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حكمة وسؤال العدد

           أخبار البرنامج                  مشاركات طلبة البرنامج             المقاالت العلمية

مقابالت شخصية

ا�ستثنائية للطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود يف كافة  تقدمي رعاية وعناية 
واإثرائية  نوعية  برامج  تقدمي  خالل  من  املتاحة  املوهبة  جماالت  وكافة  التخ�س�سات 

وم�ساندة تدعم تفوقهم االأكادميي وجماالت املوهبة لديهم على امل�ستوى العلمي والعملي.

ال�سعودي  املجتمع  يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  رعاية  جمال  يف  والتميز  الريادة 
للم�ساهمة يف التحول نحو جمتمع واقت�ساديات املعرفة.

 رؤية
البرنامج

رسالة 
البرنامج

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين 
يفوز بمنحة برنامج األميرة صيتة الدامر 

التنموي من مؤسسة الملك خالد الخيرية

إختتام البرنامج اإلثرائي الصيفي 
بجامعة مانشستر للطلبة المتفوقين 

من مختلف كليات بالجامعة

كلمة العدد
العاملني  رب  هلل  احلمد       
على  وال�سالم  وال�سالة 
و�سيد  اخللق  اأ�سرف 
اأ�سحابه  وعلى  املر�سلني، 

والتابعني، وبعد...
ن�ساأة  منذ  عامان  م�سى 
املتفوقني  الطلبة  برنامج 

على  االجنازات  من  العديد  خاللهما  حقق  واملوهوبني 
م�ستوى الفعاليات واالأن�سطة الداخلية واخلارجية املتعلقة 
كليات  مع  والتكامل  التعاون  جماالت  يف  وكذلك  به، 
فخالل  لعمله.  امل�ساندة  والعمادات  والوكاالت  اجلامعة 
معايل  من  متوا�ساًل  دعمًا  الربنامج  القى  امل�سرية  هذه 
عبدالرحمن  بن  بدران   الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 
العمر و�سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية 
الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان و عمداء الكليات 
والعمادات امل�ساندة، الذي كان له الدور االأكرب يف تع�سيد 

اأركان الربنامج وحتقيق منطلقاته واأهدافه ومراميه. 
طلبة  تطلعات  حتقيق  على  مرتكزًا  الربنامج  بداأ 
اجلامعة املتفوقني، وانتقل بعدها الإ�سافة فئة جديدة لهذه 
الكوكبة من الطلبة وهي فئة الطلبة املوهوبني، ومت ر�سم 
املالمح واالآليات ذات العالقة برعايتهم و�سقل مواهبهم 
وتنميتها. وجاءت هذه االإ�سافة ا�ستنادًا اإلى فل�سفة التعليم 
من  واحت�سانها  املوهبة  رعاية  على  القائمة  اململكة  يف 
ال�سريفني- احلرمني  خادم  حكومة  توجهات  واإلى  جهة، 
املواهب  رعاية  اعتبار  على  القائمة  ورعاه-  اهلل  حفظه 
ا�سرتاتيجيات  من  مهمة  واإ�سرتاتيجية  حتمية  �سرورة 
التن�سئة يف املجتمع ال�سعودي على اعتبارهم ثروة وطنية 
للنهو�ض  اال�ستبدال  اأو  للتعوي�ض  قابلة  غري  حقيقية 
حتقيق  نحو  االأ�سا�سي  العماد  وهم  ورفعتها،  باململكة 
من  هام  وجزء  املعرفة  جمتمع  ومنطلقات  متطلبات 
اال�سرتاتيجي  فالهدف   .2020 الوطني  التحول  برامج 
الثالث لربنامج التحول الوطني لوازة التعليم ي�ستند اإلى 
واالبتكار«،  لالبداع  املحفزة  التعليمية  البيئة  »حت�سني 
اخلا�سة  الربامج  من  امل�ستفيدين  الطلبة  ن�سبة  وتعترب 
باملوهوبني اأحد اأهم موؤ�سرات االأداء لهذا الهدف. وعليه، 
مت ت�سميم م�سار الطلبة املوهوبني يف الربنامج الكت�ساف 
والعناية بطاقاتهم  املوهوبني باجلامعة ورعايتهم  الطلبة 
وقدراتهم من خالل تطوير منظومة متكاملة لرعاية وبناء 
الكفاءات الطالبية املوهوبة واملبدعة للم�ساهمة يف تنمية 
ويقوم  املعرفة.  جمتمع  نحو  التحول  اإلى  ودفعها  اململكة 
هذا امل�سار برعاية جمموعة متنوعة من املواهب الطالبية 
اللغوي  والنبوغ  والكتابة  ال�سعر  )نظم  االأدبية  كاملواهب 
واالأ�سغال  الفنية )الر�سم والنحت  واخلطابة(، واملواهب 
وانتاج  امل�سرحي  واالأداء  والت�سوير  والت�سميم  اليدوية 
االأفالم وغريها(، واملواهب العلمية يف جمال الريا�سيات 
والفيزياء واالأحياء والكيمياء والطب والتقنية واملعلوماتية 
وغريها، ومواهب االبتكار واالخرتاع، اإ�سافًة اإلى املواهب 

النف�ض حركية كاملحاكاة والدقة واملناورة وغريها.
                                              مدير برنامج

                              الطلبة املتفوقني واملوهوبني

تقديًرا للدور املحوري الذي يقوم به برنامج الطلبة 
ا�ستثنائية  املتفوقني واملوهوبني يف تقدمي رعاية وعناية 
من  �سعود  امللك  بجامعة  واملوهوبني  املتفوقني  للطلبة 
تدعم  م�ساندة  واإثرائية  نوعية  برامج  تقدمي  خالل 

تفوقهم االأكادميي ... �ض2 للتفا�سيل

اأختتم الربنامج االإثرائي ال�سيفي اخلارجي مبدينة 
مان�س�سرت للطلبة املتفوقني  من خمتلف كليات اجلامعة 
والذي نظمه برنامج رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني 
حيث  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  بوكالة 
على  اأ�سابيع   اأربعة  ملدة  اإمتد  والذي  الربنامج  اإ�ستمل 

دورة مكثفة باللغة االجنليزية ... �ض3 للتفا�سيل

 موهوبا الجامعة يحصدان الميداليتين الذهبيتين
بالمسابقة الوطنية الثانية للمهارات ويستعدان 

للمشاركة بمسابقة المهارات العالمية  بأبو ظبي 

كلية  من  الذيابي  عبداهلل  يا�سر  املوهوب  الطالب   فاز 
خم�سون  ومبلغ  الذهبية  وامليدالية  االأول  باملركز  الهند�سة 
مبهارة  للمهارات   الثانية  الوطنية  بامل�سابقة  ريال  الف 
خادم  م�ست�سار  برعاية  جدة  يف  عقدت  والتي  االإلكرتونيات 
احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة وبح�سور وزير 

التعليم ... �ض3 للتفا�سيل

الدكتور بدران  االأ�ستاذ  نيابة عن معايل مدير اجلامعة 
لل�سوؤون  العمر، د�سن �سعادة وكيل اجلامعة  بن عبدالرحمن 
عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الدكتور  واالأكادميية  التعليمية 

العثمان رئي�ض اللجنة الدائمة ... �ض4 للتفا�سيل

نيابة عن معالي مدير الجامعة ...
 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 

يدشن البرامج اإلثرائية الصيفية الداخلية 
والخارجية للطلبة المتفوقين لهذا العام

د. علي بن كناخر الدلبحي
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الذي  املحوري  للدور  تقديًرا 
املتفوقني  الطلبة  برنامج  به  يقوم 
رعاية  تقدمي  يف  واملوهوبني 
املتفوقني  للطلبة  ا�ستثنائية  وعناية 
واملوهوبني بجامعة امللك �سعود من 
خالل تقدمي برامج نوعية واإثرائية 
االأكادميي  تفوقهم  تدعم  م�ساندة 
على  لديهم  املوهبة  وجماالت 
فاز  فقد  والعملي،  العلمي  امل�ستوى 
االأمرية  برنامج  مبنحة   الربنامج 
موؤ�س�سة  من  التنموي  الدامر  �سيتة 
امللك خالد اخلريية؛ لدعم ورعاية 
ال�سيفي  االإثرائي  »الربنامج 
املتفوقني  اجلامعة  لطلبة  الداخلي« 

واملوهوبني.
هذه  على  بالتوقيع  قام  وقد 
ال�سمو  �ساحبة  من  كٌل  املنحة 
بنت  البندري  االأمرية/  امللكي 
عام  مديرة  الفي�سل  الرحمن  عبد 
علي  الدكتور  و�سعادة  املوؤ�س�سة، 
برنامج  مدير  الدلبحي  كناخر  بن 
الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة 
امللك �سعود يف مقر املوؤ�س�سة مبدينة 
الريا�ض   بح�سور عدد من من�سوبي 

الربنامج واملوؤ�س�سة.

برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين يفوز بمنحة برنامج 
األميرة صيتة الدامر التنموي من مؤسسة الملك خالد الخيرية

الربنامج  طلبة  اإلتحاق  ويعترب 
اأو  اململكة  داخل  تطويرية  بدورات 
خارجها  خالل فرتة ال�سيف، اأحد 
اأهم احلوافز التي يقدمها الربنامج 
يف  ت�سهم  بدورها  والتي  لطلبته، 
وتنمية  قدراتهم  وتطوير  اإعدادهم 
وزيادة  لديهم،  التفكري  اأفاق 
التكيف مع متطلبات  قدراتهم على 
التنمية املعا�سر ة. وياأتي “الربنامج 
االإثرائي ال�سيفي الداخلي” والذي 

تنفذه جامعة امللك �سعود مب�ساركة 
اأحد  اخلريية  خالد  امللك  موؤ�س�سة 
اأهم الربامج التي تعزز قدرات طلبة 
تتطلب  التي  املجاالت  يف  الربنامج 
حتدثا  االإجنليزية  باللغة  التوا�سل 
مهارات  فهم  من  ومتكنهم  وكتابة، 
وم�سطلحاتها  االجنليزية  اللغة 
العلمية  وتطبيقاتها  اللغوية 
الثقايف  املجل�ض  ويقوم  والعملية. 
 British Council الربيطاين 

دورة  اإطار  يف  الربنامج  هذا  بتنفيذ 
االإجنليزية  باللغة  مكثفة  تدريبية 
االأ�سا�سية  اللغوية  املهارات  تت�سمن 
والكتابة،  والقراءة،  )اال�ستماع، 
واملحادثة(، يف كل من الريا�ض وجدة 
والدمام وخالل فرتات متنوعة. ويبلغ 
هذا  من  امل�ستفيدين  الطلبة  عدد 
طالبة  و)50(  طالبًا   )50( الربنامج 

من خمتلف تخ�س�سات اجلامعة.
 

