمي اجلديد لربنامج الطلبة املتف�قني وامل�ه�بني
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4. اإعادة ت�شكيل اأع�شاء اإدارة الربنامج

ومتا�ضيًا مع الهيكل التنظيمي املعتمد للربنامج، قام مدير الربنامج باإعادة ت�ضكيل اأع�ضاء   
اإدارة الربنامج وعلى النحو التايل: 

اأع�شاء اإدارة الربنامج يف ق�شم الطالب:

امل�شمى ال�ظيفي بالربنامجال�شم

مدير الربنامجد. علي بن كناخر الدلبحي
رئي�ص وحدة التن�ضيق واملتابعةاأ. متعب ربيع القحطاين

رئي�ص وحدة العالقات العامة والإعالماأ. طارق بن غالب املطريي
رئي�ص وحدة رعاية الطلبة املتفوقنيد. فواز بن خريي احلكمي

رئي�ص وحدة رعاية الطلبة املوهوبنياأ.د. �ضالح الدين فرح عطا اهلل بخيت
رئي�ص وحدة ال�ضوؤون الإدارية والفنيةاأ. ريا�ص اأحمد طهماز

م�ضوؤول �ضعبة ال�ضوؤون الإداريةاأ. عاي�ص بن زيد ال�ضيباين
م�ضوؤول �ضعبة الأن�ضطة والفعالياتد. �ضاكر بن دخيل اهلل ال�ضراري

اأع�شاء اإدارة الربنامج يف ق�شم الطالبات:

امل�شمى ال�ظيفي بالربنامجال�شم

م�ضاعدة مدير الربنامج بالق�ضم الن�ضائيد. حمدة �ضالح العنزي
رئي�ضة �ضعبة رعاية الطالبات املتفوقاتد. عفاف �ضامل املحمدي

رئي�ضة �ضعبة العالقات العامة والإعالمد. �ضارة الر�ضود
رئي�ضة �ضعبة ال�ضوؤون الإدارية بفرع الطالباتد. فوزية عبداهلل الروق

رئي�ضة �ضعبة رعاية الطالبات املوهوباتاأ. منى الذويب
اإدارية يف �ضعبة ال�ضوؤون الإداريةاأ. �ضيماء علي بن دريهم

ال�ضكرتاريةاأ. نورة عبداهلل القحطاين
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5. حتديث امل�قع الإلكرتوين للربنامج

مت حتديث املوقع الإلكرتوين للربنامج بالتعاون مع عمادة التعامالت الإلكرتونية والإت�ضالت   
باجلامعة وعلى النحو التايل:

تعديل جميع حمتويات املوقع الإلكرتوين مبا يتوافق مع التغيريات والتحديثات التي طراأت . 1
على الربنامج مبا فيها امل�ضارات الثالث للربنامج.

اللغات . 2 كلية  مع  بالتعاون  الجنليزية  باللغة  الإلكرتوين  املوقع  حمتويات  جميع  ترجمة 
والرتجمة باجلامعة.

اإ�ضافة قناة للربنامج على اليوتيوب ومعر�ص لل�ضور وامللف ال�ضحفي. . 3
الربنامج  لطلبة  واملعلومات  البيانات  توفري  �ضعيد  على  مهمًا  مرجعًا  املوقع  هذا  وي�ضكل   

واملن�ضقني ومر�ضدي الربنامج اإ�ضافًة اإلى اجلهات اخلارجية ذات العالقة بعمل الربنامج.

امل�قع الإلكرتوين للربنامج باللغة العربية
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امل�قع الإلكرتوين للربنامج باللغة الإجنليزية

6. اإعداد قائمة الطالب والطالبات املر�شحني للبعد الكمي يف الربنامج

بالتعاون املثمر والفعال مع عمادة القبول والت�ضجيل وعمادة ال�ضنة الأولى امل�ضرتكة، قامت   
اإدارة الربنامج بفرز الطلبة املر�شحني للبعد الكمي يف الربنامج وفقًا لل�شروط التالية:

مقعدًا   )200( حتديد  يتم  درا�ضي  عام  كل  بداية  يف  امل�شرتكة:  الأولى  ال�شنة  م�شت�ى  اأ. 
الن�ضبة  بناًء على  امل�ضرتكة  الأولى  ال�ضنة  التاأهلية منه ومن طالب وطالبات  للمرحلة  للم�ضار 
املركبة )املكافئة(، بحيث يتم توزيع هذه املقاعد على م�ضارات ال�ضنة الأولى امل�ضرتكة )�ضحي، 
علمي، اإن�ضاين( يف �ضوء عدد الطلبة املقبولني يف كل م�ضار، مع تخ�ضي�ص ما ن�ضبته )5%( من 

املقاعد للطلبة غري ال�ضعوديني.

والطالبات  الطالب  اإنهاء  وبعد  درا�ضي  عام  كل  بداية  يف  البكال�ري��ص:  م�شت�ى طلبة  ب. 
يتم  مقرر،  اأي  يف  ر�ضوب  وبدون  فاأعلى   )4.25( مبعدل  امل�ضرتكة  الأولى  ال�ضنة  متطلبات 
تر�ضيحهم للبعد الكمي للم�ضار )مرحلة الإعداد العام( وفقًا للمعدل الرتاكمي )بوزن %80( 
الأكادميية  الربامج  عدد  �ضوء  يف  املقاعد  عدد  ويخ�ض�ص   ،)%20 )بوزن  املركبة  والن�ضبة 
املطروحة يف الكليات التي يلتحقون بها، كما يخ�ض�ص للطلبة غري ال�ضعوديني ن�ضبة ل تتجاوز 

)5%( من العدد الكلي لطلبة هذا البعد.
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ويف �شوء هذه املعايري وال�شروط، مت اعتماد تر�شيح )208( طالبًا وطالبة من طلبة ال�ضنة   
الأولى امل�ضرتكة، وبن�ضبة بلغت )63.5%( للطالب و)35.5%( للطالبات وعلى النحو التايل:

اأعداد طالب وطالبات املرحلة التاأهيلية للعام اجلامعي 1437-1438 هـ

اأما يف مرحلة الإعداد العام من م�ضار الطلبة املتفوقني، فقد ر�ضحت اإدارة الربنامج )461(   
والذين  اجلامعة  كليات  جميع  ومن  هـ   1437-1438 اجلامعي  للعام  الكمي  لبعده  وطالبة  طالبًا 

�ضيتناف�ضون على مقاعد الربنامج يف بعدة النوعي والبالغ عددها )200( مقعدًا. 

ت�زيع طلبة الربنامج على البعد الكمي-مرحلة الإعداد العام

املجم�عطالباتطالبطلبة البعد الكمي للربنامج

259184443الطلبة ال�ضعوديني
9918الطلبة غري ال�ضعوديني

268193461املجم�ع

بالربنامج  بقبولهم  وابالغهم  املر�ضحني  الطلبة  مع  بالتوا�ضل  الربنامج  اإدارة  قامت  ولقد   
عن طريق الربيد اللكرتوين والر�ضائل الق�ضرية واملحادثات الهاتفية. كما مت تزويد جميع كلياتهم 
الكمي  البعد  الربنامج يف  قائمة طلبة  واعتماد  التوا�ضل معهم،  ومعلومات  املقبولني  الطلبة  باأ�ضماء 

النهائية واإدراجها على املوقع الإلكرتوين للربنامج.
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اإدراج قائمة طلبة الربنامج على امل�قع الإلكرتوين للربنامج

7. تد�شني مقر الربنامج واإطالق م�شار الطلبة امل�ه�بني

الثنني  يوم  العمر  عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  د�ضن   
لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل  �ضعادة  بح�ضور  الربنامج  مقر  2016/12/12م  املوافق  1438/03/13هـ 
امل�ضاندة  والعمادات  الكليات  العثمان وعمداء  الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل  والأكادميية  التعليمية 
واأع�ضاء اللجنة التنفيذية العليا ومن�ضوبي الربنامج واأع�ضاء اإدارته. كما قام معاليه باإطالق م�ضار 
الطلبة املوهوبني كاأحد امل�ضارات الأ�ضا�ضية للربنامج، واإعالن تر�ضيح طالب وطالبات الربنامج ملرحلة 

الإعداد العام يف م�ضار الطلبة املتفوقني. 

معايل مدير اجلامعة يد�شن مقر الربنامج
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ت�ضرف  اجلامعة،  مدير  معايل  كلمة  وبعد   
الإثرائية  الربامج  اجتازوا  الذين  الربنامج  طلبة 
من�ضقي  من  وعددًا  واخلارجية  الداخلية  ال�ضيفية 
من  بتكرمي  اجلامعة  كليات  خمتلف  يف  الربنامج 
كما  بالجناز.  التهنئة  �ضهادات  وت�ضليمهم  معاليه 
دعم  يف  �ضاركت  التي  اجلهات  بتكرمي  معاليه  قام 
واجناز الربامج الإثرائية ال�ضيفية للربنامج وهم: 
ومركز  الربيطاين  الثقايف  واملجل�ص  البالد  بنك 

امللكة رانيا بجامعة الريموك الأردنية.

لقطات من حفل تكرمي طالب الربنامج ال�شيفي 
ومن�شقي الربنامج بالكليات.   ◄

النموذج  بتجهيز  الربنامج  اإدارة  وقامت    
على  ورفعه  املوهوبني  م�ضار  طلبة  بت�ضجيل  اخلا�ص 
طالب  جميع  ودعوة  للربنامج،  الإلكرتوين  املوقع 
خمتلف  من  املواهب  اأ�ضحاب  اجلامعة  وطالبات 
املوقع  خالل  من  امل�ضار  بهذا  للت�ضجيل  املجالت 
والربيد  الن�ضية  والر�ضائل  للربنامج  الإلكرتوين 
الإلكرتوين وتعاون وم�ضاركة اأع�ضاء هيئة التدري�ص 

باجلامعة.

► ر�شالة الدع�ة مل�شار الطلبة امل�ه�بني
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من�ذج الإلتحاق مب�شار الطلبة امل�ه�بني

وبعد درا�ضة مناذج الت�ضجيل واإجراء املقابالت، تبني اأن هنالك ما يزيد عن )1600( موهبة   
ال�ضعر  )نظم  الأدبي  املجال  من  كل  يف  متعددة  مواهب   ومن  امل�ضار  هذا  اإلى  ان�ضمت  قد  طالبية 
والكتابة والتاأليف(، واملجال الفني )الر�ضم والت�ضوير والت�ضميم واملونتاج واخلط العربي والإعالم(، 
واملجال العلمي )لبتكار والروبوت والهند�ضة واحلا�ضب الآيل والعلوم املختلفة(، بالإ�ضافة اإلى املجال 

النف�ضحركي.

ت�زيع طلبة م�شار امل�ه�بني على جمالت امل�هبة املتعددة
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ومد  التعاون  اأركان  تر�ضيخ  على  الربنامج  وحر�ص  والتعا�ضدية،  التكاملية  ملبداأ  وتر�ضيخًا   
ج�ضور التوا�ضل مع الربامج واملراكز النوعية التي من �ضاأنها امل�ضاهمة يف حتقيق اأهداف م�ضار الطلبة 
املوهوبني بالربنامج وتطلعاته، قامت اإدارة الربنامج بعقد جمموعة من الجتماعات التن�ضيقية وكانت 

على النحو التايل:

الجتماعات التن�شيقية لتفعيل م�شار الطلبة امل�ه�بني

الهدف / النتائجاحل�ش�راملقرالتاريخ

1هـ
43

8/
04

/0
 »موهبة«6

 يف موؤ�ض�ضة 
امللك عبدالعزيز 
ورجاله للموهبة 

والبداع

الربنامج  مدير  �ضعادة 
م�ضار  م�ضرف  و�ضعادة 
الطلبة املوهوبني بالربنامج، 
التن�ضيق  م�ضوؤول  و�ضعادة 
من  وم�ضوؤولتني  بالربنامج 
الق�ضم  يف  الربنامج  اإدارة 

الن�ضائي. 