1. االإ�سهام يف اإعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات 
العلمية وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على م�ستوى اجلامعة واملجتمع.

2. تطوير واإبراز القدرات واملهارات لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني للم�ساهمة يف جهود 
التنمية والتطوير على م�ستوى اجلامعة واملجتمع.  

3. تنمية اأفاق التفكري للطلبة املتفوقني واملوهوبني، وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات 
التنمية املعا�سر ة.

4. متكني طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني من اال�ستفادة الق�سوى 
واملتعلقة  للجامعة  واخلارجية  الداخلية  وال�سراكات  الربامج  من 
باالأبعاد التعليمية واالأكادميية والبحثية وكذلك املتعلقة باملوهبة 

واالإبداع واالبتكار. 
روح  لبث  واملوهبة يف اجلامعة  التفوق  ثقافة  وتر�سيخ  ن�سر   .5 

      التناف�سية االإيجابية بني الطلبة يف جميع كليات اجلامعة .

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

الذاتي واالجتماعي والثقافي."
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اأختتم الربنامج االإثرائي ال�سيفي اخلارجي 
خمتلف  من  املتفوقني   للطلبة  مان�س�سرت  مبدينة 
رعاية  برنامج  نظمه  والذي  اجلامعة  كليات 
اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 
اإ�ستمل  حيث  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 
على  اأ�سابيع   اأربعة  ملدة  اإمتد  والذي  الربنامج 
دورة مكثفة باللغة االجنليزية العامة واالأكادميية 
جلامعة  العلمية  الزيارات  من  جمموعة  وكذلك 
مان�س�سرت وجامعة �سالفورد يف بريطانيا واالإطالع 
على برامج الدرا�سات العليا واملختربات ومراكز 

إختتام البرنامج اإلثرائي الصيفي بجامعة مانشستر 
للطلبة المتفوقين من مختلف كليات بالجامعة

االإبداع واالإخرتاع وكذلك ور�سة عمل عن القيادة. 
تدريبية،  �ساعة  الربنامج 100  حيث ت�سمن هذا 
جمال  يف  التعلم  ملراكز  مكثف  ا�ستخدام  مع 

القيادة من خالل االبتكار.
الدكتور  الربنامج  مدير  �سعادة  اأو�سح   وقد 
االإثرائية  الربامج  هذه  تنفيذ  اأن  الدلبحي  علي 
ياأتي انطالقًا من تطلعات اجلامعة نحو امل�ساهمة 
التي  اال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق   يف  الفاعلة 
وذلك   2030 اململكة  روؤية  تطلعات  مع  تن�سجم 
املتفوقني  اجلامعة  طلبة  واإعداد  بناء  خالل  من 

ب�سكٍل فاعل لي�سبحوا اأحد اللبنات االأ�سا�سية يف 
حتقيق متطلبات هذه الروؤية على م�ستوى اجلامعة 

والوطن
اجلامعة   مدير  ملعايل  اجلزيل   ال�سكر  قدم 
العمر   عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  اال�ستاذ 
التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  و�سعادة 
عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الدكتور  واالأكادميية 
العثمان  على ما يولونه  من عناية فائقة بربنامج 
منطلقاته  وم�ساندة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 

وبراجمه وخططه االإثرائية على كافة االأ�سعدة.

الذيابي  عبداهلل  يا�سر  املوهوب  الطالب   فاز 
من كلية الهند�سة باملركز االأول وامليدالية الذهبية 
الوطنية  بامل�سابقة  ريال  الف  خم�سون  ومبلغ 
والتي  االإلكرتونيات  مبهارة  للمهارات   الثانية 
احلرمني  خادم  م�ست�سار  برعاية  جدة  يف  عقدت 
وبح�سور  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني 
لتمثيل  الذيابي  املوهوب  وي�ستعد  التعليم  وزير 
العاملية  امل�سابقة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ظبي. باأبو  القادم  ال�سهر  �ستقام  والتي   للمهارات 
عبداهلل  بن  اإبراهيم  املوهوب  الطالب  فاز  كما 
احل�سيف  من كلية العلوم باملركز االأول وامليدالية 
الر�سم  مبهارة  ريال  الف  خم�سون  ومبلغ  الذهبية 

باحلا�سب بذات امل�سابقة.

 موهوبا الجامعة يحصدان الميداليتين الذهبيتين
 بالمسابقة الوطنية الثانية للمهارات ويستعدان للمشاركة

 بمسابقة المهارات العالمية  بأبو ظبي 



4

الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 
وكيل  د�سن �سعادة  العمر،  عبدالرحمن  بن  بدران 
الدكتور  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان رئي�ض اللجنة الدائمة 
واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  لربنامج  العليا  التنفيذية 
الداخلية  ال�سيفية  االإثرائية  باجلامعة الربامج 
االأربعاء  يوم  وذلك  الربنامج،  لطلبة  واخلارجية 
املوافق 1438/8/28هـ مبقر الربنامج وبح�سور مدير 
اللجنة  اأع�ساء  و  الدلبحي  علي  الدكتور  الربنامج 
الدائمة التنفيذية العليا للربنامج ومن�سوبي الربنامج. 
حيث اأكد �سعادته على اأن تنفيذ هذه الربامج االإثرائية 
امل�ساهمة  نحو  اجلامعة  تطلعات  من  انطالقًا  ياأتي 
التي  اال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق   يف  الفاعلة 

تن�سجم مع تطلعات روؤية اململكة 2030 وذلك من خالل بناء واإعداد طلبة 
اجلامعة املتفوقني ب�سكٍل فاعل لي�سبحوا اأحد اللبنات االأ�سا�سية يف حتقيق 

متطلبات هذه الروؤية على م�ستوى اجلامعة والوطن.

عدة  واخلارجية  الداخلية  ال�سيفية  االإثرائية  الربامج  هذه  وتت�سمن 
جماالت تطويرية للطلبة املتفوقني يف اللغة االجنليزية العامة واالأكادميية 
الزيارات  اإلى  اإ�سافًة  واالبتكار،  واالبداع  القيادة  ومهارات  والبحثية 
العاملية.  اجلامعات  يف  العلمية  املراكز  لبع�ض  الربنامج  لطلبة  العلمية 
فقد مت بلورة الربنامج  االإثرائي ال�سيفي الداخلي وبالتعاون مع املجل�ض 
مكثفة  تدريبية  دورة  �سكل  على   British Council الربيطاين  الثقايف 
باللغة االإجنليزية وملدة اأربعة اأ�سابيع بهدف تطوير قدرات طلبة الربنامج 
وكتابة،  حتدثا  االإجنليزية  باللغة  التوا�سل  تتطلب  التي  املجاالت  يف 
بطرق  وتطبيقها  اللغوية  وم�سطلحاتها  االجنليزية  اللغة  مهارات  وفهم 

نيابة عن معالي مدير الجامعة ...

البرامج  يدشن  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكيل   
اإلثرائية الصيفية الداخلية والخارجية للطلبة المتفوقين لهذا العام

الطلبة  يواجهها  التي  اليومية  للتعامل مع مواقف احلياة  كاأ�سا�ض  عملية  
من  وم�ساندة  دعم  على  الربنامج  هذا  ح�سل  وقد  والكلية.  اجلامعة  يف 

موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية.

دورة  على  للطالب  اخلارجي  االإثرائي  الربنامج  تت�سمن  حني  يف   
مكثفة باللغة االجنليزية العامة واالأكادميية وملدة �سهر كامل )100 �ساعة 
واال�ستخدام  العلمية  الزيارات  من  جمموعة  اإلى  باالإ�سافة  تدريبية(، 
 Leading االبتكار  خالل  من  القيادة  جمال  يف  التعلم  ملراكز  املكثف 
الربنامج  اأما  بريطانيا.  يف  مان�س�سرت  بجامعة   through Innovation
االإثرائي اخلارجي للطالبات يرتكز على دورة مكثفة باللغة االإجنليزية يف 
العلمية ملراكز  الزيارات  والبحثية، مع جمموعة من  االأكادميية  املجاالت 
بـمدينة   UTHM University ام  ات�ض  تي  يو  بجامعة  واالبتكار  االبداع 
جوهور Johor يف ماليزيا. ويحتوي هذا الربنامج على 40 �ساعة تدريبية، 

مع اأن�سطة وزيارات ثقافية علمية للجامعات املاليزية.