العام  الأمني  �ضعادة م�ضاعد 
من  اأع�ضاء  ثالثة  و  ملوهبة، 
من  واثنتني  الرجال  ق�ضم 

الق�ضم الن�ضائي.

رعاية  بني  الفجوة  ردم  الهدف: 
والتعليم  العام  التعليم  يف  املوهوبني 

العايل

بتزويد  »موهبة«  قيام  النتائج: 
كانت  الذين  الطلبة  بقوائم  الربنامج 
التعليم  مرحلة  يف  موهبة  ترعاهم 
العام ليت�ضنى للربنامج رعايتهم خالل 
املرحلة اجلامعية، وت�ضكيل فريق عمل 
من موهبة والربنامج لو�ضع خطة عمل 

م�ضرتكة بني الطرفني.

1هـ
43

8/
05

/1
0

برنامج الطلبة 
املتفوقني 
واملوهوبني

و�ضعادة  الربنامج  اأدارة 
الطالب  �ضوؤون  عمادة  وكيل 
وال�ضراكة  لالأن�ضطة 
الأندية  وم�ضريف  الطالبية 
املتخ�ض�ضة  الطالبية 
بعمادة  املوهبة  مبجالت 

�ضوؤون الطالب.

يف  املبذولة  اجلهود  تن�ضيق  الهدف: 
اجلامعة.  يف  الطالبية  املواهب  رعاية 
النتائج: البدء يف تفعيل م�ضار رعاية 
ال�ضراكة  خالل  من  املوهوبني  الطلبة 

مع الأندية الطالبية.

1هـ
43

8/
05

/2
3

برنامج الطلبة 
املتفوقني 
واملوهوبني

الربنامج  مدير  �ضعادة 
رئي�ص وحدة م�ضرح  و�ضعادة 

جامعة امللك �ضعود

لرعاية  التعاون  �ضبل  لبحث  الهدف: 
جمال  يف  الطالبية  املواهب  ودعم 
والإنتاج  والتمثيل  كالتاأليف  امل�ضرح 

ال�ضوتي والإخراج

م�ضرح  وحدة  احت�ضان  النتائج: 
بالربنامج  امللتحقة  للمواهب  اجلامعة 

ذات العالقة بعمله. 
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الهدف / النتائجاحل�ش�راملقرالتاريخ

1هـ
43

8/
06

/0
2

مركز الإبتكار يف 
وادي الريا�ص 

للتقنية 

وم�ضوؤول  الربنامج  مدير 
والإعالم  العامة  العالقات 
امل�ضرف  و�ضعادة  بالربنامج 
وعددًا  البتكار  مركز  على 

من  معاونيه.

ومد  التعاون  اأركان  تر�ضيخ  الهدف: 
واملراكز  الربامج  مع  التوا�ضل  ج�ضور 
يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من  التي  النوعية 

حتقيق اأهداف الربنامج وتطلعاته.

جمالت  خدمة  يف  التعاون  النتائج: 
املتفوقني  للطلبة  الطالبية  البتكار 
م�ضتوى  على  ودعمها  واملوهوبني 
الذي  بال�ضكل  ورعايتها  اجلامعة، 
ي�ضهم يف حتقيق تطلعات اجلامعة نحو 

جمتمع املعرفة

لقطات من الجتماعات التن�شيقية
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وبدعم من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ي�ضتعد الطالب املوهوب يا�ضر عبداهلل الذيابي   
من كلية الهند�ضة للم�ضاركة ومتثيل اململكة بامل�ضابقة  العاملية للمهارات والتي �ضتقام ال�ضهر القادم 
باأبو ظبي وذلك بعد فوزه باملركز الأول وامليدالية الذهبية ومبلغ خم�ضون الف ريال بامل�ضابقة الوطنية 
الثانية للمهارات مبهارة الإلكرتونيات والتي عقدت يف جدة برعاية م�ضت�ضار خادم احلرمني ال�ضريفني 
عبداهلل  بن  اإبراهيم  املوهوب  الطالب  فاز  .كما  التعليم  وزير  وبح�ضور  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري 
احل�ضيف  من كلية العلوم باملركز الأول وامليدالية الذهبية ومبلغ خم�ضون الف ريال مبهارة الر�ضم 

باحلا�ضب بذات امل�ضابقة.

دعم الربنامج لطالب م�ه�ب

طالبا الربنامج امل�ه�بني يت�شلمان ج�ائز حملية
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8. اعتماد الربامج الإثرائية لطلبة الربنامج يف مرحلة الإعداد التخ�ش�شي 
وم�شت�يات اإجنازها

قامت اإدارة الربنامج بربط كل طالب وطالبة من طلبة الربنامج بع�ضو هيئة تدري�ص متميز   
علميًا وبحثيًا كمر�ضد اأكادميي ح�ضب الق�ضم الذي يتبع له الطالب اأو الطالبة، والذي بدوره قام باإعداد 
برنامج اإثرائي لطلبة امل�ضار التابعني له من خالل تعبئة منوذج ا�ضتمارة الربنامج الإثرائي معدة لهذا 
والتلمذة،  والتلخي�ص،  والقراءة  امليدانية،  الزيارات  من:  كاًل  الربنامج  هذا  ت�ضمن  بحيث  الغر�ص 

والتدريب العملي وغريه كاًل بح�شب ا�شتعداداته وميوله وفقًا لل�شروط التالية: 

1. اأن يحتوي الربنامج الإثرائي على خربات معرفية جديدة اأو اأفكار متطورة يف حقل التخ�ض�ص.

2. اأن يت�ضمن الربنامج الإثرائي م�ضتويات عالية يف التفكري ومهارات البحث وال�ضتق�ضاء واملراجعة 
بالإ�ضافة اإلى املهارات املرتبطة بالتطور ال�ضخ�ضي والجتماعي ذات العالقة بالتخ�ض�ص .

3. اأن يتناول الربنامج الإثرائي جمموعة من امل�ضكالت ذات العالقة بالتخ�ض�ص، واحلاجة لتطوير 
حلول ابداعية لها من خالل البحث والتق�ضي املكثف.

وبعد درا�ضة جميع الربامج الإثرائية املقرتحة بالتعاون مع من�ضقي الربنامج بكليات اجلامعة،   
قامت اإدارة الربنامج باعتماد جميع هذه الربامج والإيعاز ملر�ضدي الربنامج يف الأق�ضام الأكادميية يف 
البدء بتنفيذها خالل الف�ضل الأول والثاين من العام اجلامعي للعام اجلامعي 1438-1437هـ وتقدمي 

الت�ضهيالت الالزمة ل�ضمان جناح هذه الربامج.

عدد الربامج الإثرائية املقدمة واملنجزة خالل العام اجلامعي 1438-1437هـ
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ومن خالل مناذج متابعة اأداء طلبة مرحلة الإعداد التخ�ض�ضي يف الربامج الإثرائية، تبني اأن   
ن�ضبة الإجناز للربامج الإثرائية املقدمة يف نهاية العام اجلامعي 1438-1437هـ للطالب )%94.3( 

وللطالبات )95.7%( ولكليهما )%94.9(.

9. عقد اللقاءات واحلمالت التعريفية للربنامج 

برعاية �ضعادة وكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل   
التايل ملخ�ضًا  ويبني اجلدول  التعريفية.  اللقاءات واحلمالت  الربنامج جمموعة من  اأقام  العثمان 
لهذه اللقاءات واحلمالت التعريفية خالل العام اجلامعي 1438-1437هـ والتي هدفت اإلى التعريف 

مبنطلقات الربنامج واأهدافه وم�ضاراته. 

ملخ�ص اللقاءات واحلمالت التعريفية للربنامج

عدد احل�ش�راملحاورالتاريخالفعالية

حملة تعريفية وركن 
تعريفي لطالبات 

الربنامج يف ال�ضنة 
الأولى امل�ضرتكة 

 1437/12/17هـ 
 اإلى

 1437/12/27هـ

• التعريفية 	 واملطويات  الأدلة  توزيع 
للربنامج والن�ضرات ذات العالقة.

• الطالبات 	 ا�ضتف�ضارات  على  الإجابة 
وع�ضوات هيئة التدري�ص.

ما يزيد عن 350 
طالبة و40 ع�ضوة 

هيئة تدري�ص
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عدد احل�ش�راملحاورالتاريخالفعالية

لقاء تعريفي 
لطالبات الربنامج 
املتفوقات بعمادة 

ال�ضنة الأولى 
امل�ضرتكة

1438/02/01هـ

• واأهدافه 	 الربنامج  عن  نبذة  تقدمي 
على  والإجابة  الأربعة،  ومراحله 

ا�ضتف�ضارات طالبات الربنامج.
• عمادة 	 وكيلة  ل�ضعادة  توجيهية  كلمة 

ال�ضنة الأولى امل�ضرتكة و�ضعادة م�ضاعدة 
مدير الربنامج يف الق�ضم الن�ضائي.

230 طالب تقريبًا

لقاء مفتوح مع 
طالب الربنامج 
املتفوقني بعمادة 

ال�ضنة الأولى 
امل�ضرتكة

1438/03/01هـ

• التاأهيلية 	 املرحلة  عن  موجز  �ضرح 
للربنامج  واآليات القبول والعمل .

• اجلامعة 	 وكيل  ل�ضعادة  توجيهية  كلمة 
و�ضعادة  والأكادميية  التعليمية  لل�ضوؤون 
و�ضعادة  امل�ضرتكة  الأولى  ال�ضنة  عميد 

مدير الربنامج.

200 طالبة تقريبًا

لقاء تعريفي لطالب 
الربنامج املوهوبني 

بعمادة ال�ضنة الأولى 
امل�ضرتكة

•1438/03/14هـ بالربنامج 	 املوهوبني  الطالب  تعريف 
300 طالب تقريبًاوم�ضار املوهبة اخلا�ص بهم.

اللقاء التعريفي 
للطلبة املتفوقني 
ملرحلة الإعداد 

العام
1438/03/29هـ

• لروؤية الربنامج 	 تقدمي عر�ضًا تف�ضيليًا 
ومراحله  وخدماته  واأهدافه  ور�ضالته 
املتعددة وم�ضاراته، بالإ�ضافة اإلى اآليات 
الرت�ضيح و�ضوابط احل�ضور والن�ضحاب 
التي  واحلوافز  املزايا  من  وال�ضتفادة 

يقدمها للطلبة. 
• �ضعادة 	 �ضعادة  من  ت�ضجيعية  كلمة 

مدير  و�ضعادة  املهارات  تطوير  عميد 
الربنامج.

• اخلا�ضة 	 العمل  وور�ص  الدورات  تد�ضني 
مبرحلة الإعداد العام.

• الطالب 	 ا�ضتف�ضارات  على  الإجابة 
والطالبات واأع�ضاء هيئة التدري�ص.

230 طالبًا و200 
طالبة و50 ع�ضو 

وع�ضوة هيئة 
تدري�ص

احلملة التعريفية 
مب�ضارات الربنامج 

بجميع كليات 
اجلامعة يف ق�ضمي 
الطالب والطالبات

1438/05/22هـ
اإلى

1438/06/20هـ

• الكليات 	 ومن�ضوبات  من�ضوبي  تعريف 
تدري�ص  واأع�ضاء هيئة  اإدارة وطلبة  من 
وم�ضاراته  واأهدافه  الربنامج  بطبيعة 

وتطلعاته امل�ضتقبلية.
• للربنامج 	 التعريفية  الكتيبيات  توزيع 

والن�ضرات ذات العالقة به.