تن�سيقي  اجتماع  بعقد  الربنامج  اإدارة  قامت 
لالأن�سطة  الطالب  �سوؤون  عمادة  وكيل  بح�سور 
ال�سالح  حممد  الدكتور  الطالبية  وال�سراكة 
مبجاالت  املتخ�س�سة  الطالبية  االأندية  وم�سريف 
تن�سيق  بهدف  الطالب؛  �سوؤون  بعمادة  املوهبة 
يف  الطالبية  املواهب  رعاية  يف  املبذولة  اجلهود 
الطلبة  رعاية  م�سار  تفعيل  يف  والبدء  اجلامعة 
اإلى رعاية وتنمية مواهب  الذي يهدف  املوهوبني 
طلبة وطالبات اجلامعة من خالل تقدمي جمموعة 
واخلارجية  الداخلية  االإثرائية  الربامج  من 
للعناية بطاقات وقدرات طلبة اجلامعة املوهوبني 
ومن  العلمية.  لالأ�س�ض  وفقًا  وتطويرها  واإبرازها 
اجتماعًا  الربنامج  اإدارة  عقدت  اأخرى،  جهة 

ترسيخًا لمبدأ التكاملية ،،،
مسار الطلبة الموهوبين يتكامل مع األندية الطالبية ووحدة المسرح ومركز االبتكار بالجامعة

امللك  جامعة  م�سرح  وحدة  رئي�ض  مع  تن�سيقيًا 
�سعود اال�ستاذ �سامي ال�سعرة لبحث �سبل التعاون 
لرعاية ودعم املواهب الطالبية يف جمال امل�سرح 
واالإخراج.  ال�سوتي  واالإنتاج  والتمثيل  كالتاأليف 
لطالب  االبتكارية  املواهب  دعم  اإطار  ويف 
الدكتور  الربنامج  مدير  قام  اجلامعة،  وطالبات 
علي الدلبحي بزيارة ملركز االإبتكار مبقره يف وادي 
والتكامل.  التعاون  �سبل  للتقنية لبحث  الريا�ض 
وتاأتي هذه االجتماعات والزيارات تاأكيدًا حلر�ض 
ومد ج�سور  التعاون  اأركان  تر�سيخ  الربنامج على 
من  التي  النوعية  واملراكز  الربامج  مع  التوا�سل 
اأهداف م�سار الطلبة  �ساأنها امل�ساهمة يف حتقيق 

املوهوبني بالربنامج وتطلعاته.
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مل�سار  اجلامعة  مدير  معايل  تد�سني  منذ 
املوافق  االثنني  يوم  للربنامج  املوهوبني  الطلبة 
ورعاية  الكت�ساف  نوعي  كم�سار  1438/3/13هـ 
املواهب الطالبية كمنطلق لربامج التحول الوطني 
اخلطى  ر�سم  على  الربنامج  اإدارة  داأبت   ،2020
ومنطلقاته  امل�سار  هذا  اأهداف  لتحقيق  الفاعلة 
وطورها.....�ساهم  مواهبك  »اأدعم  �سعار  حتت 

يف تنمية وطنك«. 

للربنامج  االإلكرتوين  املوقع  خالل  ومن 
وتعاون  االإلكرتوين  والربيد  الن�سية  والر�سائل 
مت  باجلامعة،  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  وم�ساركة 
للت�سجيل  املواهب  اأ�سحاب  اجلامعة  طلبة  دعوة 
يف هذا امل�سار من خالل تعبئة منوذج خم�س�ض 
واإجراء  الت�سجيل  مناذج  درا�سة  وبعد  ذلك. 
 1600 عن  يزيد  ما  هنالك  اأن  تبني  املقابالت، 
ومن  امل�سار  هذا  اإلى  ان�سمت  قد  طالبية  موهبة 
مواهب  متعددة يف املجال االأدبي والفني والعلمي 

االإبتكاري والنف�ض حركي.

انطالقة ناحجة لرعاية المواهب 
الطالبية بالجامعة تحت مظلة 

البرنامج

فقد  واملوهوبني،  املتفوقني  الطلبة  برنامج  الآليات  امل�ستمر  التطوير  عمليات  اإطار  يف 
قامت اإدارة الربنامج يف العام احلايل بتق�سيم م�سار الطلبة املتفوقني اإلى بعدين اأ�سا�سيني 
وهما: البعد الكمي والبعد النوعي، بحيث يت�سمن البعد الكمي املرحلة التاأهيلية للربنامج 
ومرحلة االإعداد العام، يف حني ي�سم البعد النوعي مرحلتي االإعداد التخ�س�سي واالإعداد 
املتقدم.  ولقد ر�سحت اإدارة الربنامج يف املرحلة التاأهلية ومرحلة االإعداد العام )709( 
العام  االإعداد  مرحلة  بطلبة  يتعلق   وفيما  1438/1437هـ.  احلايل  للعام  وطالبة  طالبًا 
عمادة  مع  وبالتعاون  الربنامج  قام  فقد  طالبة،  و)208(  طالبًا   )295( عددهم  والبالغ 
االأحد  يوم  من  ابتداًء  اأيام  اأربعة  وملدة  االأن�سطة  من  جمموعة  بتنفيذ  املهارات  تطوير 
العمل،  وور�ض  التدريبية،  الدورات  من  عددًا  االأن�سطة  هذه  وت�سمنت  1438/5/15هـ. 
واللقاءات مع اخلرباء؛ بهدف تعزيز جماالت التفوق االأكادميي وطرق التفكري لدى طلبة 
الربنامج من جهة، وتنمية بع�ض ال�سمات القيادية والريادية لديهم من جهة اأخرى. ويعترب 
ح�سور ن�ساطني من هذه االأن�سطة اأحد متطلبات انتقال الطلبة ملرحلة االإعداد التخ�س�سي. 

 اأعداد الطلبة امل�شتفيدين من اأن�شطة مرحلة الإعداد العام 
للعام 1437-1438هـ

بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات
 مرحلة اإلعداد العام لمسار الطلبة المتفوقين 

محطات وانجازات

عدد الطالب عدد الطالبات املجموع

اأ�شرار التفوق 
الدرا�شي

 عادات الذكاء
الثمانية

 العادات ال�شبع 
للتفوق

 عادات العقل
وتنمية الفكر

 لقاء مع 
خبري )1(

 لقاء مع 
خبري )2(
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 تنظيم خمسة لقاءات علمية 
بالتكامل مع برنامج “زمالة عالم”

نظم الربنامج ونادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني وبالتعاون مع برنامج 
من  وجمموعة  الربنامج  طلبة  بني  علمية  لقاءات  خم�سة  عامل«  »زمالة 
1438هـ  احلايل  العام  من  الثاين  الف�سل  خالل  وذلك  العامليني  العلماء 

وعلى النحو التايل:
االأكادميية  من  فان  ت�سونهاي  الربفي�سور  �سعادة  �سعادة  مع  علمي  لقاء   .1

ال�سينية للعلوم بعنوان “كيف تختار مو�سوع بحثك”.
2. لقاء علمي لطلبة التخ�س�سات العلمية مع �سعادة االأ�ستاذ الدكتور هوجن 
جي جو من كلية العلوم بجامعة تك�سا�ض )اأي اأند اأم( يف الواليات املتحدة 

االأمريكية.
3. لقاء علمي لطلبة التخ�س�سات العلمية مع �سعادة االأ�ستاذ الدكتور ماريزيو 

براتو من كلية العلوم بجامعة Trieste يف ايطاليا.
4. لقاء علمي مع �سعادة االأ�ستاذة الدكتورة مارجريت زمالر رئي�سة وحدة 
يف  دو�سولدورف  بجامعة  ال�سكري  اأبحاث  معهد  يف  االإلكرتوين  املجهر 

املانيا.
نايري  الدكتورة وفاء �سالح من جامعة  االأ�ستاذة  5.  لقاء علمي مع �سعادة 

باأدنربة باململكة املتحدة يف جمال االأبحاث العلمية والن�سر.

 دورات تدريبية تخصصية 
وزيارات علمية للطلبة المتفوقين 

قدم  الربنامج،  وطالبات  لطالب  التخ�س�سي  البعد  تنمية  �سياق  يف   
الدورات  من  عددًا  وخارجها  باجلامعة  جهات  عدة  مع  بالتعاون  الربنامج 
الدورات  اإطار  ففي  الهادفة.  العلمية  والزيارات  التخ�س�سية  التدريبية 

التدريبية التخ�س�سية، مت عقد الدورات التالية:
اللغات  كلية  مع  بالتعاون  الفرن�سية«  للغة  االأ�سا�سية  املبادىء  »تعلم  دورة   .1
والرتجمة، وملدة ثالثة  اأيام بواقع )9( �ساعات تدريبية وبح�سور )46( 
اللغة  طالبة من طالبات الربنامج، وركزت الدورة على كيفية ا�ستخدام 

الفرن�سية يف اإدارة االأعمال وال�سياحة وال�سفر والعمل الدبلوما�سي. 
الطب  كلية  مع  بالتعاون   Airway Management بعنوان  دورة   .2
مرحلة  يف  ال�سحية  التخ�س�سات  يف  املتفوقات  وخ�س�ست للطالبات 
االإعداد التخ�س�سي وبواقع )12( �ساعة تدريبية. وقد �سملت هذه الدورة 
على االإجراءات الطبية الالزمة التي متنع اإن�سداد جمرى الهواء وتخفيفه، 
رئتي  بني  الغاز  وتبادل  التنف�ض  لعملية  مفتوح  م�سار  وجود  ي�سمن  مما 

املري�ض والهواء اخلارجي.

واأما فيما يتعلق بالزيارات العلمية، فقد نظم الربنامج زيارة للهيئة ال�سعودية 
الريا�ض  بوادي  االبتكار  مركز  اإلى  وزيارة  واجلودة،  واملقايي�ض  للموا�سفات 
للتقنية، وزيارة اإلى �سركة ال�سناعات االأ�سا�سية �سابك، وزيارة لوحدة املخترب 
املركزي باأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية. واأكد مدير الربنامج الدكتور علي 
حيث  واملوهوبني  املتفوقني  للطلبة  الزيارات  هذه  مثل  اأهمية  على  الدلبحي 

تربطهم مبا�سرة باأحدث التقنيات واالأبحاث يف املوؤ�س�سات واملراكز البحثية.