ما يزيد عن 2000 
طالب وطالبة
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الدكتورة  الن�ضائي  بالق�ضم  الربنامج  مدير  م�ضاعدة  عقدت  احلمالت  هذه  هام�ص  وعلى   
حمدة العنزي ور�ضة عمل ملن�ضقات الربنامج من خمتلف كليات اجلامعة باملدينة اجلامعية للطالبات. 
وهدفت هذه الور�ضة ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإلى ا�ضتعرا�ص م�ضتجدات الربنامج وم�ضريته خالل العام املا�ضي 

ومناق�ضة الربنامج الثرائي املعد لطالبات مرحلة الإعداد التخ�ض�ضي من الربنامج.

   

لقطات من اللقاءات واحلمالت التعريفية للربنامج
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10. تنفيذ املرحلة التاأهيلية للربنامج بعمادة ال�شنة الأولى امل�شرتكة

قامت اإدارة الربنامج بالتعاون مع اللجنة امل�ضرفة على الربنامج بعمادة ال�ضنة الأولى امل�ضرتكة    
املرحلة  لهذه  املخ�ض�ضة  واخلربات  واخلدمات  واملتخ�ض�ضة  الإثرائية  الربامج  من  العديد  بتنفيذ 
والتي اأنطوت على اأربعة جمالت رئي�ضة هي: الربنامج الإثرائي يف الريا�ضيات، والربنامج الإثرائي يف 
احلا�ضب الآيل واملهارات ال�ضخ�ضية وق�ض�ص النجاح والإلهام، ويندرج حتت كل جمال من املجالت 
الأربعة جمموعة من الربامج مت توزيعها على مدار العام اجلامعي 1438-1437هـ، وبعدد �ضاعات 
تدريبية اإجمايل بلغ )170( �ضاعة تدريبية ومب�ضاركة ما يزيد عن )450( طالبًا وطالبة.  وفيما يلي 

ملخ�ضًا للربامج والأن�ضطة التي مت تنقيذها خالل الف�ضلني الأول والثاين مع نتائج تقييمها:

 الربامج والأن�شطة لطلبة املرحلة التاأهيلية

الف�شل الدرا�شي الأول / العام اجلامعي 1437-1438هـ 

م�شار الربنامجا�شم الربنامجاملجال
عدد 

ال�شاعات

عدد امل�شاركني

طالباتطالب

برنامج 
احلا�ضب 

الآيل

Flash CS6  Prog151725الطلبة املتفوقني

Dreamweaver Prog1521الطلبة املتفوقني-

SQL  PROGRAM151624الطلبة املتفوقني

PAKET TRECER PROG1520الطلبة املتفوقني-

برنامج 
الريا�ضيات

Mathematica Prog42536الطلبة املتفوقني
45023الطلبة املتفوقنيحل امل�ضكالت الريا�ضية 

املهارات 
ال�ضخ�ضية

-677املتفوقني واملوهوبنيالقيادة والتاأثري
29-4املتفوقني واملوهوبنيقوة العمل الإيجابي
-436الطلبة املتفوقنيالإ�ضعافات الأولية

78262137املجم�ع الكلي للطلبة امل�شاركني
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 الربامج والأن�شطة لطلبة املرحلة التاأهيلية

الف�شل الدرا�شي الثاين / العام اجلامعي 1437-1438هـ 

م�شار الربنامجا�شم الربنامجاملجال
عدد 

ال�شاعات
عدد امل�شاركني

طالباتطالب

برنامج 
احلا�ضب 

الآيل

PACKET TRACER PROG26-15الطلبة املتفوقني

DREAM WAVER PROG1512الطلبة املتفوقني-

BOOT STRAP PROGRAM1517الطلبة املتفوقني-

ASP NET PROGRAM13-15الطلبة املتفوقني
برنامج   
الريا�ضيات

 برنامج الت�ضميم الهند�ضي
 ) AUTO CAD(

42414الطلبة املتفوقني

تنمية 
املهارات 
ال�ضخ�ضية

-474املتفوقني واملوهوبنياالن�شباط الذاتي 
-471املتفوقني واملوهوبنيالتخطيط ال�ضخ�ضي

-220الطلبة املوهوبنيبرنامج احلماية الفكرية 
9-2الطلبة املوهوبنيالبتكار مبكرًا
7-2الطلبة املوهوبنيمتعة التفكري

-215الطلبة املوهوبنينظرة على املوهبة واملوهوبني
13-2الطلبة املوهوبنيالإبداع والبتكار يف احلياة اليومية

ق�ض�ص 
الإلهام 
والنجاح

-482املتفوقني واملوهوبنيقوة اختيار التخ�ض�ص اجلامعي
6-2الطلبة املوهوبنيزيارة الغرفة التجارية 

7-2الطلبة املوهوبنيزيارة معر�ص امللك عبد اهلل لتقنية النانو
-215الطلبة املوهوبنيزيارة مركز البتكار )خالد الزهراين ( 

9233095املجم�ع الكلي للطلبة امل�شاركني
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 تقييم الربامج والأن�شطة لطلبة املرحلة التاأهلية من وجهة نظرهم
الف�شل الدرا�شي الأول / العام اجلامعي 1437-1438هـ 

التقييمم�شار الربنامجا�شم الربنامجاملجال

 برنامج 
احلا�ضب الآيل

Flash CS6  Prog92%الطلبة املتفوقني
Dreamweaver Prog81%الطلبة املتفوقني

SQL  PROGRAM85%الطلبة املتفوقني
PAKET TRECER PROG83%الطلبة املتفوقني

82%الطلبة املتفوقنيMathematica Progبرنامج الريا�ضيات
85%الطلبة املتفوقنيحل امل�ضكالت الريا�ضية 

املهارات ال�ضخ�ضية
93%املتفوقني واملوهوبنيالقيادة والتاأثري

76%املتفوقني واملوهوبنيقوة العمل الإيجابي
88%الطلبة املتفوقنيالإ�ضعافات الأولية

85٪التقييم الكلي للربنامج

الف�شل الدرا�شي الثاين / العام اجلامعي 1437-1438هـ 
التقييمم�شار الربنامجا�شم الربنامجاملجال

برنامج احلا�ضب 
الآيل

PACKET TRACER PROG98%الطلبة املتفوقني
DREAM WAVER PROG100%الطلبة املتفوقني

BOOT STRAP PROGRAM80%الطلبة املتفوقني
ASP NET PROGRAM83%الطلبة املتفوقني

91%الطلبة املتفوقنيبرنامج الت�ضميم الهند�ضي )AUTO CAD( برنامج   الريا�ضيات

تنمية املهارات 
ال�ضخ�ضية

96%املتفوقني واملوهوبنياالن�شباط الذاتي 
93%املتفوقني واملوهوبنيالتخطيط ال�ضخ�ضي

82%الطلبة املوهوبنيبرنامج احلماية الفكرية 
87%الطلبة املوهوبنيالبتكار مبكرًا
80%الطلبة املوهوبنيمتعة التفكري

86%الطلبة املوهوبنينظرة على املوهبة واملوهوبني
82%الطلبة املوهوبنيالإبداع والبتكار يف احلياة اليومية

ق�ض�ص الإلهام 
والنجاح

94%املتفوقني واملوهوبنيقوة اختيار التخ�ض�ص اجلامعي
90%الطلبة املوهوبنيزيارة الغرفة التجارية 

78%الطلبة املوهوبنيزيارة معر�ص امللك عبد اهلل لتقنية النانو
92%الطلبة املوهوبنيزيارة مركز البتكار )خالد الزهراين ( 

88٪املجم�ع الكلي للطلبة امل�شاركني
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مقتطفات من الدورات التدريبية لطلبة الربنامج يف املرحلة التاهيلية

ويبني اجلدول التايل الأعداد والن�ضب اخلا�ضة بتنفيذ املرحلة التاأهيلية للربنامج:

اأ. م�شار الطلبة املتف�قني:

البيـــــــــــان
الطالبات ) 76 (الطالب ) 132 (

الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

79%7560%99عدد الطلبة الذين التحقوا يف الربنامج
21%2516%33عدد الطلبة الذين مل يلتحقوا باأي برنامج تدريبي

33%5425%71عدد الذين ح�ضروا 4 برامج تدريبية فاأكرث
76%4651%61عدد الطلبة الذين ح�ضروا اأقل من 4 برامج تدريبية

17%813%11عدد الطلبة الذين ح�ضروا 3 برامج تدريبية
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ب. م�شار الطلبة امل�ه�بني:

البيـــــــــــان
الطالبات ) 36 (الطالب ) 61 (

الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

56%6720%41عدد الطلبة الذين التحقوا يف الربنامج
44%3316%20عدد الطلبة الذين مل يلتحقوا باأي برنامج تدريبي

36%4813%29عدد الطلبة الذين ح�ضروا برناجمني تدريبيني فاأكرث
64%5223%32عدد الطلبة الذين ح�ضروا اأقل من برناجمني تدريبيني

19%207%12عدد الطلبة الذين ح�ضروا برنامج تدريبي واحد

11. الدورات التدريبية وور�ص العمل ملرحلة الإعداد العام يف الربنامج 

ت�ضمنت مرحلة الإعداد العام مل�ضار الطلبة املتفوقني بالربنامج تقدمي عددًا من املحا�ضرات   
العامة وور�ص العمل واللقاءات مع اخلرباء، وذلك لتعزيز جمالت التفوق الأكادميي والإبداع وطرق 
التفكري وال�ضمات القيادية والريادية لدى الطلبة املر�ضحني على مقاعد البعد الكمي والبالغ عددهم 
)295( طالبًا و)208( طالبة. ويعترب ح�ضور ن�ضاطني من هذه الأن�ضطة اأحد متطلبات انتقال الطلبة 

ملرحلة الإعداد التخ�ض�ضي للربنامج. ومن اأبرز مو�ضوعات هذه الأن�ضطة ما يلي:

اأن�شطة مرحلة الإعداد العام مل�شار الطلبة املتف�قني )البعد الكمي(

امل��ش�عاتطبيعة الن�شاط

حما�ضرات
اأ�ضرار التفوق الدرا�ضي
اأنواع الذكاء الثمانية

ور�ص العمل
العادات ال�ضبع للتفوق

عادات العقل وتنمية التفكري
مو�ضوعات حديثة يف جمالت التفوق والبداعلقاء اخلرباء

باإعداد  م�ضكورًة  العمادة  قامت  باجلامعة،  املهارات  تطوير  عمادة  مع  التن�ضيق  خالل  ومن   
وتنفيذ حما�ضرتني يف جمال التفوق والذكاء، وور�ضتي عمل يف جمال التفوق والتفكري وبعدد �ضاعات 
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تدريبية بلغ )16( �ضاعة وملدة اأربعة اأيام متوا�ضلة من تاريخ 1438/05/15هـ.  كما نظمت عمادة 
تطوير املهارات لقائني لطلبة الربنامج مع خبريين عامليني يف جمال القيادة والنجاح، ومبعدل �ضاعتني 

لكل لقاء. 

جدول دورات وور�ص عمل ولقاءات اخلرباء ملرحلة الإعداد العام
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ويبني ال�ضكل التايل اأعداد طلبة الربنامج امل�ضتفيدين من هذه الأن�ضطة:

اأعداد الطلبة امل�شتفيدين من اأن�شطة مرحلة الإعداد العام

ويبني اجلدول التايل الأعداد والن�ضب اخلا�ضة بح�ضور اأن�ضطة مرحلة الإعداد العام:

امل�ؤ�شر 
الطالب ) 295 (

امل�ؤ�شر 
الطالبات )208(

الن�شبةالعددالن�شبةالعدد
عدد الطالب امللتحقني 

عدد الطالبات امللتحقات 90.5%267باملرحلة
90.9%189باملرحلة

عدد الطالب امللتحقني الذين 
عدد الطالبات امللتحقات 88.4%236اأنهوا اأن�ضطة املرحلة

93.1%176اللواتي اأنهني اأن�ضطة املرحلة

عدد الطالب امللتحقني الذين 
مل ي�ضتكملوا اأن�ضطة املرحلة 
)ح�ضور 60% منها فاأقل( 

31%11.6
عدد الطالبات امللتحقات 

اللواتي مل ي�ضتكملن اأن�ضطة 
املرحلة )ح�ضور 60% منها 

فاأقل(
13%6.9

لقطات من الدورات التدريبية ملرحلة الإعداد العام
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12. تنفيذ دورات متخ�ش�شة لطلبة الربنامج يف مرحلة الإعداد التخ�ش�شي

مع  بالتعاون  الربنامج  قدم  الربنامج،  وطالبات  لطالب  التخ�ض�ضي  البعد  تنمية  �ضياق  يف   
عدة جهات باجلامعة وخارجها عددًا من الدورات التدريبية  وور�ص العمل التخ�ض�ضية والزيارات 

واللقاءات العلمية الهادفة خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ.

اأوًل:  الدورات التدريبية وور�ص العمل التخ�ش�شية: 

 دورات وور�ص العمل لطلبة مرحلة الإعداد التخ�ش�شي 
خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ 

عدد الأهدافا�شم الدورةالتاريخ
ال�شاعات 

اجلهة 
املتعاونة

كيف تختار 1438/01/05هـ
مو�ضوع بحثك

وكيفية  البحث  منهجيات  اأبرز  عر�ص 
املجتمع  تخدم  اإبداعية  بحوث  اختيار 
عر�ص  مع   ، اقت�ضادية  فائدة  وذات 

التجارب ال�ضخ�ضية والأمثلة العلمية
 برنامج4

 »زمالة عامل«

1438/01/25هـ  
اإلى 

1438/02/05هـ

الإظهار 
املعماري 

بالفوتو�ضوب

على  امل�ضاركني  الطالب  تعريف 
جمال  يف  الفوتو�ضوب  برنامج  اأدوات 
وثالثية  ثنائية  املعمارية  الر�ضومات 
الأبعاد واإظهارها ب�ضكل منظم وخايل 

من الأخطاء

كلية العمارة 20
والتخطيط

1438/04/17هـ
اإلى

1438/04/19هـ

اأ�ض�ص وقواعد 
ال�ضياغة 
القانونية

باملعارف  امل�ضاركات  وتزويد  تنمية 
ال�ضياغة  وقواعد  وباأ�ض�ص  ال�ضرورية 
اإخراج  من  لتمكينهم  القانونية 
بجودة  والتعليمات  واللوائح  الأنظمة 
�ضياغة  فن  على  عالية  والتعرف 
العقود واملذكرات القانونية وذلك من 

الناحية النظرية والعملية

8

كلية احلقوق 
والعلوم 

ال�ضيا�ضية 
باملدينة 

اجلامعية 
للطالبات

1438/07/6هـ
اإلى

1438/07/07هـ
 Airway 

Management

الطبية  الإجراءات  على  التدرب 
جمرى  اإن�ضداد  متنع  التي  الالزمة 

الهواء وتخفيفه.
كلية الطب12

1438/07/16هـ

1438/07/23هـ

1438/07/27هـ

تعلم املبادىء 
الأ�ضا�ضية للغة 

الفرن�ضية

يف  الفرن�ضية  اللغة  ا�ضتخدام  كيفية 
وال�ضفر  وال�ضياحة  الأعمال  اإدارة 

والعمل الدبلوما�ضي
كلية اللغات 9

والرتجمة
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مقتطفات من تنفيذ اأن�شطة مرحلة الإعداد التخ�ش�شي
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ثانيًا:  الزيارات العلمية: 

الزيارات العلمية لطلبة مرحلة الإعداد التخ�ش�شي خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ 

الهدفال��شف التاريخ

1438/01/25هـ
زيارة الطالبات للمعامل 

البحثية مبعهد امللك 
عبداهلل لتقنية النانو

التعريف مبفهوم تقنية النانو وجمالت ا�ضتخدامها 
والأجهزة والتقنيات ذات العالقة

1438/06/2هـ
زيارة الطالبات ل�ضركة 
ال�ضناعات الأ�ضا�ضية 

�ضابك

اطالع الطلبة على اآخر ما تو�ضلت اإليه التكنولوجيا 
احلديثة يف جمال ال�ضناعات البال�ضتيكية والبتكار 
العلمي  البحث  بني  ما  التواءمة  خالل  من  وذلك 

وال�ضناعة

1438/07/02هـ
زيارة الطالبات لوحدة 

املخترب املركزي باأق�ضام 
العلوم والدرا�ضات 

الطبية

تقدمها هذه  التي  النوعية  ال�ضتفادة من اخلدمات 
الوحدة يف جمال تطوير الأبحاث وت�ضهيل القيام بها 
واملجالت  العلمية  احلقول  يف  التو�ضع  يف  وال�ضهام 

املختلفة للعلوم التجريبية.

1438/07/23هـ
زيارة علمية للهيئة 

ال�ضعودية للموا�ضفات 
واملقايي�ص واجلودة

التعريف بالهيئة ومهامها واأن�ضطتها وتو�ضيع مدارك 
الطلبة املعرفية وتقريبهم من بيئة العمل امل�ضتقبلية.

مقتطفات من تنفيذ اأن�شطة مرحلة الإعداد التخ�ش�شي
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ثالثًا:  اللقاءات العلمية: 

نظم الربنامج ونادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني وبالتعاون مع برنامج “زمالة عامل” خم�ضة   
لقاءات علمية بني طلبة الربنامج وجمموعة من العلماء العامليني وذلك خالل الف�ضل الثاين من العام 

احلايل 1438هـ وعلى النحو التايل:

لقاء علمي مع �ضعادة �ضعادة الربفي�ضور ت�ضونهاي فان من الأكادميية ال�ضينية للعلوم بعنوان . 1
»كيف تختار مو�ضوع بحثك«.

لقاء علمي لطلبة التخ�ض�ضات العلمية مع �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور هوجن جي جو من كلية . 2
العلوم بجامعة تك�ضا�ص )اأي اأند اأم( يف الوليات املتحدة الأمريكية.

لقاء علمي لطلبة التخ�ض�ضات العلمية مع �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور ماريزيو براتو من كلية . 3
العلوم بجامعة Trieste يف ايطاليا.

لقاء علمي مع �ضعادة الأ�ضتاذة الدكتورة مارجريت زمالر رئي�ضة وحدة املجهر الإلكرتوين . 4
يف معهد اأبحاث ال�ضكري بجامعة دو�ضولدورف يف املانيا.

باململكة . 5 باأدنربة  نايري  جامعة  من  �ضالح  وفاء  الدكتورة  الأ�ضتاذة  �ضعادة  مع  علمي  لقاء 
املتحدة يف جمال الأبحاث العلمية والن�ضر.

مقتطفات من تنفيذ اأن�شطة مرحلة الإعداد التخ�ش�شي
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ويف اإطار التعاون بني برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وعمادة تطوير املهارات �ضارك عدد   
من الطالبات املتفوقات من خمتلف كليات اجلامعة يف ور�ضة تدريبية بعنوان )التعلم الن�ضط وعالقته 

بالبيئة التعليمية( وذلك يوم الأحد 20-02-1438هـ وملدة 3 �ضاعات. 

لقطة من ال�ر�شة التدريبية بعن�ان )التعلم الن�شط وعالقته بالبيئة التعليمية(

ويبني ال�ضكل التايل اإح�ضائيات ذات عالقة بعدد امل�ضتفيدين من اأن�ضطة مرحلة الإعداد التخ�ض�ضي:

اأعداد الطالب والطالبات امل�ضتفيدين من اأن�ضطة الربنامج يف مرحة الإعداد التخ�ض�ضي خالل العام 
اجلامعي 1438/1437هـ 
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13. تد�شني وتنفيذ جمم�عة من الفعاليات للربنامج مبنا�شبة الي�م اخلليجي 
للم�هبة

عبدالعزيز  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�ضوؤون  �ضعود  امللك  جامعة  وكيل  �ضعادة  د�ضن   
مبنا�ضبة  الربنامج  ينظمها  التي  الفعاليات  من  عددًا  1438/06/06هـ  املوافق  الأحد  يوم  العثمان 
»اليوم اخلليجي للموهبة والإبداع«. وقام الربنامج خالل هذه املنا�ضبة بتنفيذ عدة حما�ضرات وور�ص 

عمل يف جمال املوهبة والإبداع وعلى النحو التايل: 

حما�ضرة بعنوان »كيف تنمي موهبتك« للطالب وبح�ضور ما يزيد عن 200 طالبًا.. 1
للتميز« . 2 ال�ضامل  التكاملي  باملكون  وعالقتها   2030 ال�ضعودية  »روؤية  بعنوان  حما�ضرة 

للطالبات، وبح�ضور ما يزيد عن 150 طالبة.
ور�ضة عمل بعنوان »التفكري الناقد لدى املوهوبني« وبح�ضور ما يزيد عن 50 طالبًا.. 3

 بالإ�ضافة اإلى ذك، اأقام الربنامج ركن تعريفي لتعزيز ثقافة املوهبة لدى طالب وطالبات اجلامعة 
وت�ضجيل املواهب الطالبية باجلامعة.

 

تد�شني وتنفيذ فعاليات الي�م اخلليجي للم�هبة والإبداع
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14. تنفيذ عددًا من امل�شاركات الداخلية واخلارجية للربنامج

الداخلية  امل�ضاركات  من  جمموعة  1438/1437هـ   اجلامعي  العام  خالل  الربنامج  نفذ   
بالإ�ضافة  بالربنامج حمليًا وخارجيًا،  والتعريف  واملجتمع  للم�ضاهمة يف خدمة اجلامعة  واخلارجية 

اإلى تنمية ح�ص امل�ضوؤولية املجتمعية لدى طلبة الربنامج.

اأوًل: امل�شاركات الداخلية للربنامج:

1. م�شاركة طلبة الربنامج يف ا�شتقبال الطلبة امل�شتجدين:

املوافق  الأحد  يوم  من  بدًء  متوا�ضلة  اأيام  اأربعة  مدار  وعلى  الربنامج  طلبة  �ضارك   
�ضعود  امللك  بجامعة  امل�ضتجدين  الطلبة  وا�ضتقبال  التعريفي  الأ�ضبوع  برنامج  يف  1438/12/17هـ 
والذي اأقامته عمادة ال�ضنة الأولى امل�ضرتكة حتت �ضعار “ نتعلم مل�ضتقبل وطن “، حيث قدمت اإدارة 
الربنامج ومب�ضاركة من طلبة الربنامج 12 حما�ضرة بق�ضم الطالب و 8 حما�ضرات بق�ضم الطالبات 
مت خاللها التعريف بالربنامج واأن�ضطته وخدماته وحث الطلبة على التميز والإبداع وامل�ضاهمة الفاعلة 

يف حتقيق روؤية اململكة 2030.

 م�شاركة الربنامج يف برنامج الأ�شب�ع التعريفي 
وا�شتقبال الطلبة امل�شتجدين بعمادة ال�شنة الأولى امل�شرتكة
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2. امل�شاركة باأ�شب�ع املهنة باجلامعة:

اإميانًا من اإدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني باأهمية فعاليات اأ�ضبوع املهنة بجامعة امللك   
�ضعود الذي انطلق برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري في�ضل بن بندر بن عبدالعزيز- اأمري 
منطقة الريا�ص، وا�ضتمر من يوم الأحد اإلى يوم اخلمي�ص 5-8 �ضعبان 1438هـ، فقد متت امل�ضاركة 
باإقامة ركن خم�ض�ص للتعريف بالربنامج واأهدافه وتطلعاته. كما تهدف هذه امل�ضاركة اإلى تعريف 
واملوهوبني  املتفوقني  اجلامعة  طلبة  باإعداد  امل�ضاهمة  يف  الربنامج  بدور  املُ�ضاركة  املحلية  ال�ضركات 
ليكونوا نواة للكفاءات العلمية والقيادية املتميزة على م�ضتوى اجلامعة و�ضوق العمل، وكذلك تعريف 
طلبة الربنامج بالفر�ص الوظيفية امل�ضتقبلية يف ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الوطنية الرائدة التي ميكن اأن 

ت�ضهم يف ر�ضم م�ضاراتهم الوظيفية وتوجهات اأهداف الإجناز لديهم.