المشاركة في المؤتمر الدولي للتميز 
التربوي واالبتكار واالبداع والموهبة

الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  املوجهة  الدعوة  اإطار  يف 
بدران بن عبدالرحمن العمر من اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر الدويل 
الطلبة  رعاية  �سعود يف  امللك  واالإبداع  لعر�ض جتربة جامعة  املوهبة 
عقد  والذي  للربنامج،  تعريفي  بركن  وامل�ساركة  واملوهوبني  املتفوقني 
�ساركت  ال�سقيقة،  العربية  االإمارات  دولة  ال�سارقة يف  موؤخرًا مبدينة 
طارق  ممثلة  باال�ستاذ  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  اإدارة 
املطريي يف هذا املوؤمتر الذي �سم نخبة من املتخ�س�سني يف جمال 
اأحدث الدرا�سات يف جمال املوهبة واالإبداع  املوهبة واالإبداع وعر�ض 

كما يت�سمن تقدمي العديد من املحا�سرات وور�ض العمل التدريبية.



7

اأقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بعمادة ال�سنة االأولى امل�سرتكة 
عددًا من االأن�سطة لطلبة الربنامج يف املرحلة التاأهلية خالل الف�سل الثاين 
خالل  عقدها  التي  وفعالياته  اأن�سطته  مل�سرية  ا�ستكمااًل  احلايل  العام  من 
النحو  على  والفعاليات  االأن�سطة  هذه  اإجناز  وجاء  املا�سي.  االأول  الف�سل 

املبني يف اجلدول التايل:

عدد الربنامجاملجال
ال�شاعات

عدد 
امل�شاركني

برنامج 
احلا�سب 

االآيل

PACKET TRACER PROG1526
DREAM WEAVER PROG1512
BOOT STRAP PROGRAM1517

ASP NET PROGRAM1513
برنامج   
الريا�سيات

 برنامج الت�سميم الهند�سي 
 ) AUTO CAD (438

تنمية 
املهارات 
ال�سخ�سية

474االن�ضباط الذاتي 
471التخطيط ال�سخ�سي

220برنامج احلماية الفكرية 
29االبتكار مبكرًا
27متعة التفكري

215نظرة على املوهبة واملوهوبني
213االإبداع واالبتكار يف احلياة اليومية

ق�س�ض 
االإلهام 
والنجاح

482قوة اختيار التخ�س�ض اجلامعي
26زيارة الغرفة التجارية 

زيارة معر�ض امللك عبد اهلل لتقنية 
27النانو

215زيارة مركز االبتكار 

فعاليات البرنامج للمرحلة التأهيلية 
فعاليات الحملة التعريفية بمسارات في السنة األولى المشتركة

برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين 
بالجامعة

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  �سعادة  من  كرمية  برعاية 
واالأكادميية الدكتور عبدالعزيز العثمان، انطلقت احلملة التعريفية 
كليات  جميع  يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  مب�سارات 
اإلى  باالإ�سافة  كلية   )19( عددها  والبالغ  الرجال  بق�سم  اجلامعة 
ال�سنة االأولى امل�سرتكة، وقد بداأت احلملة يف كلية الرتبية يوم االأحد 
املوافق 1438/5/22هـ، وانتهت بال�سنة االأولى امل�سرتكة يوم االأحد 
يف  موازي  وب�سكل  احلملة  انطلقت  كما  1437/6/20هـ.  املوافق 

جميع كليات اجلامعة يف الق�سم الن�سائي.
وهدفت احلملة بالدرجة االأولى اإلى تعريف من�سوبي ومن�سوبات 
الربنامج  بطبيعة  تدري�ض  هيئة  واأع�ساء  وطلبة  اإدارة  من  الكليات 
اإلى ن�سر وتر�سيخ  واأهدافه وم�ساراته وتطلعاته امل�ستقبلية، اإ�سافة 
ثقافة التفوق يف اجلامعة لبث روح التناف�سية االإيجابية بني الطلبة 
يف جميع كلياتها. وات�سمت احلملة مب�ساركة فاعلة من اأع�ساء اإدارة 
طلبة  اإلى  اإ�سافة  وطلبته  الربنامج  ومر�سدي  ومن�سقي  الربنامج 
التعريفية  الكتيبيات  الكليات ومن�سوبيها. وخالل احلملة مت توزيع 

للربنامج والن�سرات ذات العالقة به. 

الن�سائي عقد ور�سة  التعريفية يف الق�سم  وقد �ساحب احلملة 
بالربنامج  للتعريف  االأندية  ومديرات  واملر�سدات  للمن�سقات  عمل 
ومنطلقاته واأهدافه وم�ساراته وخمطط عمله، اإ�سافًة اإلى دور كل 

من املن�سقات واملر�سدات والكليات يف الربنامج .

المشاركة بمعرض برنامج مساري
االأولى  ال�سنة  عمادة  يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  �سارك 
مدة  طوال  اأف�سل«  »م�ساري.....مل�ستقبل  برنامج  معر�ض  يف  امل�سرتكة 
الربنامج من تاريخ 29-5 حتى 8-6 / 1438 هـ. ويهدف هذا الربنامج اإلى 
م�ساعدة الطلبة باختيار التخ�س�ض، وتعريفهم  باجلهات البحثة واخلدمية 

املهتمة باالبتكار واالبداع واملوهبة وامللكية الفكرية ونحوه.



8

د�سن �سعادة وكيل جامعة امللك �سعود لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية 
الدكتور عبدالعزيز العثمان يوم االأحد املوافق 1438/6/6هـ عددًا من 
للموهبة  اخلليجي  »اليوم  مبنا�سبة  الربنامج  ينظمها  التي  الفعاليات 
والتعليم  الرتبية  وزراء  اجتماع  اليوم  خالل  اإقرار هذا  واالإبداع«. ومت 
الكويت،  بدولة  املنعقد  والع�سرين  الثالث  املوؤمتر  يف  اخلليج  لدول 
وذلك يف اإطار تعزيز التعاون والعمل امل�سرتك بني دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي الإبراز جهودها يف جمال رعاية املوهبة واملوهوبني، واإي�سال 
ر�سالة لكافة فئات املجتمع باأهمية االهتمام بهذه الفئة، تعزيزًا لثقافة 
احتفاء  يوؤكد  كما  لهم.  داعمة  بيئة  تكوين  نحو  منها  و�سعيًا  املوهبة 
اململكة بهذا اليوم عزمها على ال�سعي قدمًا يف اال�ستثمار براأ�ض مالها 
الب�سري كرثوة وطنية يف �سوء برامج التحول الوطني 2020 واأهداف 

الروؤية الوطنية 2030.

وقام الربنامج خالل هذه املنا�سبة بتنفيذ حما�سرة بعنوان »كيف 
 2030 ال�سعودية  »روؤية  بعنوان  وحما�سرة  للطالب،  موهبتك«  تنمي 
عمل  وور�سة  للطالبات،  للتميز«  ال�سامل  التكاملي  باملكون  وعالقتها 
ركن  اإقامة  اإلى  باالإ�سافة  املوهوبني«،  لدى  الناقد  »التفكري  بعنوان 
وت�سجيل  اجلامعة  وطالبات  طالب  لدى  املوهبة  ثقافة  لتعزيز  تعريفي 

املواهب الطالبية باجلامعة.

واالت�سال  البناء  التفاعل  على  القائمة  الربنامج  قيم  من  انطالقًا 
والتوا�سل امل�ستمر، قام الربنامج باحت�سان ثالث طالب من كلية املجتمع 
بتخ�س�ض الت�سويق لغايات التدريب امليداين خالل الف�سل الدرا�سي الثاين 
من العام 1437-1438هـ. وخالل فرتة التدريب مت متكني هوؤالء الطالب 
من ال�سلوكيات املهنية وال�سخ�سية واملهارات املهنية العامة والتخ�س�سية، 
وتنمية قدراتهم على اإعداد وتنفيذ وتقييم اخلطط الرتويجية، وا�ستخدام 
الت�سويقية،  واحلمالت  االت�ساالت  يف  االنرتنت  و�سبكة  االآيل  احلا�سب 
�سفحات  وت�سميم  نتائجها  وحتليل  العمالء  ر�سا  مقايي�ض  اإعداد  وكذلك 
العالقة  ذات  التقييم  نتائج  خالل  ومن  الت�سويقية.  االأخبار  وكتابة  الويب 
من  تقييم عايل  م�ستوى  على  الربنامج  امليداين، ح�سل  التدريب  بتجربة 

قبل هوؤالء الطالب وم�سرفهم االأكادميي.  

البرنامج يحتضن مجموعة من طالب 
التدريب الميداني لكلية المجتمع تدشين وتنفيذ مجموعة من الفعاليات للبرنامج 

بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة

 فرص تدريبية صيفية 
لطالب وطالبات البرنامج

يف �سوء جهود الربنامج مل�ساعدة طلبته يف احل�سول على فر�ض 
تدريبية فقد اأتاح الربنامج لهم جمموعة من الفر�ض التدريبية من 
اأبرزها: برنامج الرازي ال�سيفي يف مركز االأبحاث، وهو عبارة عن 
برنامج تدريب �سيفي ملدة 4 اأ�سابيع يف البحث العلمي  يف املجاالت 
التقنية الطبية احلديثة خال الفرتة 10/8-1438/11/4هـ. اإ�سافة 
اإلى برنامج التدريب التعاوين  يف �سركة اأرامكو، وبرنامج التدريب 
ال�سيفي للجنة االأوملبية العربية ال�سعودية. كما دعا الربنامج طلبته 
برنامج  وهو   ،)GlobaLink( لينك  قلوبال  برنامج  يف  للت�سجيل 
بالتعاون مع موؤ�س�سة ميتاك�ض  العايل  التعليم  تناف�سي تنظمه وزارة 
بجامعة بريت�ض كولومبيا موجه للطلبة يف املراحل النهائية من درجة 
اإحدى  يف  بالبحث  للم�ضاركة  حمددة  �ضروط  �ضمن  البكالوريو�س 
املجاالت البحثية ومدته 12 ا�سبوع ويعقد خالل فرتة ال�سيف بني 

�سهري يونيو و�سبتمرب من كل عام .