م�شاركة طالب الربنامج باأ�شب�ع املهنة

3. امل�شاركة مبعر�ص برنامج م�شاري:

»م�ضاري...مل�ضتقبل  برنامج  معر�ص  يف  امل�ضرتكة  الأولى  ال�ضنة  عمادة  يف  الربنامج  �ضارك   
الطلبة  م�ضاعدة  اإلى  الربنامج  هذا  ويهدف  1438هـ.   /6-8 اإلى   5-29 من  الفرتة  خالل  اأف�ضل« 
باختيار التخ�ض�ص، وتعريفهم  باجلهات البحثة واخلدمية املهتمة بالبتكار والبداع واملوهبة وامللكية 

الفكرية ونحوه.



التقرير السنوي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
بجامعة الملك سعود  ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

40

4. امل�شاركة بتدريب طالب مقرر التدريب امليداين من كلية املجتمع:

التحق ثالث طالب من كلية املجتمع بجامعة امللك   
�ضعود بتخ�ض�ص الت�ضويق بالربنامج خالل الف�ضل الدرا�ضي 
الثاين من العام 1437-1438هـ لغايات التدريب امليداين. 
قبل  من  الطالب  لهوؤلء  املعدة  التدريبية  �ضوء اخلطة  ويف 
هوؤلء  تدريب  مت  بالربنامج،  والربامج  الأن�ضطة  م�ضوؤول 
وال�ضخ�ضية  املهنية  واملهارات  ال�ضلوكيات  على  الطالب 
وتنفيذ  اإعداد  على  قدراتهم  وتنمية  والتخ�ض�ضية،  العامة 
الآيل  احلا�ضب  وا�ضتخدام  الرتويجية،  اخلطط  وتقييم 
الت�ضويقية،  واحلمالت  الت�ضالت  يف  النرتنت  و�ضبكة 
نتائجها  وحتليل  العمالء  ر�ضا  مقايي�ص  اإعداد  وكذلك 

وت�ضميم �ضفحات الويب وكتابة الأخبار الت�ضويقية. 

تدريب طالب كلية املجتمع

5. ا�شتقبال اجلهات اخلارجية للتعريف بالربنامج

ا�ضتقبل الربنامج �ضعادة نائب رئي�ص جامعة الريموك الأردنية يف مقره لالإطالع على طبيعة   
الربنامج واجنازاته ، واأبدى �ضعادته تقديره واإعجابه بهذه الجنازات املتحققة خالل فرتة وجيزة.

زيارة �شعادة نائب رئي�ص جامعة الريم�ك الأردنية للربنامج
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كما ا�ضتقبل الربنامج مبقره مدير مركز املوهوبني التقني يف كلية التقنية بالريا�ص �ضعادة   
املهند�ص عثمان فالته وجمموعة من املدربني واملتدربني. حيث هدفت هذه الزيارة اإلى الطالع على 
جتربة الربنامج املتميزة يف جمال رعاية هاتني الفئتني من الطلبة وطبيعة الربامج الإثرائية املقدمة 

لهم. 

زيارة مدير مركز امل�ه�بني التقني للربنامج

اأوًل: امل�شاركات اخلارجية للربنامج:

1. امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل للتميز الرتب�ي والبتكار والبداع وامل�هبة:

�ضارك الربنامج مرتني متتاليتني يف املوؤمتر الدويل حول التميز الرتبوي، والبتكار، والبداع،   
مبدينة   )ICIE( التعليم  وتطوير  والبتكار  لالبداع  الدويل  املركز  عقده  الذي  املوهوبني  وتربية 
جتربة  عر�ص  بهدف  م،   2017 والعام   2016 العام  يف  ال�ضقيقة  العربية  الإمارات  دولة  يف  ال�ضارقة 
حيث  للربنامج،  تعريفي  بركن  وامل�ضاركة  املوهوبني  املتفوقني  الطلبة  رعاية  يف  �ضعود  امللك  جامعة 
�ضارك �ضعادة مدير الربنامج الدكتور علي الدلبحي و�ضعادة الأ�ضتاذ طارق املطريي م�ضوؤول العالقات 
واملتخ�ض�ضني يف  العامليني  العلماء  نخبة من  الذي �ضم  املوؤمتر  بالربنامج يف هذا  والعالم  العامة 
جمال املوهبة والإبداع، وعر�ضًا لأحدث الدرا�ضات يف يف هذا املجال، بالإ�ضافة اإلى تقدمي العديد من 

املحا�ضرات وور�ص العمل التدريبية.
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 م�شاركات الربنامج يف امل�ؤمتر الدويل ح�ل التميز الرتب�ي، 
والبتكار، والبداع، وتربية امل�ه�بني

2. ح�ش�ر ملتقى ملهم�ن:

امللك  موؤ�ض�ضة  نظمته  الذي  »ملهمون«  ملتقى  بح�ضور  الربنامج  طلبة  من  جمموعة  قام   
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” يوم الأربعاء 15 رجب 1438هـ والذي هدف اإلى اإبراز 
الكفاءات ال�ضعودية املبدعة واملوهوبة وتقدميهم كقدوة ومنوذج للطلبة وحتفيزهم، من خالل عر�ص 
بينهم، ومتكينهم يف املجالت  املعارف واخلربات فيما  لتبادل  واإتاحة فر�ص  ق�ض�ص جناح ملهمة، 

العلمية.
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15. تنفيذ برامج واأن�شطة نادي الطلبة املتف�قني وامل�ه�بني

بتنظيم  اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�ضل  خالل  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  نادي  �ضاهم   
املجتمع  خلدمة  موجهة  مبادرات  عدة  تنفيذ  اإلى  اإ�ضافة  ذكرها،  �ضبق  العلمية  اللقاءات  من  عددًا 

املحلي ومنها:

الريا�ص . 1 مبدينة  املدار�ص  طالب  خلدمة  توجيهها  مت  التي  خربتك«  من  »عطيهم  مبادرة 
بهدف تعريفهم بالتخ�ض�ضات اجلامعية واخلربات ذات العالقة بالتفوق واملوهبة. 

مبادرة »خارج التغطية« لالإ�ضهام يف تعليم الأطفال من خالل اللعب. . 2
لطلبة  الأزمات  اإدارة  يف  ودورة  ال�ضرتاتيجي  التخطيط  يف  تدريبية  دورة  النادي  اأقام  كما   
الربنامج ا�ضتفاد منها ما يزيد عن )130( طالبًا وطالبة، كما اأقام النادي العديد من الأركان يف بهو 

اجلامعة لنقل خربتهم لطلبة اجلامعة.

ركن خارج التغطية

بادرة عطيهم خربتك
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16. احل�ش�ل على فر�ص بحثية وتدريبية لطلبة الربنامج 

�ضعت اإدارة الربنامج احل�ضول على جمموعة من احلوافز لطلبة الربنامج يف العام املا�ضي   
من دار جامعة امللك �ضعود للن�ضر وعمادة �ضوؤون املكتبات، وا�ضتمرارًا لهذه اجلهود واإميانًا من اإدارة 
الربنامج باأهمية وجود العديد من احلوافز لطلبته، فقد ا�ضتطاعت اإدارة الربنامج يف اإطار التكامل 

والتن�ضيق مع بع�ص اجلهات الداخلية واخلارجية توفري الفر�ص البحثية والتدريبية التالية:

وذلك  باجلامعة  العلمي  البحث  مع عمادة  بالتعاون  الربنامج  لطلبة  بحثية  توفري 100 منحة   .1
يف نهاية الف�ضل الثاين من العام اجلامعي 1438/1437هـ، حيث �ضيتم التعاون البحثي بني 
الطالب اأو الطالبة ومر�ضدي الربنامج للعمل معًا يف انتاج البحوث العلمية التي �ضينعك�ص اأثرها 

على تنمية قدرات طلبة الربنامج البحثية. 

اجتماع مدير الربنامج مع عميد البحث العلمي

اجلهات  خمتلف  مع  التكامل  اإلى  الربنامج  �ضعي  �ضوء  ويف  القادة:  اإعداد  معهد  يف  تدريب   .2
ذات العالقة داخل وخارج اجلامعة لإعداد كفاءات قيادية �ضابة متميزة ت�ضهم يف بناء الوطن، 
م�ضوؤول  توا�ضل  خالل  من  القادة  اإعداد  معهد  مع  �ضراكة  باإقامة  الربنامج  اإدارة  ا�ضتطاعت 
التن�ضيق والإر�ضاد الأكادميي بالربنامج الدكتور فواز بن خريي احلكمي مع مدير املعهد الأ�ضتاذ 

اأبدى  حيث  ال�ضويلم.  حممد  بن  �ضلطان 
املعهد كامل الرغبة يف التعاون باإ�ضتقطاب 
تخ�ض�ضات  يف  الربنامج  طلبة  من  عددًا 
احلا�ضب اليل �ضمن الربامج التي يعقدها 

املعهد يف العام القادم. 
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3. تدريب بحثي يف برنامج قل�بال لينك: وبالتعاون 
بني عمادة �ضوؤون الطالب واإدارة الربنامج  مت توفري 
برنامج  يف  الربنامج  لطلبة  بحثية  تدريبية  فر�ص 
قلوبال لينك يف �ضيف 2018م للطالب وهو برنامج 
تناف�ضي موجه للطلبة يف املراحل النهائية من درجة 
البكالوريو�ص من خارج كندا للم�ضاركة بالبحث يف 
ويعقد  ا�ضبوعًا   12 ومدته  البحثية  املجالت  اإحدى 
خالل فرتة ال�ضيف بني �ضهري يونيو و�ضبتمرب من 
طالًبا   20 برت�ضيح  الربنامج  قام  ولقد  عام.  كل 

وطالبة للم�ضاركة بهذا الربنامج الإثرائي العميق.

دع�ة الطلبة للت�شجيل يف برنامج قل�بال لينك ◄

4. برنامج التدريب ال�شيفي للجنة الأوملبية العربية 
العربية  الأوملبية  اللجنة  مع  بالتعاون  ال�شع�دية: 
املتفوقني  الطلبة  برنامج  اإدارة  قامت  ال�ضعودية، 
 - )الإعالم  تخ�ض�ضات:  يف  طلبته  بدعوة  واملوهوبني 
املحا�ضبة - الإدارة املالية - ت�ضويق - هند�ضة احلا�ضب 
- علوم احلا�ضب - هند�ضة الربجميات - علوم الريا�ضة 
والن�شاط البدين( لالإن�شمام لربنامج التدريب ال�شيفي 
الربنامج  متطلبات  طالبًا   12 اأنهى  وقد  املذكور. 
اللجنة خالل فرتة  معتمدة من  �ضهادة  على  واحل�ضول 

ال�ضيف من العام اجلامعي 1438/1437هـ. 
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الربنامج  ا�ضتطاع  فردية:  �شيفية  تدريبية  فر�ص   .5
وبالتعاون مع جهات داخلية وخارجية توفري عددًا من 
العام  التدريبية ال�ضيفية التخ�ض�ضية خالل  الفر�ص 
اجلامعي 1438/1437هـ ملجموعة من طالبه وطالبته 

وعلى النحو التايل:

اأ.  برنامج �شركة IBM الأمريكية: بالتعاون مع كلية 
با�ضل  املتفوق  الطالب  اأجنز  واملعلومات،  احلا�ضب 
�ضركة  يف  متخ�ض�ص  تدريبي  برنامج  العبيدي 
جمال  يف  ال�ضيف  فرتة  خالل  الأمريكية   IBM

احلا�ضب الآيل. 

ب.برنامج �شركة اأرامك� ال�شع�دية: ا�ضتطاع الطالب 
املتفوقة  والطالبة  العمر  نا�ضر  بن  عمر  املتفوق 
متطلبات  اإجناز  الغامدي  جاراهلل  بنت  وفاء 

�ضركة  يف  التعاوين  التدريبي  الربنامج 
الفرتة  خالل  عقد  والذي  ال�ضعودية  اأرامكو 

1438/07/06هـ اإلى 1438/09/14هـ.

ج. »برنامج الرازي« ال�شيفي مب�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي 
وبرنامج  الربنامج  اإدارة  بني  ما  بالتن�ضيق  الأبحاث:  ومركز 
الرازي، فقد مت دعوة جمموعة من طلبة الربنامج لاللتحاق بهذا 
التخ�ض�ضي  في�ضل  امللك  النوعي مب�ضت�ضفى  ال�ضيفي  الربنامج 

ومركز الأبحاث.
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فهد  بن  م�ضعل  املتفوق  الطالب  ا�ضتطاع  ولقد   
من  الدهم�ص  دهم�ص  بنت  نورة  املتفوقة  والطالبة 
الذي عقده  ال�ضيفي  الرازي  برنامج  متطلبات  اإكمال 
الأبحاث  ومركز  التخ�ض�ضي  في�ضل  امللك  م�ضت�ضفى 
الطالبة  واأما  2-2017/07/27م.  الفرتة  خالل 
املتفوقة هتون بنت ح�ضن العلي فقد متيزت يف امل�ضروع 
التطويرية  اأبحاث اجلينات  الذي عملت عليه مبخترب 

مما دعى جهة التدريب الى طلب التمديد لها ملدة ثمانية 
اأ�ضهر ل�ضتكمال امل�ضروع الذي تعمل عليه.

بار�ش�نز  ب�شركة  ال�شيفي  التدريب  د. 
املتفوقة  الطالبة  اجنزت  ال�شع�دية: 
لبنى بنت �ضعد الفهيد متطلبات الربنامج 
�ضركة  عقدته  الذي  ال�ضيفي  التدريبي 
من  الفرتة  خالل  ال�ضعودية  بار�ضونز 

2017/07/23م اإلى 2017/08/17م.

هـ. التدريب ال�شيفي ب�شركة مركز بن ر�شد التخ�ش�شي للعي�ن: قامت الطالبة املتفوقة روان 
بنت عبدالرحمن العمري باللتحاق بالربنامج التدريبي املتخ�ض�ص يف جمال الب�ضريات 
ب�ضركة مركز بن ر�ضد التخ�ض�ضي للعيون، وخالل الفرتة من 3-2017/08/30م، متكنت 
الطالبة من اإجناز جميع متطلبات هذا الربنامج والتدرب على العديد من الأجهزة ذات 

العالقة بتخ�ض�ضها.
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و. برنامج »جاهز« بعمادة تط�ير املهارات 
الطالبة  من  كل  اأجنزت  باجلامعة: 
املتفوقة اأمرية بنت طالل املالكي والطالبة 
املتفوقة رغد بنت عبداهلل القويز املرحلة 
عقدته  الذي  »جاهز«  برنامج  من  الأولى 
خالل  باجلامعة  املهارات  تطوير  عمادة 
الفرتة من 15 �ضوال اإلى 11 ذو القعدة من 
العام 1438هـ وبواقع 80 �ضاعة تدريبية. 

17. اإعداد الدليل التعريفي والن�شرة الف�شلية للربنامج

جديدة  م�ضارات  ا�ضتحداث  حيث  من  الربنامج  م�ضتوى  على  احلا�ضلة  التعديالت  �ضوء  يف   
وتعديالت يف اآليات الرت�ضيح، مت اإعادة اإعداد الدليل التعريفي للربنامج مبا يتوافق مع هذه التعديالت، 

ون�ضره على املوقع الإلكرتوين للربنامج

  

وا�ضتمرارًا للجهود املبذولة يف حتقيق الهدف الرابع للربنامج والقائم على ن�ضر وتر�ضيخ ثقافة   
التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح التناف�ضية الإيجابية بني الطلبة يف جميع كليات اجلامعة ، فقد مت 
خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ اإعداد واإ�ضدار العدد الثالث والعدد الرابع من الن�ضرة الف�ضلية 
لأبرز اجنازات  تت�ضمن عر�ضًا  والتي  للربنامج،  الإلكرتوين  املوقع  ون�ضرها على  بالربنامج  اخلا�ضة 
مع  واللقاءات  واملوهبة  التفوق  جمال  يف  الدرا�ضات  ونتائج  املقالت  اإلى  اإ�ضافة  واأخباره،  الربنامج 

اجلهات ذات العالقة بعمل الربنامج وكذلك عر�ص لإجنازات وم�ضاهمات طلبة الربنامج.
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              العدد الثاين                                العدد الثالث    العدد الرابع

18. تد�شني وتنفيذ الربامج الإثرائية ال�شيفية لطلبة الربنامج

اأوًل: تد�شني الربامج الإثرائية ال�شيفية:

عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل  د�ضن �ضعادة   
الأربعاء  يوم  وذلك  الربنامج،  لطلبة  واخلارجية  الداخلية  ال�ضيفية  الإثرائية  العثمان الربامج 
اأع�ضاء  و  الدلبحي  علي  الدكتور  الربنامج  مدير  وبح�ضور  مبقر الربنامج  املوافق 1438/8/28هـ 
اللجنة الدائمة التنفيذية العليا للربنامج ومن�ضوبي الربنامج. وتاأتي هذه الربامج انطالقًا من تطلعات 
روؤية  تطلعات  مع  تن�ضجم  التي  ال�ضرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق   يف  الفاعلة  امل�ضاهمة  نحو  اجلامعة 
اململكة 2030 وذلك من خالل بناء واإعداد طلبة اجلامعة املتفوقني ب�ضكٍل فاعل لي�ضبحوا اأحد اللبنات 
الربامج  هذه  وتت�ضمن  والوطن.  اجلامعة  م�ضتوى  على  الروؤية  هذه  متطلبات  حتقيق  يف  الأ�ضا�ضية 
الإثرائية ال�ضيفية الداخلية واخلارجية عدة جمالت تطويرية للطلبة املتفوقني يف اللغة الجنليزية 
العامة والأكادميية والبحثية ومهارات القيادة والبداع والبتكار، اإ�ضافًة اإلى الزيارات العلمية لطلبة 

الربنامج لبع�ص املراكز العلمية يف اجلامعات العاملية. 
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مقتطف من تد�شني الربامج الإثرائية ال�شيفية

ثانيًا: تنفيذ الربامج الإثرائية ال�شيفية:

اأ. الربنامج االإثرائي ال�شيفي الداخلي:

وجناحها،  للربنامج  ال�ضابقة  التجربة  �ضوء  يف   
ال�ضيفي  الإثرائي  الربنامج  ببلورة  الربنامج  اإدارة  قامت 
الإجنليزية  باللغة  تدريبية  دورة  �ضكل  على  الداخلي 
الأ�ضا�ضية )ال�ضتماع،  اللغوية  املهارات  تت�ضمن  )مكثفة( 
اأ�ضابيع  اأربعة  وملدة  واملحادثة(،  والكتابة،  والقراءة، 
 British Council الربيطاين  الثقايف  املجل�ص  يقدمها 
خاللها  ويح�ضل  متنوعة،  فرتات  وخالل  الريا�ص  يف 
الطالب/الطالبة على �ضهادة معتمدة من املجل�ص الثقايف 

الربيطاين.
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اأهداف الربنامج الإثرائي ال�شيفي الداخلي:

باإنتهاء الربنامج يكون الطالب/الطالبة قادرًا على حتقيق ما يلي:

• امل�ضاهمة يف املجالت التي تتطلب التوا�ضل باللغة الإجنليزية حتدثا وكتابة.	
• فهم مهارات اللغة الجنليزية وتطبيقها بطرق عملية .	
• فهم امل�ضطلحات اللغوية امل�ضتخدمة يف املجالت العلمية والعملية .	
• التعامل مع مواقف احلياة اليومية التي تواجهه يف اجلامعة والكلية.	

منحة برنامج الأمرية �شيتة الدامر التنم�ي للربنامج الإثرائي ال�شيفي الداخلي:

  تقديًرا للدور املحوري الذي يقوم به الربنامج بتقدمي رعاية وعناية ا�ضتثنائية للطلبة املتفوقني 
واملوهوبني بجامعة امللك �ضعود، فقد فاز الربنامج مبنحة  برنامج الأمرية �ضيتة الدامر التنموي من 
اجلامعة  لطلبة  الداخلي«  ال�ضيفي  الإثرائي  »الربنامج  ورعاية  لدعم  خالد اخلريية؛  امللك  موؤ�ض�ضة 
املتفوقني واملوهوبني. وقد قام بالتوقيع على هذه املنحة كٌل من �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية/ البندري 
مدير  الدلبحي  كناخر  بن  علي  الدكتور  و�ضعادة  املوؤ�ض�ضة،  عام  مديرة  الفي�ضل  الرحمن  عبد  بنت 
برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �ضعود يف مقر املوؤ�ض�ضة مبدينة الريا�ص بح�ضور عدد 

من من�ضوبي الربنامج واملوؤ�ض�ضة.

ت�قيع منحة برنامج الأمرية �شيتة الدامر التنم�ي
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اختبار حتديد امل�شت�ى للربنامج:

يخ�ضع الطالب/الطالبة قبل الت�ضجيل يف الربنامج لختبار حتديد امل�ضتوى يف املجل�ص الثقايف   
امل�ضتوى  اختبار  ويت�ضمن  للدورة.  ت�ضجيله  قبل  الطالب/الطالبة  م�ضتوى  لتحديد  وذلك  الربيطاين، 
)48( �ضوؤاًل متعدد اخليارات، مع مهلة 30 دقيقة لالإجابة على الأ�ضئلة. ومن مكونات الختبار التي 
يعمل على قيا�ضها: قواعد اللغة، مفردات اللغة، ال�ضتماع، والكتابة. ويف �ضوء نتيجة الطالب/الطالبة 
يتم حتديد م�ضتواه لاللتحاق بالدورة املنا�ضبة له. ويبني اجلدول التايل امل�ضتويات املعتمدة من املجل�ص 

الربيطاين.

م�شت�يات اللغة الجنليزية املعتمدة من املجل�ص الثقايف الربيطاين
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معل�مات الربنامج :

فيما يلي املعلومات ذات العالقة بربنامج اللغة الجنليزية املكثف واملقدم من املجل�ص الثقايف   
الربيطاين.