9

يف اإطار التكامل والتن�سيق 
العلمي  البحث  عمادة  مع 
مع  وان�سجامًا  باجلامعة، 
الذي  للربنامج  الرابع  الهدف 
طلبة  »متكني  على  ين�ض 
واملوهوبني  املتفوقني  اجلامعة 
من  الق�سوى  اال�ستفادة  من 
الداخلية  وال�سراكات  الربامج 
واملتعلقة  للجامعة  واخلارجية 
التعليمية واالأكادميية  باالأبعاد 
املتعلقة  وكذلك  والبحثية 
واالبتكار«.  واالإبداع  باملوهبة 
العلمي  البحث  عمادة  وفرت 

الطالبة  اأو  الطالب  بني  البحثي  التعاون  �سيتم  حيث  الربنامج،  لطلبة  بحثية  منحة   100 م�سكورًة 
ومر�سدي الربنامج للعمل معًا يف انتاج البحوث العلمية التي �سينعك�ض اأثرها على تنمية قدرات طلبة 

الربنامج البحثية.

العام  الذكاء  اأن   )Goleman( جوملان  اأكد 
جناحات  من  فقط   )%20( تف�سري  يف  ي�سهم 
ين�سحب  والباقي  احلياة،  جماالت  يف  الفرد 
على  القدرة  اأهمها  من  اأخرى  عوامل  على 
ي�سمى  ما  اأو  والوجدان  املعرفة  بني  الربط 
الطلبة  امتالك  اأن  حيث  الوجداين.  بالذكاء 
وحده  ميثل  ال  العالية،  الفكرية  للكفايات 
العمل  عليهم  بل  وتفوقهم؛  جناحهم  ل�سمان  االأ�سا�سية  الركيزة 
واملتكاملة  املرتابطة  الوجدانية  الكفايات  من  جمموعة  امتالك  على 
الذكاء  واأبعاد  ركائز  تدعيم  خالل  من  وذلك  الفكرية  الكفايات  مع 
العلمية  حياتهم  �سعيد  على  عالية  جناح  معدالت  لتحقيق  الوجداين 
من  جمموعة  اأنه  على  الوجداين  الذكاء  تعريف  وميكن  والعملية. 
من  الطلبة  متكن  التي  واالجتماعية  الوجدانية  واملهارات  القدرات 
حتقيق درجات عالية من النجاح ال�سخ�سي والعملي وحتقيق متطلبات 
التكيف مع البيئة املحيطة و�سغوطاتها. وفيما يلي عر�ض الأبعاد الذكاء 

الوجداين:

هذا  ويرتبط  به:  والوعي  الذاتي  الوجداين  اجلانب  اإدراك  بعد   .1
البعد بقدرة الطالب على حتقيق الفهم العميق الإنفعاالته وعواطفه 
وم�ساعره الداخلية، والتعبري عنها ب�سكل طبيعي يف حالة حدوثها. 
فمن االأهمية امتالك الطالب القدرة على ر�سد اجلوانب الوجدانية 
لديه،  الذات  وفهم  النف�سية  الب�سرية  لتعزيز  بلحظة  حلظة  لديه 
لديه،  والعواطف  وامل�ساعر  االإنفعاالت  حتديد  ذلك  يتطلب  حيث 
والتعبري عنها على �سكل اأفكار ولغة واأ�سوات و�سلوكيات متوافقة مع 
الظروف واحلاالت املحيطة، فالطلبة القادرين على ذلك ي�ستطيعون 

توجيه حياتهم وقراراتهم ب�سكل اأف�سل.

الذكاء الوجداني : نقطة بازرة في تحقيق النجاح
األستاذ الدكتور خالد بن ناهس الرقاص - كلية التربية - جامعة الملك سعود

هذا  ويرتبط  وتقديره:  لالآخرين  الوجداين  اجلانب  اإدراك  بعد   .2
البعد بقدرة الطالب على ال�سعور باجلوانب الوجدانية )االإنفعاالت 
فالطلبة  فهمها.  وكذلك  به  املحيطني  االآخرين  لدى  وامل�ساعر( 
عالية  ح�سا�سية  ميتلكون  البعد،  هذا  يف  العالية  الدرجة  اأ�سحاب 
قراءة  على  والقدرة  جهة،  من  االآخرين  عند  اجلوانب  هذه  اجتاه 

اأفكارهم من جهة اأخرى. 

3. بعد تنظيم اجلانب الوجداين الذاتي واخلارجي: وميثل هذا البعد 
القدرة على تنظيم و�سبط االإنفعاالت وامل�ساعر والعواطف يف حاالت 
ومواقف تت�سم باملزاج الغري م�ستقر، فالطلبة ذوي القدرة العالية يف 
ب�سرعة  الت�سرف  وح�سن  لباقتهم  ا�ستعادة  ي�ستطيعون  البعد،  هذا 

اأكرب اأثناء حاالت التوتر وال�سيق النف�سي. 

بهذا  ويق�سد  املهمات:  لت�سهيل  الوجداين  اجلانب  ا�ستخدام  بعد   .4
وعواطفه  وم�ساعره  اإنفعاالته  ا�ستخدام  على  الطالب  قدرة  البعد 
البناءة واالأداء ال�سخ�سي الفعال. وميتلك  وتوجيهها نحو االأن�سطة 
الطلبة اأ�سحاب الدرجة العالية يف هذا البعد القدرة على ال�سيطرة 
يعي�سونها،  التي  النف�سية  احلالة  عن  النظر  بغ�ض  �سلوكياتهم  على 

ودومنا انعكا�ض على الذات وعلى االأخرين. 

على  القدرة  البعد  هذا  ويتطلب  الوجداين:  اجلانب  اإدارة  بعد   .5
نحو  الذات  وتوجيه  ال�سلبية،  وامل�ساعر  االإنفعاالت  من  التخل�ض 
االإيجابية منها دون كبت اأو اإ�سراف. كما يت�سمن هذا البعد القدرة 
على االإنفتاح على االإنفعاالت وامل�ساعر ومراقبتها وتنظيمها ب�سكل 

كامل لت�سجيع النمو الوجداين والعقلي.

100 منحة بحثية مقدمة من عمادة البحث العلمي بالجامعة للطلبة المتفوقين
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اأنهت الدفعة االأولى وهي 53 طالبًا وطالبة من 
الربنامج  اجلامعة  كليات  خمتلف  من  املتفوقني 
برنامج  والذي نظمه  الداخلي  ال�سيفي  االإثرائي 
رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة 
لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية بالتعاون مع املجل�ض 
برنامج  من  م�سرتك  وبدعم  الربيطاين  الثقايف 
امللك  مبوؤ�س�سة  التنموي  الدامر  �سيتة  االأمرية 
خالد اخلريية ، ويعترب اإلتحاق الطلبة  املتفوقني 
بدورات تطويرية داخل اململكة اأو خارجها  خالل 
تقدمها  التي  احلوافز  اأهم  اأحد  ال�سيف،  فرتة 
يف  ت�سهم  بدورها  والتي  ملتفوقيها،  اجلامعة 
التفكري  اأفاق  وتنمية  قدراتهم  وتطوير  اإعدادهم 
لديهم، وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات 
االإثرائي  الربنامج  وياأتي  ة.  املعا�سر  التنمية 
التي  الربامج  اأهم  كاأحد  الداخلي  ال�سيفي 
التي  املجاالت  يف  الربنامج  طلبة  قدرات  تعزز 
تتطلب التوا�سل باللغة االإجنليزية حتدثا وكتابة، 
االجنليزية  اللغة  مهارات  فهم  من  ومتكنهم 
العلمية  وتطبيقاتها  اللغوية  وم�سطلحاتها 
الربيطاين  الثقايف  املجل�ض  ويقوم  والعملية. 
British Council بتنفيذ هذا الربنامج يف اإطار 
تت�سمن  االإجنليزية  باللغة  مكثفة  تدريبية  دورة 
املهارات اللغوية االأ�سا�سية )اال�ستماع، والقراءة، 

واملحادثة(  والكتابة، 

 بدعم مشترك مع مؤسسة الملك خالد الخيرية الدفعة األولى
من الطلبة المتفوقين بالجامعة يختتموا البرنامج اإلثرائي الصيفي بالمجلس الثقافي البريطاني

الريا�ض  من  كل  يف  تدريبية،  �ساعة   36 وبعدد 
وقبل  متنوعة.  فرتات  وخالل  والدمام  وجدة 
بداية الربنامج مت تطبيق اإختبار حتديد امل�ستوى 
م�ستويات  يف  لتوزيعهم  وطالبة  طالب  كل  على 
لقيا�ض  اأ�سئلة  على  اإ�ستمل  والذي  لهم  منا�سبة 
قواعد اللغة، واملفردات، واال�ستماع، والكتابة. 
هذا  من  امل�ستفيدين  الطلبة  عدد  ويبلغ 
الربنامج )50( طالبًا و)50( طالبة من 

خمتلف تخ�س�سات اجلامعة.

الطلبة  برنامج  مدير  اأو�سح  وقد 
علي  الدكتور  واملوهوبني  املتفوقني 
الربامج  هذه  تنفيذ  باأن  الدلبحي 
تطلعات  من  انطالقًا  ياأتي  االإثرائية 
يف  الفاعلة  امل�ساهمة  نحو  اجلامعة 
التي  اال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  
 2030 اململكة  روؤية  تطلعات  مع  تن�سجم 
طلبة  واإعداد  بناء  خالل  من  وذلك 
اجلامعة املتفوقني ب�سكٍل فاعل لي�سبحوا 
حتقيق  يف  االأ�سا�سية  اللبنات  اأحد 
م�ستوى  على  الروؤية  هذه  متطلبات 
اإنطالق  الى  م�سريًا  والوطن.  اجلامعة 
الربنامج االثرائي للدفعة الثانية  ل 47 

طالبًا وطالبة.