اإنهاء مرحلة الإعداد العام بربنامج الطلبة املتف�قني وامل�ه�بني�شروط القبول

اللتحاق باختبار حتديد امل�ضتوى باملجل�ص الثقايف الربيطاينمتطلبات ح�ضور الربنامج
36�ضاعةاإجمايل  �ضاعات الربنامج

اأربعة اأ�ضابيعمدة الربنامج 
4 �ضاعات يومياعدد �ضاعات التدريب

مراحل التنفيذ وم�اعيد الدورات

م�عد الت�شجيلالفرتة-ميالدي

9-2017/7/3م2017/7/16 اإلى 2017/8/24م
27-2017/8/31م2017/9/17 اإلى 2017/10/26م
2017/10/29م اإلى 2017/11/2م2017/11/5 اإلى 2017/12/14

مقر التنفيذ

املكانالق�شم-املدينة

مكتب رقم )C-14(، الدور الثالث، ميدان الفزاري، احلي الدبلوما�ضيطالب-الريا�ص
الربج ال�ضرقي، الدور الرابع، مركز الفار�ضي، طريق امللك عبد اهللطالب-جدة

مركز املناهل، �ضارع ابن زاهر، احلي الدبلوما�ضيطالبات-الريا�ص
الربج الغربي، الدور الرابع، مركز الفار�ضي، �ضارع امللك عبد اهللطالبات-جدة
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مراحل تنفيذ الربنامج الإثرائي ال�شيفي الداخلي:

الدورة الأولى: من  2017/7/16 اإلى 2017/8/24م:

بلغ عدد الطالب امل�ضاركني بالربنامج الإثرائي ال�ضيفي الداخلي يف املرحلة الأولى منه )27(   
واملوهوبني-م�ضار  املتفوقني  الطلبة  برنامج  الكلي لطالب  العدد  بلغت )23.7%( من  وبن�ضبة  طالبًا 
الطلبة املتفوقني-البعد النوعي والبالغ عددهم )114( طالبا. يف حني بلغ عدد الطالبات امل�ضاركات 
بالربنامج الإثرائي ال�ضيفي الداخلي )26( طالبة وبن�ضبة بلغت )31.7%( من العدد الكلي لطالبات 
 )82( عددهم  والبالغ  النوعي  املتفوقني-البعد  الطلبة  واملوهوبني-م�ضار  املتفوقني  الطلبة  برنامج 

طالبة. 

ن�شبة م�شاركة طلبة الربنامج يف املرحلة الأولى من الربنامج الإثرائي ال�شيفي الداخلي

واأما فيما يتعلق مب�ضتويات طلبة الربنامج بعد تقدمي اختبار امل�ضتوى، فقد كانت نتائجهم على   
النحو التايل:

م�شت�ى الطلبة امل�شاركني بالربنامج يف �ش�ء اختبار امل�شت�ى قبل اجتياز الدورة
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وبعد اجتياز جميع الطلبة الدورة التدريبية كانت نتائجهم على النحو التايل:

م�شت�ى الطلبة امل�شاركني بالربنامج يف �ش�ء اختبار امل�شت�ى بعد اجتياز الدورة

ومن خالل التغري يف نتائج م�ضتوى الختبار يتبني مدى ا�ضتفادة الطلبة امل�ضاركني من الدورة.

تقييم ر�شا الطلبة عن الربنامج:

قام جميع الطالب والطالبات امل�ضاركني بالربنامج بتقييم الربنامج يف �ضوء جمموعة من   
املعايري وكانت نتائج التقييم على النحو التايل:

التقييماملعيار

99%املدربني1
98%احلقيبة التدريبية2
95%البيئة التدريبية3
95%املتدربون4



التقرير السنوي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
بجامعة الملك سعود  ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

56

من�ذج تقرير تقييم لإحدى طالبات الربنامج

من�ذج �شهادة لأحد طالب الربنامج
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الربنامج يف عي�ن الطلبة امل�شاركني:
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ثانيًا: الربنامج الإثرائي ال�شيفي اخلارجي:
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ا. الربنامج الإثرائي ال�شيفي اخلارجي للطالب:



التقرير السنوي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
بجامعة الملك سعود  ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

60

معل�مات الربنامج:

اإنهاء مرحلة الإعداد التخ�ش�شي بالربنامج �شروط القبول

18 طالبًاعدد الطالب امل�ضاركني
100 �ضاعةاإجمايل  �ضاعات الربنامج

�ضهر كاملمدة الربنامج 
20 �ضاعة اأ�ضبوعيًاعدد �ضاعات التدريب

ملخ�ص فعاليات الربنامج الإثرائي ال�شيفي اخلارجي للطالب:

األسبوع األول 23-7/30/ 2017م:

• باللغة 	 م�ضتوياتهم  حتديد  لغايات   New College Group ملعهد  امل�ضاركني  الطالب  توجه 
الإجنليزية عن طريق عدة اختبارات متنوعة يف جمال القواعد وال�ضتماع والتحدث والكتابة. 
اللغة  يف  لديه  وال�شعف  القوة  ونقاط  طالب  كل  م�شتوى  حتديد  مت  باالختبار  القيام  وبعد 

الإجنليزية وجمالتها املتنوعة.

• القيام بجولة تعريفية للطالب للمعهد ومعامل املدينة الرئي�ضية وال�ضياحية.	

• تبداأ بقواعد 	 اأ�ضبوع كامل، بحيث  التدريبية لطالب الربنامج على مدى  الدورات  البدء بعقد 
الكادميية  الإجنليزية  اللغة  درا�ضة  ثم  ومن   ،12:00 الى  ال�ضاعه 8:45  الإجنليزية من  اللغة 

وتطوير مهارات الطالب بال�ضتماع والتحدث والكتابة من ال�ضاعة 1:30 اإلى  2:15.

• قيام طالب الربنامج بعدة اأن�ضطة يف املعهد خارج اأوقات الدرا�ضة من اأبرزها: املناظرة باللغة 	
الإجنليزية واللغة الإيطالية، والقيام ببع�ص الن�ضاطات الريا�ضية كلعب كرة القدم، ويف عطلة 

نهاية الأ�ضبوع توجه الطالب لزيارة مدينة الرتن تاور الرتفيهية.



التقرير السنوي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
بجامعة الملك سعود  ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

61

اإ�ضتقبال طالب الربنامج يف مطار مان�ض�ضرت                                         لقاء الدكتور مدير الربنامج مع اإدارة املعهد

زيارة مدينة الرتن تاورالدورة التدريبية لطالب الربنامج

األسبوع الثاني 7/31-8/6/ 2017م:

• عقد الدورات التدريبية لطالب الربنامج من ال�ضاعه 8:45 الى 12:00، ومن ال�ضاعة 1:30 اإلى  	
2:15 خالل الأ�ضبوع.

• بعد انتهاء دورة اليوم الأول من هذا الأ�ضبوع، توجه طالب الربنامج لزيارة جامعة مان�ض�ضرت 	
برفقة مدير املعهد والتي تعد من اأعرق اجلامعات يف اأوروبا. وكان يف ا�ضتقبالهم ممثلي من 
جامعة مان�ض�ضرت يف، وقدموا لهم �ضرحًا مب�ضطًا حول هدف الزيارة وكيفية ال�ضتفادة منها. 
وخالل الزيارة اطلع طالب الربنامج على بع�ص التجارب احلية يف جمال الفيزياء والطريان 
وغريها. كما قام طالب الربنامج بجولة يف مرافق اجلامعة وزيارة بع�ص كليات اجلامعة، ومت 
متكينهم من طرح ال�ضتف�ضارات يف جمال تخ�ض�ضهم على امل�ضوؤولني ذوي العالقة. كما التقى 
طالب الربنامج مبمثل الطالب بجامعة مان�ض�ضرت، حيث قام من جانبه بالتحدث عن جتربته 

يف اجلامعة والرد على جميع ا�ضتف�ضارات الطالب بخ�ضو�ص اجلامعة.
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• زيارة 	 املعهد  اليوم، نظم  لهذا  املخ�ض�ضة  الدورات  انهاء  وبعد  الأ�ضبوع،  الثاين من  اليوم  يف 
ملكتبة مان�ض�ضرت التي حتتوي على اآلف الكتب ويف �ضتى املجالت. ويف اليوم الذي يليه ذهب 
طالب الربنامج لأحد الأن�ضطة الرتفيهية والتي تعتمد على �ضرعة البديهة والربط املنطقي بني 
التلميحات والأدلة املتاحة حتى يتمكن الفرد يف النهاية من حل لغز معني وخالل فرتة زمنية 
حمددة اأي�ضا، واعترب الطالب هذه التجربة فر�ضة جيدة ملمار�ضة اللغة الجنليزية من جهة 

والتدرب على العمل كفريق من جهة اأخرى ومع طالب من خمتلف اأنحاء العامل .

• بطبيعتها 	 تتميز  والتي  البحريات  ملنطقة  رحلة  بتنظيم  املعهد  قام  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  يف 
اخلالبة وتعد من اأهم مناطق اجلذب ال�ضياحي يف اململكة املتحدة .

جانب من الدورة التدريبية

جانب من زيارة جامعة مان�ش�شرت
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األسبوع الثالث 7-8/13/ 2017م:

• عقد الدورات التدريبية لطالب الربنامج من ال�ضاعه 8:45 الى 12:00، ومن ال�ضاعة 1:30 اإلى  	
2:15 خالل الأ�ضبوع، مع تقدمي عرو�ص من الطالب وتقييمها.

• من 	 العديد  فيها  الربنامج  طالب  وزار  حيث  العريقة،  �ضالفورد  جامعة  اإلى  بزيارة  القيام 
اخلرباء  من  عدد  الطالب  قابل  كما  احلديثة،  العلمية  واملختربات  وكلياتها  اجلامعة  مراكز 
املتخ�ض�ضني والباحثني، ومت التطرق معهم لطبيعة عمل اجلامعة يف املجالت العلمية املتقدمة 
كاأبحاث ال�ضرطان والعلوم احليوية الطبية والهند�ضة و علوم احلا�ضب والبرتوكيماويات. كما مت 
اإثراء معلومات الطالب من قبل اأع�ضاء هيئة التدري�ص باجلامعة يف جمال علم اجلينات، ولقاء 
رئي�ص ق�ضم هند�ضة البرتول و�ضرح كيفية ا�ضتخراج النفط من اأعماق الر�ص و طريقة ت�ضفية 
النفط. كما ا�ضتمع الطالب لرئي�ص ق�ضم علم احلا�ضب، واأجاب عن ا�ضتف�ضارات بع�ص الطالب 
املهتمني يف اإكمال الدرا�ضات العليا يف التخ�ض�ص واحلديث عن املجالت املتاحة للدرا�ضة يف 

اجلامعة.

• و�ضارك 	 الرتفيهي  ترافورد  مركز  اإلى  املعهد  نظمها  ترفيهية  زيارة  الأ�ضبوع  هذا  ت�ضمن  كما 
الطالب يف العديد من الألعاب الرتفيهية املختلفة يف املركز.                   
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األسبوع الرابع 14-8/18/ 2017م

• عقد الدورات التدريبية لطالب الربنامج من ال�ضاعه 8:45 الى 12:00، ومن ال�ضاعة 1:30 اإلى  	
2:15 خالل الأ�ضبوع، مع تقدمي عرو�ص من الطالب وتقييمها.

• ح�ضور دورة قدمها املدير الكادميي للمعهد Dived  وتناولت اهم اخل�ضائ�ص التي يجب ان 	
تتوفر يف القائد الناجح.

• ح�ضور حفل ت�ضليم ال�ضهادات  من قبل املدير التنفيذي للمعهد، وتقييم الربنامج التدريبي.	

 

حفل ت�ضليم ال�ضهادات دورة املدير الأكادميي باملعهد يف جمال القيادة

عودة الطالب لأر�ص الوطن تقييم الطالب جلودة الربنامج
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اح�شائيات الربنامج:

اأول: عدد الطالب امل�شاركني بالربنامج ون�شبتهم:

وبن�ضبة  طالبًا   )18( اخلارجي  ال�ضيفي  الإثرائي  بالربنامج  امل�ضاركني  الطالب  عدد  بلغ   
الإعداد  واملوهوبني-مرحة  املتفوقني  الطلبة  برنامج  لطالب  الكلي  العدد  من  تقريبًا   )%21( بلغت 

التخ�ض�ضي والبالغ عددهم )87( طالبًا.