كما قدم �سكره ملعايل مدير اجلامعة  
اال�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن 
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  العمر  و�سعادة 

بن  عبدالعزيز  الدكتور  واالأكادميية  التعليمية 
عناية  من  يولونه   ما  العثمان  على  عبداهلل 
الربنامج   وفعاليات  م�ستمرالأن�سطة  ودعم  فائقة 
برنامج  روؤية  حتقيق  على  حر�سهم  متمنًا 
روؤية  مع  املتوافقة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 
رعاية  جمال  يف  رائدًا  اأمنوذجًا  اجلامعة  ليكون 
هذه الفئة من الطلبة والتي يعول عليها امل�ساهمة 
الفاعلة يف التحول نحو جمتمع املعرفة، وملوؤ�س�سة 
امللك خالد اخلريية على دعمها للربنامج االإثرائي 

ال�سيفي الداخلي.
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يحتاج  منا  فكال  الداخلية،  املوؤ�سرات  علينا  تفر�سها  �سرورة  الفكري  التاأمل  ان 
الهدوء  لتحقيق  لذاته  عالجيه  كجرعه  باالأحرى  او  كو�سيله  فكريه  تاأمل  وقفه  الى 
والطماأنينة الداخلية ولزيادة الدافعية نحو االأبداع والتميز وبذل املزيد من العطاء، 
و بهذه الوقفة يتم تفريغ العقل من كافة الطاقات ال�سلبية و االفكار امل�سو�سة واملقلقة 
التاأملية  الوقفة  ولتكون  امل�ضتمرة،  با�ضتمرار حتت وطاءة �ضغوط احلياة  التي تطفوا 
ذات طبيعة عالجيه. يجب ان يتم فيها الرتكيز على اجلوانب االإيجابية وما مت حتقيقه 
واالبداع  بالعطاء  واال�ستمرار  للتكيف  الذات،  وحتفيز  الهمم  ل�سحذ  اجنازات  من 

املتميز لقهر ال�سعاب والتحديات التي تواجهنا با�ستمرار .
الن�سائي  الق�سم  الإجنازات  تاأمليه  وقفة  ا�سارككم  ان  احببت  املنطلق  هذا  ومن 
احلمد  وهلل  واحلافل  1438هـ(   ( العام  لهذا  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  لربنامج 
باملزيد من العطاء بالرغم من كافة ال�سعاب والتحديات التي واكبت انطالقته، والتي 
من  العمل  فريق  جهود  جميع  بتظافر  ولكن  الربنامج،  ادارة  على  القائمون  يدركها 
اإدارة الربنامج والفريق امل�ساند بالكليات )ادارة - من�سقات - مر�سدات - طالبات 
م�سرية  توا�سلت  اجلامعة  وقادة  اجلامعة  مدير  معايل  وم�ساندة  وبدعم  الربنامج(، 
م�سرتك  هو  ما  منها  واالأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  تنفيذ  خالل  من  جناحاته 
للطالب والطالبات باالإ�سافة الى فعاليات خا�سه بالق�سم الن�سائي فقط، وبف�سل من 

اهلل القت الثناء والتقدير من اجلميع، وكان من ابرزها ما يلي :  
• بال�سنة 	 امل�ستجدات  الطالبات  ا�ستقبال  يف  االول  اال�سبوع  يف  الربنامج  �سارك 

املزيد من  لبذل  الطلبة  كافه  ولتحفيز  بالربنامج  للتعريف  بعلي�سه  التح�سريية 
اجلهود ودفعهم نحو التميز واالبداع باملحافظة على تفوقهم االكادميي وحماوله 
الربنامج  يتبناها  التي  والفعاليات  واالأن�سطة  اخلدمات  كافة  من  اال�ستفادة 

للمر�سحني له .   
• اقام الربنامج عدد من الدورات التخ�س�سية منها »دورة ا�س�ض وقواعد ال�سياغة 	

 Airway« ودورة  ال�سيا�سية،  والعلوم  احلقوق  كليه  مع  بالتعاون  القانونية« 
Management« بالتعاون مع كليه الطب واخريا دورة مكثفة يف ا�سا�سيات 

اللغة الفرن�سية بالتعاون مع كلية اللغات والرتجمة. 
• متكامال 	 تدريبيا  برناجما  املهارات  تطوير  عمادة  مع  بالتعاون  الربنامج  نفذ 

التفوق  »اأ�سرار  بعنوان  حما�سرتان  يت�سمن   والذي   العام   االعداد  ملرحلة 
الدرا�سي« و »عادات الذكاء الثمانية« باالإ�سافة اإلى ور�ستي عمل »العادات ال�سبع 

للتفوق« و »عادات العقل وتنمية الفكر«  
• نظم الربنامج  ثالثة زيارات ميدانيه لكل من معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو، 	

وللمخترب املركزي باملدينة اجلامعية، و الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�ض 
واجلودة .

• ال�ستعرا�ض 	 الكليات  من�سقات  مع  لقاء  منها  اللقاءات  من  العديد  هناك  كان 
الثالثة  للمرحلة  الربنامج  امور  ومناق�سة  الربنامج  . م�ستجدات 

كما مت تنفيذ لقاء مع خبرية )2( مع اأ.د. وفاء �سالح من 
جامعة نابري باأدنربة باململكة املتحدة، 
وبالتعاون مع برنامج زمالة عامل عقد 
لقاء مع العاملة اأ.د مارجريت زمالر يف 

جامعة دو�سولدورف باأملانيا. باالإ�سافة اإلى 
اخلبري  مع  الطالب  ق�سم  مع  امل�سرتك  اللقاء 
العاملي يف جمال القيادة الدكتور مارتن تونكو. 

• تنظيم 	 حتت رعاية معايل مدير اجلامعة مت 
للربامج  املجتازين  الطلبة  لتكرمي  حفل 

املوهبة  م�سار  واطالق  ال�سيفية  االثرائية 
العلوم  اأق�سام  عميدة  �سعادة  وبح�سور 
الغرمييل   ناديا  د.  الطبية  والدرا�سات 

وقفه تأمل /  البيئة اإلبداعية تولد االبداع والتميز وتقهر الصعاب والتحديات 

طالبات  تكرمي  مت  وخالله  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  �سعادة  عن  نيابة 
اللقاء  عقد  الى  باالإ�سافة   . الربنامج  وادارة  الكليات  ومن�سقات  الربنامج 

التعريفي الثاين لطلبه الربنامج يف مرحله االعداد العام )2( لهذا العام . 
• لتو�سيح 	 )تهدف  التعريفية  واالركان  احلمالت  من  العديد  الربنامج  نظم  

التعريفية  احلملة   ومنها   املقدمة(  واخلدمات  واآلياته  ومراحله  م�ساراته 
ال�سنة  عمادة  من  كال  يف  اخرى  تعريفيه  واركان  اجلامعية  باملدينة  االأ�سا�سية 
التطبيقية  الدرا�سات  كلية  يف  و  م�ساري،  برنامج  معر�ض  يف  امل�سرتكة  االأولى 
اخلليجي  »اليوم  مبنا�سبة  اخر  ركنًا  واقيم  بعلي�سة،  للطالبات  املجتمع  وخدمة 

للموهبة واالإبداع« ، و�سارك الربنامج باأ�سبوع املهنة للعام الثاين بركن تعريفي 
• كما مت تنفيذ ور�سة عمل بعنوان »االبداع مبكًرا« بعلي�سه، و مت التن�سيق  حل�سور 	

عبد  امللك  موؤ�س�سه  نظمته  والذي  ملهمون  مللتقى  الربنامج  طالبات  من  عدد 
العزيز ورجاله للموهبة واالبداع  »موهبه«.

• بع�ض 	 عن  والبحث  واخلارجية  الداخلية  االإثرائية  للربامج  التن�سيق  متابعه 
الفر�ض التدريبية لطلبه الربنامج يف الفرتة ال�سيفية .

باالإ�سافة الى عدد من اللقاءات املهمة التي مت متثيل الق�سم الن�سائي فيها ومنها 
االجتماع التن�سيقي مع موهبه لغر�ض التكامل بني اجلهات التي ترعى املوهبة واالبداع.
كذلك االجتماع مع عمادة البحث العلمي ب�ساأن التكامل وال�سراكة  يف توفري منح  بحثيه 
خا�سة، واخريا االجتماع التعريفي والتن�سيقي مع ممثل موؤ�س�سه امللك خالد اخلريية 

لفتح جماالت جديدة للتعاون وال�سراكة بدعم الربامج االثرائية ال�سيفية الداخلية.
هذا ما مت ا�ستح�ساره خالل هذه الوقفة التاأملية وباال�ستناد الى موقع الربنامج 
االلكرتوين https://dsp.ksu.edu.sa/ar الذي يحوى كافة اخبار تلك الفعاليات 
واالأن�سطة موثقه من اجلانب االعالمي بالربنامج هذا غي�ض من في�ض وهناك العديد 
القادم  العام  يف  اهلل  مب�سيئة  لتنفيذها  والتح�سري  التخطيط  مت  التي   االأن�سطة  من 

)1439هـ(.
االجنازات  هذه  حتقيق  يف  �ساهم  وملهم  مبدع  لكل  ممتنه  نف�سي  اجد  لذلك 
والنجاحات مل�سرية الربنامج على راأ�سهم مدير الربنامج وكافة الزمالء والزميالت 
التحديات  كافه  على  التغلب  مت  ملا  ودعمهم  تعاونهم  فلوال  الربنامج  ادارة  من�سوبي 

وحتققت تلك االجنازات. 

اأمنياتي للربنامج مبزيدًا من التاألق والتميز يف العام القادم )عامه الثالث( .
م�ساعدة مدير الربنامج 

د. حمدة �شالح العنزي 
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المشاركة بأسبوع المهنة بالجامعة

باأهمية  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  اإدارة  من  اإميانًا 
برعاية  انطلق  الذي  �سعود  امللك  بجامعة  املهنة  اأ�سبوع  فعاليات 
بن  بندر  بن  في�سل  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية 
اإلى  االأحد  يوم  من  وا�ستمر  الريا�ض،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز- 
يوم اخلمي�ض 4-8 �سعبان 1438هـ، فقد متت امل�ساركة باإقامة ركن 
خم�س�ض للتعريف بالربنامج واأهدافه وتطلعاته. كما تهدف هذه 
امل�ساركة اإلى تعريف ال�سركات املحلية املُ�ساركة بدور الربنامج يف 
نواة  ليكونوا  واملوهوبني  املتفوقني  اجلامعة  طلبة  باإعداد  امل�ساهمة 
و�سوق  اجلامعة  م�ستوى  على  املتميزة  والقيادية  العلمية  للكفاءات 
العمل، وكذلك تعريف طلبة الربنامج بالفر�ض الوظيفية امل�ستقبلية 
يف ال�سركات واملوؤ�س�سات الوطنية الرائدة التي ميكن اأن ت�سهم يف 

ر�سم م�ساراتهم الوظيفية وتوجهات اأهداف االإجناز لديهم.

حضور ملتقى ملهمون

اإالأى ح�سور ملتقى »ملهمون«  اإدارة الربنامج بدعوة طلبته  قامت 
واالإبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  نظمته  الذي 
»موهبة« يوم االأربعاء 15 رجب 1438هـ، بح�سور رئي�ض جمل�ض اإدارة 
»موهبة« االأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز، وامل�ست�سار بالديوان 
والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  امللكي 
القيادات  امللتقى  وي�ستهدف  النعيمي.  اإبراهيم  بن  علي  املهند�ض 
وقادة  واخلا�ض،  العام  القطاعني  يف  والقيادات  املوهوبة،  ال�سابة 
الراأي والفكر، ويهدف اإلى اإبراز هذه الكفاءات ال�سعودية وتقدميهم 
ق�س�ض  عر�ض  خالل  من  ال�سباب،  وحتفيز  للطلبة،  ومنوذج  كقدوة 
وخلق  املوهوبني،  اململكة  اأبناء  بني  التوا�سل  وتعزيز  ملهمة،  جناح 
فر�ض لتبادل املعارف واخلربات فيما بينهم، واإتاحة الفر�سة لتمكني 

الكفاءات ال�سابة املبدعة يف املجاالت العلمية.

يقدم نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني عددًا من االأن�سطة الهادفة اإلى 
واملوهبة،  واالبداع  والتفوق  بالتعلم  ورغبتهم  الربنامج  طلبة  حما�ض  زيادة 
واملناق�سات،  واالجتماعية،  الثقافية  امل�سابقات  االأن�سطة:  هذه  ومن 
ر�سالته  وتقوم  وغريها.  العامة  اخلدمة  وبرامج  واملحا�سرات،  والندوات، 
بالواقع  املتفوقني واملوهوبني وربطهم  الطلبة  على تطوير معارف ومهارات 

من خالل توا�سلهم و تفاعلهم مع جهات داخل وخارج اأ�سوار اجلامعة . 
عددًا  بتنظيم  احلايل  العام  من  الثاين  الف�سل  خالل  النادي  �ساهم 

نادي الطلبة المتفوقين والموهوبين: إضافة نوعية للبرنامج
من  »عطيهم  بادرة  تنفيذ  اإلى  اإ�سافة  ذكرها،  �سبق  العلمية  اللقاءات  من 
بهدف  الريا�ض  املدار�ض مبدينة  توجيهها خلدمة طالب  التي مت  خربتك« 
تعريفهم بالتخ�س�سات اجلامعية واخلربات ذات العالقة بالتفوق واملوهبة. 
لطلبة  خربتهم  لنقل  اجلامعة  بهو  يف  االأركان  من  عددًا  النادي  اأقام  كما 
اجلامعة، كما مت تنفيذ برنامج »خارج التغطية« لالإ�سهام يف تعليم االأطفال 
من خالل اللعب. وختم النادي هذا العام فعالياته باإقامة دورة يف التخطيط 

اال�سرتاتيجي ودورة يف اإدارة االأزمات لطلبة الربنامج.
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ي�سرنا اأن جنري لقاًء مع الطالب خالد بن رديني 
بن حممد خرباين من كلية االعالم بجامعة امللك 

�سعود، فمرحبا به معنا…..

يف البداية حدثنا عنك؟

يف  طالب  اخلرباين  خالد  اأخوكم  بكم،  اأهاًل 
اأبناء  واأحد  االإعالم،  بق�سم  �سعود  امللك  جامعة 
باجلامعة،  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج 
وبرنامج  االإعاقة  لذوي  الطالب  جمل�ض  وع�سو 
منطقة  �سباب  جلنة  وع�سو  ال�سامل،  الو�سول 

الريا�ض اال�ست�سارية.
لتحقيق  الب�سرية  الإعاقة  حتدي  -ا�ستطعت 

التميز، ما الذي �ساعدك على ذلك؟

الب�سر  اإعاقة  لي�ست  االإعاقة  اأن  اأتذكر  دائما 
عالقة  ميثل  لب�سري  وفقدي  القلب،  اإعاقة  واإمنا 
اأن  اأوؤمن  اأنني  حيث  ذاتي،  وبني  بيني  حتدي 
اإعاقتي مل ولن تكون عائق اأمام حتقيقي الأهدايف 
اإال  العمى  منحي  ما  عزوجل  فاهلل  وطموحاتي، 
فقد  واحلمدهلل  اأف�سل.  ب�سيء  عنه  ليعو�سني 
عو�سني باأن اأن اأكون متميزًا كما ذكرمت. اأ�سف اإلى 
ذلك دور االأ�سرة والبيئة التحفيزية بجامعة امللك 

�سعود، حيث اأ�سهم ذلك يف دعم متيزي ومواهبي، 
النوعي  برناجمكم  املقام  بالذكر يف هذا  واأخ�ض 

والرعاية والدعم املقدم من ق�سم االإعالم.  
هل لو حدثنا عن جمال املوهبة لديك؟

مواهبي وبحمداهلل متعددة، حيث اأنني اأمتلك 
واالإذاعي،  التلفزيوين  والتقدمي  االألقاء  موهبة 
باخلواطر  اخلا�سة  والكتابة  ال�سحفية  والكتابة 
وغريها، كما امتلك مهارة النبوغ اللغوي والتاأليف. 
للم�ساركة  ال�سياق، فقد �سخرت مواهبي  ويف هذا 
التطوعي،  والعمل  املجتمعية  واخلدمة  بالتنمية 

وتذليل ال�سعاب اأمام ذوي االإعاقة.
�سعيد  على  حققتها  التي  الجنازات  اآخر  ما 

موهبتك؟

يل  �سدر  فقد  االجنازات،  باأخر  يتعلق  فيما 
“خم�سون  كتاب  من  االأول  االإ�سدار  وبحمداهلل 
العربية  الدار  عن  ال�سادر  النجاح”  من  جرعة 
للعلوم بلبنان ونادي جيزان االأدبي، وقد القى هذا 
الكتاب قبواًل كبري وكان ذو قيمة جمتمعية لدى فئة 
ال�سباب خا�سة. كما اأنني ح�سلت على جائزة مبدع 
االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  وكرمت   ،2015
منطقة  اأمري  عبدالعزيز-  بن  بندر  بن  في�سل 
كاأول  ال�سابع  العلمي  اللقاء  و�ساركت يف  الريا�ض، 

كفيف ي�سارك يف هذا اللقاء.
ما ال�سفات التي جتعل الطالب موهوب يف �سوء 

كتابك »خم�سون جرعة من النجاح« ؟

�سفات املوهوب ترتبط بطبيعة املوهبة باملقام 
اأو  ال�سفات  من  جمموعة  هنالك  ولكن  االأول، 
يت�سم  اأن  موهوب  اأي  على  يجب  التي  اجلرعات 
والقدرة  بامل�سكالت،  االإح�سا�ض  اأهمها:  ومن  بها 
على اإنتاج كثري من االأفكار واحللول اجلديدة لها، 
ويتمتع  امل�سكالت.  هذه  حل  حول  امَلِرن  واالجتاه 
الذات،  واحرتام  الواقعية  ا مب�ستوى عاٍل من  اأي�سً
والتحلي بقدر عاٍل من الثقة بالنف�ض. كما وميتلك 

اجلهد  وتكري�ض  اخلا�سة،  ملواهبه  تقديره  �سحة 
املعوقات،  عن  والبعد  واملثابرة،  بعيدة،  الأهداف 
والرغبة امل�ستمرة يف التميز والتفوق. كما يجب اأن 
يكون لالإبداع واحلد�ض مكانًا هامًا يف عمله، اإ�سافة 

اإلى معرفته بكيفية دعم قدراته.
الطلبة  م�سار  واأهداف  مبنطلقات  رايك  ما 

املوهوبني يف الربنامج؟

م�سار مميز جدًا، يغطي ب�سكل وا�سح ما ي�سبو 
املوهوبون، ففي �سوء حماور عمله من حيث  اإليه 
الك�سف عن الطلبة املوهوبني واملوهوبات والتعرف 
من  بهم  والعناية  لهم  الرعاية  وتقدمي  عليهم، 
االإثرائية  والربامج  العمل  اآليات  من  جملة  خالل 
والتطويرية، اأرى اإمكانية اأن ي�سبح هذا الربنامج 
معاين  بكل  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  نوعي 

الكلمة.
هل لديك اأية مقرتحات تودون يف اإبدائها جتاه 

امل�سار يف الربنامج؟

الربنامج  عمل  ترثي  قد  ب�سيطة  اإ�سافة 
املوهبة  دعم  اإمكانية  مدى  درا�سة  وهي  م�ستقباًل 
االمكانيات  التخرج طبعًا �سمن  بعد  ما  ورعايتها 

املتاحة.
تود  اأخرية  كلمة  هناك  مبقابلتك....هل  �سعدنا 

ذكرها؟

بجزيل  واأتقدم  با�ست�سافتكم،  جدًا  �سعيد 
االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  والعرفان  ال�سكر 
وكيل  الدكتور  و�سعادة  العمر،  بدران  الدكتور 
الدكتور  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
الربنامج  مدير  و�سعادة  العثمان،   عبدالعزيز 
الدكتور علي الدلبحي على ما يولونه من م�ساندة 
باجلامعة من  واملتفوقني  املوهوبني   للطلبة   ودعم 
                         خالل  برنامج رائد يف الفكرة 
                                  والتطبيق »برنامج الطلبة 
                                               املتفوقني واملوهوبني«.