ثانيًا: عدد ال�شاعات للدورات التدريبية وور�ص العمل والزيارات امليدانية:

  بلغ عدد �ضاعات التدريب وور�ص العمل والزيارات امليدانية ما يزيد عن )150( �ضاعة، حيث 
بلغت ن�ضبة �ضاعات التدريب ما يزيد عن )67%( من عدد �ضاعات الربنامج الكلية، اأما ور�ص العمل 

والزيارات امليدانية فقد ا�ضتحوذت على ما ن�ضبته )33%( من العدد الكلي ل�ضاعات الربنامج.
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ثالثًا: م�شت�يات الطالب امل�شاركني بالربنامج يف اللغة الإجنليزية:

اللغة  جمال  يف  العمل  وور�ص  التدريبية  الدورة  اجتياز  بعد  متميزة  نتائج  امل�ضاركون  الطالب  حقق 
الإجنليزية وعلى النو التايل:

ن�شب حت�شيل الطالب امل�شاركني يف جمال اللغة الإجنليزية

ن�شبة ر�شا الطالب عن الربنامج:

قام جميع الطالب امل�ضاركني بالربنامج بتقييم الربنامج يف �ضوء جمموعة من املعايري وكانت نتائج 
التقييم على النحو التايل:

التقييماملعيار

97%املدرب1
92%احلقيبة التدريبية2
96%البيئة التدريبية3
95%املتدربون4
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من�ذج من �شهادات الطالب بالربنامج
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ا- الربنامج الإثرائي ال�شيفي اخلارجي للطالبات:
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ملخ�ص فعاليات الربنامج الإثرائي ال�شيفي اخلارجي للطالبات

معل�مات الربنامج :

اإنهاء مرحلة الإعداد التخ�ش�شي بالربنامج �شروط القبول

16 م�ضاركًاعدد الطالب امل�ضاركني
18 م�ضاركةعدد الطالبات امل�ضاركات
40 �ضاعةاإجمايل  �ضاعات الربنامج

ا�ضبوعنيمدة الربنامج 
20 �ضاعة اأ�ضبوعيًاعدد �ضاعات التدريب
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الأ�شب�ع الأول 4-9/9/ 2017م:

• خ�ض�ص هذا الأ�ضبوع ب�ضكل اأ�ضا�ضي للدورات التدريبية املتعلقة بتطوير وتنمية مهارات اللغة 	
الإجنليزية الأكادميية مبعدل 20 �ضاعة تدريبية خالل الأ�ضبوع ومن ال�ضاعة 8:00 �ضباحًا اإلى 
القيادة والعمل �ضمن جمموعات،  العمل يف جمال  ال�ضاعة 4:00 م�ضاًء، مع عقد بع�ص ور�ص 
عدة  ومناق�ضة  الت�ضجيل  غرفة  بتجربة  الطالبات  قامت  كما  اجلامعة.  مكتبة  اإلى  وزيارات 
�ضعود  امللك  بجامعة  التعليم  و  ال�ضعودية  والثقافة  ال�ضخ�ضية  الهتمامات  ومنها  موا�ضيع  
وبرنامج املتفوقني واملوهوبني، وقد نال الربنامج اعجاب الكثريمن املاليزين بناء على التعليقات 
املذكورة يف �ضفحة الفي�ص بوك للراديو كما اأعجب الكثري من امل�ضاهدين بجهود جامعة امللك 
لكل  الأمثل  املكان  �ضعود هي  امللك  باأن جامعة مثل جامعة  الطالبات وذكروا  �ضعود يف رعاية 

ان�ضان طموح ومتفوق. 

• »املدينة 	 اإلى مدينة ملقا   العلمية  الثقافية  الرحلة  تنظيم عددًا من  الأ�ضبوع  كما ت�ضمن هذا 
من  عددًا  ذك  ت�ضمن  وقد  كولملبور،  ومدينة  فيها  امل�ضهورة  التاريخية  واملتحف  التاريخية« 

امل�ضابقات الثقافية والعلمية باللغة الإجنليزية.

لقطات جلامعة UTHM يف ماليزيا
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الأ�شب�ع الثاين 9/17/10/ 2017م:

• �ضمل هذا الأ�ضبوع على دورات تدريبية وور�ص عمل يف جمال املهارات البحثية باللغة الإجنليزية 	
خالل  تدريبية  �ضاعة   20 املجال  هذا  يف  التدريبية  ال�ضاعات  عدد  بلغ  حيث  مكثف،  وب�ضكل 
العمل  ور�ص  من  عددًا  يتخلله  م�ضاًء،   4:00 ال�ضاعة  اإلى  �ضباحًا   8:00 ال�ضاعة  ومن  الأ�ضبوع 
والتطبيقات ذات العالقة مبو�ضوعات الدورة. ومت تعريف الطالبات امل�ضاركات تعرفنا فيه على 
املنهج املطروح الذي �ضيتم تقدميه والطريقة املتبعة يف ال�ضرح، حيث ت�ضمنت بع�ص الزيارات 
اخلارجية التطبيقية والدرو�ص الف�ضلية. كما ت�ضمنت هذه الدورة مو�ضوعات هامة يف جمال 
البحث العلمي ومنها: طرق جمع البيانات الكمية والنوعية وكيفية التعامل مع كل منهما من 

الناحية الإح�ضائية.

• قامت الطالبات امل�ضاركات بزيارة ملكتية اجلامعة، والت�ضرف بلقاء وزير النقل املاليزي واإجراء 	
مقابلة على اإحدى قنوات اجلامعة يف جمال جهود جامعة امللك �ضعود و حر�ضها على التطوير 
من مهارات طالبها و دوام ا�ضتمرارها يف حتفيزهم و �ضقل مواهبهم. اإ�ضافة اإلى اللقاءات 
املتكررة مع طلبة اجلامعة من اجلن�ضيات املختلفة وتبادل الآراء والأفكار وامل�ضائل ذات العالقة 

با�ضتكمال الدرا�ضات العليا.

• 	 .UTHM  كما قامت الطالبات امل�ضاركات بزيارة اإلى اأبرز ال�ضناعات املحلية املرتبطة بجامعة
رحلة  اإلى  بالإ�ضافة  الدورات،  �ضهادات  وت�ضليمهن  للطالبات  تكرمي  بحفل  الأ�ضبوع  واختتم 

ترفيهية للمناطق ال�ضياحية للمدينة حمل الزيارة.
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اح�شائيات الربنامج:

اأول: عدد الطالبات امل�شاركات بالربنامج ون�شبتهم:

بلغ عدد امل�ضاركني بالربنامج الإثرائي ال�ضيفي اخلارجي )16( م�ضاركًا وبن�ضبة بلغت )%23(   
تقريبًا من العدد الكلي للطالبات يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني-مرحة الإعداد التخ�ض�ضي 

والبالغ عددهن )70( طالبة.

ثانيًا: عدد ال�شاعات للدورات التدريبية وور�ص العمل والزيارات امليدانية:

بلغ عدد �ضاعات التدريب وور�ص العمل والزيارات امليدانية ما يزيد عن )70( �ضاعة، حيث   
بلغت ن�ضبة �ضاعات التدريب ما يزيد عن )57%( من عدد �ضاعات الربنامج الكلية، اأما ور�ص العمل 
والزيارات امليدانية فقد ا�ضتحوذت على ما ن�ضبته )43%( من العدد الكلي ل�ضاعات الربنامج. وقد 
ا�ضتطاعت جميع الطالبات امل�ضاركات بتحقيق م�ضتويات عالية يف تقييمات املدربات التابعني جلامعة 

.)A( منهن على تقييم )%( و)5+A( حيث ح�ضل  93%  منهن على تقييم UTHM
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ثالثًا: ن�شبة ر�شا الطالبات عن الربنامج:

قامت جميع الطالبات امل�ضاركات بالربنامج بتقييم الربنامج يف �ضوء جمموعة من املعايري   
وكانت نتائج التقييم على النحو التايل:

التقييماملعيار

92%املدرب1
93%احلقيبة التدريبية2
90%البيئة التدريبية3
94%املتدربون4

من�ذج من �شهادات الطالبات بالربنامج
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الربنامج الإثرائي ال�شيفي يف عي�ن الطالب والطالبات:
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19. إحصائيات الملف الصحفي وقنوات التواصل للبرنامج :

الإجتماعي يف كل من  التوا�ضل  باإن�ضاء ح�ضابات للربنامج يف و�ضائل  اإدارة الربنامج  قامت   
كما  متابعًا.   )2000( عن  يزيد  ومبا  واليوتيوب،  وال�ضنتقرام،  وال�ضنابت�ضات،  والفي�ضبوك،  تويرت، 
توا�ضلت مع ال�ضحف والقنوات املحلية والإلكرتونية لغايات ن�ضر اأخبار الربنامج. وفيما يلي ملخ�ضًا 

لالإح�ضائيات ذات العالقة خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ.

عدد الأخبارالقناة

50ر�ضالة اجلامعة
102البوابة الإخبارية للجامعة

20ال�ضحافة املحلية
ما يزيد عن 500قنوات التوا�ضل الإجتماعي

4القنوات التلفزيونية والإذاعات  املحلية

عينة من اأخبار الربنامج يف ال�شحافة املحلية
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قناة الربنامج على الي�تي�ب

اأخبار الربنامج على الب�ابة الإخبارية للجامعة
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مرفق: ا�ضتمارة تقييم برنامج تدريبي 
ا�ضم املدربا�ضم الربنامج
مدة الدورةتاريخ النعقاد

يرجى و�ضع الرقم املنا�ضب من )1( اإلى )100( يف خانة التقييم حيث يعني )1( اأقل تقدير و )100( 
اأعلى تقدير.

التقييماأول : املدرب
متكنه من املحتوى العلمي للربنامج1
قدرته على تو�ضيل املعارف واملعلومات2
كفاءته يف تنظيم العر�ص التجريبي3
قدرته على ربط املادة التدريبة بالواقع العملي للمتدربني4
تنوع ا�ضاليبه التدريبية والأن�ضطة امل�ضتخدمة5
قدرته على اإدارة النقا�ص وحتفيز امل�ضاركني6
قدرته على اإحداث التفاعل بني املتدربني 7
ا�ضتخدامه للو�ضائل والتقنيات التدريبية ال�ضمعية والب�ضرية8
مهارته يف الإلقاء9

اإدارته لوقت الربنامج والتزامه باملواعيد10
قدرته على التعامل مع االأمناط املختلفة من املتدربني11
التزامه مبو�ضوعات التدريب12
قدرته على حتقيق اأهداف اجلل�ضات التدريبية13

التقييمثانيا: احلقيبة / املادة التدريبية:
اأهداف الربنامج واقعية1
اهداف الربنامج قابلة للقيا�ص2
موازنة الربنامج بني الهداف النظرية والتطبيقية3
مالءمة توزيع املو�ضوعات على اجلدول الزمني4
كفاية املو�ضوعات لتحقيق اأهداف الربنامج5
منا�ضبة املو�ضوعات مل�ضتويات املتدربني6
حداثة املادة التدريبية7
توافق الأن�ضطة التدريبية مع املو�ضوعات8
�ضالمة و�ضال�ضة اللغة التي كتبت بها املادة التدريبية9

جاذبية الإخراج العام للحقيبة / املادة التدريبية10
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التقييماأول : البيئة التدريبية : ) مدى مالءمة البيئة من حيث(:
تاريخ تنفيذ الربنامج1
وقت انعقاد اجلل�ضات التدريبية2
مدة الربنامج3
القاعة التدريبية وجتهيزاتها ) ال�ضاءة، التهوية، الأجهزة .. الخ(4
تنظيم املتدربني داخل القاعة التدريبية5
اخلدمات امل�ضاندة ) ال�ضيافة ، ال�ضرتاحة، الت�ضوير، ... الخ(6

التقييمثانيا: املتدرب�ن:
تعاونهم فيما بينهم1
قدرتهم على التفاعل مع املدرب2
حما�ضهم للربنامج3
التزامهم مبواعيد احل�ضور والن�ضراف واجلل�ضات التدريبية4

اأبرز اليجابيات:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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اأبرز ال�شلبيات:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

□ ل هل تو�ضي بتكرار التعامل مع هذا املركز يف جمال التدريب؟             □  نعم  

اأي ملحوظات اأخرى تود اإ�ضافتها:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

ن�ضكركم على ح�ضن تعاونكم وراأيكم حمل اهتمامنا
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         ثروة الوطن

 ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