لقاء مع طالب موهوب

حكمة
العدد

 الوسيلة الوحيدة إلى 
التفوق والنجاح 

 هي االستمرار بقوة 
حتى النهاية.
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• املتفوق م�سعل العتيبي  من كلية ال�سيدلة ينهي وبتميز الربنامج 	
التدريبي  البحثي مب�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي.

• التدريبي 	 العلوم جتتاز الربنامج  الدهم�ض من كلية  نورة  املتفوقة 
ال�سيفي- برنامج الرازي البحثي.

إنجازات طلبة البرنامج

• التطبيقية  تتميز يف 	 العلوم الطبية  العلي من كلية  املتفوقة هتون 
خمترب  التخ�س�سي   في�سل  امللك  مب�ست�سفى  ال�سيفي   التدريب 
اأ�سهر   8 ملدة  لها  التدريب  ومتديد  التطويرية  اجلينات  اأبحاث 

الإ�ستكمال امل�سروع.

• تهنىء اإدارة الربنامج الطالبة املتفوقة لبنى �سعد الفهيد  من كلية 	
اإدارة االأعمال على اإجتيازها وبتميز الربنامج التدريبي ال�سيفي 

ب�سركة بار�سونز ال�سعودية.

• تهنىء 	 الربنامج  اإدارة 
البقمي  مي  املتفوقة 
الطبية  العلوم  كلية  من 
اإجتيازها  على  التطبيقية 
مبركز  التدريب  وبتميز 
التخ�س�سي  اال�سنان  طب 
اللغة  دورة  وكذلك 
باملجل�ض   االجنليزية 

الثقايف الربيطاين.
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مشاركات طلبة البرنامج
جامعتي......رؤية وتحول!

م�شاركة من طالبة الربنامج: ليان اأحمد اآل خازم الغامدي

ال�شنة الأوىل امل�شرتكة 

دائمًا ما تبداأ ق�س�ض النجاح بروؤية. واأجنح الروؤى 
هي تلك التي تبنى على مكامن القوة. ومن املاأمول 
اأن ت�سهم روؤية اململكة 2030، يف دفع الطالب اإلى 
برامج  �سوء  يف  واالإجناز  والعمل  اجلد  �ساحات 
التحول واملهام التي يتوجب القيام بها يف املرحلة 
اأمة جادة يقع على عاتقها الكثري  اأي  املقبلة. واإن 
من م�سوؤولية البناء والتقدم والو�سول اإلى م�ساف 

الدول املتقدمة.
اإن جيل ال�سباب الذي من اأجله و�سعت الروؤية وهو 
من �سيجني مكت�سباتها وثمارها، ولتحقيق الروؤية 
املنا�سب  االإعداد  اجليل  هذا  تعد  اأن  االأمة  على 
ملتطلبات تلك املرحلة تعليمًا وتربية وتدريبًا و�سقاًل 
للمواهب وفتحًا للفر�ض. حيث تعد مهارات الطلبة 
ويجب  قيمة،  واأكرثها  املوارد  اأهم  من  وقدراتهم 
اإك�سابهم املهارات الالزمة التي متكنهم من ال�سعي 
الكفاءات  وا�ستقطاب  اأهدافهم،  حتقيق  نحو 
واملواهب العاملية للعمل واال�سهام يف تنمية جامعتنا 

وبالدنا عامة.
اإن جامعة امللك �سعود من اجلامعات التي �ساهمت 
ذلك  على  دليل  وخري  و�سقلها،  املواهب  دعم  يف 
بدوره  والذي  املوهوبني  لرعاية  برنامج  اإعدادها 
يقدم العناية لفئة الطلبة املوهوبني ل�سقل وا�ستثمار 
طاقاتهم وقدراتهم بال�سكل االأمثل. وهذا الربنامج 
من الربامج الرائدة التي تواكب روؤية اململكة 2030، 
ولكي تتحقق هذه الروؤية ال بد اأن يكون الرتكيز على 
وثروة  الروؤية  �سيقود  من  الأنهم  املوهوبني  الطلبة 

الوطن. 
اأخريًا، اأن الوطن قدم لنا الكثري و�سحى من اأجلنا 
باجلهد الوفري، ويجب علينا اأن نرد له اجلميل باأن 

ن�ستغل طاقاتنا وقدراتنا لبناء الوطن وتطوره.

إضاءة في النظرة للحياة

 م�شاركة من طالب الربنامج: حمود حممد الرجعان
علوم اخلدمات الطبية الطارئة

البع�ض ينظرون اإلى من هم فوقهم يف ال�سحة 
قلبهم  يف  فيقع  والن�سب،  واجلمال  واملال 
�سيء من احلقد واحل�سد، وينظرون يف اأمور 
اإلى من هم دونهم،  العلم والفكر والطاعات 

فري�سون عن اأنف�سهم. 
»انظروا  و�سلم  عليه  �سلى اهلل  ر�سول اهلل  ويقول 

اإلى من هو اأ�سفل منكم وال تنظروا اإلى من هو فوقكم فاإنه اأجدر اأن 
ال تزدروا نعمة اهلل عليكم«. فاإذا نظرنا اإلى من هم دوننا يف 
ال�سحة واملال واجلمال والن�سب وغريها ف�سوف ن�ست�سعر نعمة 

واالجتهاد اهلل وهذا �سيقودنا اإلى �سكره عزوجل، ولكن اإذا نظرنا اإلى من هم اأعلى  اجلد  يف  منا 
فكرًا وعلمًا وعماًل �ساحلًا يخدم النا�ض واملجتمعات ف�سوف نقتب�ض منهم ونهتدي بهم تفوقًا ومتيزًا 

وعلوًا يف الدرجات .

مقتطفات من قصة باللغة االنجليزية

م�شاركة من طالبة الربنامج: مها حممود املرواين

موهبة الكتابة باللغة الجنليزية
She didn’t even have the courtesy to tell me that face to face or to 

even sign the note with ‘mom’ she chose her first name instead، she 
ditched us the moment she wrote her name on that piece of paper. 

     Anna and I pulled it through، I got a great job that pays very well 
at a tech company and Anna is graduating high school this year. 
I think Anna processed the situation better than I did، she never 
asks about the past and she never gave me a hard time، even though 
she’s a teenager now she always listens to me and follows my rules 
even if they were outrageous، and I love her for that. 

 .dspm@ksu.edu.sa ولقراءة الق�شة كاملة يرجى مرا�شلتنا على امييل الن�شرة

موهبة التصوير الفوتوغرافي

م�ساركة من طالبة الربنامج جنود بن اأحمد الوهيبي 

موهبة الرسم

م�شاركة من طالبة الربنامج:  الآء ال�شنيدي
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البرنامج في عيونهم

اإن برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني جهد مثمر 
�سرورة  وهو  احلقيقية  الوطن  ثروة  يف  لال�ستثمار 
اقت�ساد  ع�سر  يف  املجتمع  لتقدم  ا�سرتاتيجية؛ 
املعرفة، فما حققته االإن�سانية من اإجنازات يف كافة 

القطاعات هو من نتاج فكر املتفوقني واملوهوبني.

 د. نامي بن مفرج اجلهني
عميد ال�سنة االأولى امل�سرتكة

يف  نوعية  نقلة  الإحداث  وي�سعى  متميز  برنامج 
واملجتمعي  والبحثي  والعملي  العلمي  امل�ستوى 
االأمثل  واال�ستثمار  املتفوقني،  اجلامعة  لطلبة 
ويواكب  املوهوبني  الطلبة  وطاقات  قدرات  يف 

متطلبات التحول الوطني 2020.

 الدكتور من�سور بن عبد العزيز الزعري
عميد كلية علوم احلا�سب واملعلومات

رعاية  يف  هادفة  توجهات  ذو  نوعي  برنامج 
كل  منا  وي�ستحق  واملوهوبني،  املتفوقني  الطلبة 
واأهدافه  تطلعاته  لتحقيق  وامل�ساندة  الدعم 
ومنطلقاته يف �سوء ما ي�سهده وطننا الغايل من 

حتوالت جذرية نحو جمتمع املعرفة.

 الدكتور وليد بن حممد زاهد
 عميد كلية الهند�سة

�سعيد  على  وا�سحة  ا�سهامات  الربنامج  يقدم 
وباأ�سلوب  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  رعاية 
التعليم  فل�سفة  مع  من�سجمًا  وفريد،  نوعي 
ورعايته  التميز  على  والقائمة  اململكة  يف 

واحت�سانه.

 الدكتور يزيد بن عبد امللك اآل ال�سيخ
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

حدد الأ�ش�س املفقودة بال�شكل التايل:

اإعداد طالب الربنامج
اأحمد بن حممد كناين

كلية الإعالم
تر�سل االإجابات على اإمييل

dspm@ksu.edu.sa
وتخ�سع امل�ساركات االأف�سل للقرعة 

الختيار الطالب)ة( الفائز)ة( 
بجائزة قّيمة.

سؤال
العدد

موهبة األشغال اليدوية

 م�شاركة من طالبة الربنامج هديل دروي�س
كلية ال�شيدلة


