سمو نائب أمير منطقة الرياض ُي ّ
دشن دليل البحث عن وظيفة

خالل افتتاحه لفعاليات أسبوع المهنة والخريج بجامعة الملك سعود

برعاية كرمية من نائب �أمري منطقة الريا�ض �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مت �إطالق فعاليات �أ�سبوع املهنة
واخلريج بجامعة امللك �سعود ،و�أثناء جتول �س ّموه ب�صحبة معايل مدير اجلامعة �أ .د .بدران بن عبدالرحمن العمر ،و�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية �أ .د .حممد بن �صالح النمي يف املعر�ض امل�صاحب لأ�سبوع املهنة واخلريج ,د�شن �س ّموه دليل
البحث عن وظيفة ،والذي �أع ّده فريق عمل �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني م�ساهمة من الربنامج يف
م�ساعدة خريجي وخريجات اجلامعة وزوار املعر�ض يف �إدارة عملية البحث عن وظيفة بكل كفاءة وفعالية،
ومواجهة التحديات يف �سياق جهودهم للح�صول على الوظيفة املنا�سبة ،حيث تعد م�شاركة الربنامج بهدف
تعريف ال�شركات املُ�شاركة يف �أ�سبوع املهنة واخلريج بدور الربنامج يف امل�ساهمة ب�إعداد طلبة اجلامعة
املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات العلمية ،والقيادية املتميزة على م�ستوى اجلامعة و�سوق العمل،
وتعريف طلبة الربنامج بالفر�ص الوظيفية امل�ستقبلية يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية الرائدة التي
ميكن �أن ت�سهم يف ر�سم م�ساراتهم الوظيفية وتوجهات �أهداف الإجناز لديهم.

برنامج إثرائي خارجي
بإكسفورد للطلبة
المتفوقين بجامعة
الملك سعود
�أطلق �سعادة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ
الدكتور حممد بن �صالح النمي الربنامج الإثرائي اخلارجي للطالب
والطالبات املتميزين من املتفوقني واملتفوقات من خمتلف كليات
اجلامعة ،ويف هذا العام مت تنظيم برنامج �إثرائي مبدينة �أك�سفورد
بربيطانيا ،حيث ت�ضمن الربنامج جمالني تدريبني رئي�سني وهما:
جمال تعلم اللغة الإجنليزية املتكاملة وجمال التدريب على القيادة
ال�شاملة بالإ�ضافة �إلى جمموعة من الزيارات العلمية للجامعات
الربيطانية املرموقة ك�إك�سفورد وجامعة كامربيدج لالطالع على
مراكز االبتكار وبرامج الدرا�سات ....
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صفحة

مشاركة برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بمبادرة
مستقبلي مسؤوليتي بمدارس األبناء بالكلية الحربية بالعيينة
�شارك برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف مبادرة «م�ستقبلي
م�س�ؤوليتي» ،والذي �أقيم يف مدار�س الأبناء بالكلية احلربية مبحافظة
العيينة ،وهي �ضمن برنامج الإر�شاد املهني والتعليمي لتفعيل دور اجلامعات،
وقد كانت املبادرة فكرة املعلمة �شيخة احل�سني معلمة ريا�ضيات يف مدار�س
الأبناء ،حيث قامت بتن�سيق ور�ش عمل للطالبات يف مرحلة الثانوية العامة
من بداية الف�صل الدرا�سي الثاين لتثقيفهن بالدرا�سة اجلامعية ،وكيفية
اختيار التخ�ص�صات املنا�سبة ،وقد ح�ضر امللتقى طالبات مرحلة الثانوية
العامة وموجهات من وزارة التعليم ،ومعلمات املدر�سة ،ومن جامعة امللك
�سعود م ّثلت الربنامج الأ�ستاذة مو�ضي الري�س ،كما ح�ضر ممثالت من ق�سم
القبول والت�سجيل باجلامعة ،حيث بد�أ اللقاء بكلمة ترحيبية وتالوة عطرة
من �آيات الذكر احلكيم ثم تالها ال�سالم امللكي وكلمة مديرة املدر�سة ،وبعد
ذلك مت عر�ض حماور ونتائج الور�ش التي �أقيمت للطالبات ،و�شارك ممثالت
اجلامعة من القبول والت�سجيل ب�شرح �آلية القبول باجلامعة ،ثم ّ
تف�ضلت
الأ�ستاذة مو�ضي بتقدمي عر�ض تعريفي عن الربنامج و�شرح �آلية االلتحاق
بالربنامج والإجابة على �أ�سئلة الطالبات حول الربنامج ،ويف نهاية اللقاء مت
تكرمي احلا�ضرات.

يقدمن معرض ًا بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع
موهوبات الجامعة ّ
مبنا�سبة اليوم اخلليجي للموهبة والإبداع� ،أقام بع�ض ًا من �أعمالها الأدبية ،وقدمت الطالبتان �سارة
برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة القحطاين ورميا العقيل عر�ض مبا�شر للر�سم بالألوان
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية معر�ض ًا خا�ص ًا ملواهب املائية ،ويف فن املكياج ال�سينمائي قدمت الطالبتان منار
طالبات جامعة امللك �سعود� ،أمام املكتبة املركزية الرباهيم وعذاري اخلمي�س جتربة �أمام الطالبات لهذا
باملدينة اجلامعية للطالبات ،وقد مت عر�ض مواهب الفن ،كما مت عر�ض عدد ًا من فنون املكياج التجميلي
الطالبات يف جمال الر�سم الرقمي والزيتي واملائي قدمنه الطالبتان مرمي الغبني وغ�صون عبده ،وعر�ضت
والر�صا�ص ،والت�صوير الفوتوغرايف ،وت�صوير الفيديو الطالبة ب�شاير املحيميد عدد ًا من ت�صاميمها لل�شعارات
واملونتاج ،والت�صميم الرقمي ،والكتابة الأدبية ،والإعالنات.
والأ�شغال اليدوية واحلياكة ،واملكياج التجميلي،
وبهذه املنا�سبة تتقدم �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني
وال�سينمائي ،ومت عر�ض بع�ض مواهب الطالبات ففي واملوهوبني بال�شكر اجلزيل للطالبات املبدعات
جمال الريا�ضيات عر�ضت الطالبة جلني البليهي كيفية امل�شاركات يف املعر�ض �سائلني اهلل لهن مزيد ًا من
ا�ستخدام تقنية الكيو �آر  QRيف الدرو�س التعليمية ،ويف التقدم والنجاح.
جمال الكتابة الأدبية قدمت الطالبة عائ�شة الري�س
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إدارة برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين تلتقي المتفوقين الذين أنهوا برنامج التلمذة
�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني لقاء للطالب والطالبات املتفوقني واملتفوقات الذين �أنهوا الربامج الإثرائية اخلا�صة
مب�سار التلمذة من الربنامج ،كما ح�ضر اللقاء اخلرباء من �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شرفني عليهم ،وقد بد�أ اللقاء بكلمة �شكر
من �سعادة مدير الربنامج الدكتورعلي الدلبحي للم�شرفني وللطالب ويف ق�سم الطالبات �ألقتها الدكتورة حمدة العنزي
للم�شرفات والطالبات ثم تلى ذلك كلمة عن م�سار التلمذة �ألقاها رئي�س امل�سار بق�سم الطالب الدكتور تركي ع�سريي
و�ألقتها بق�سم الطالبات الدكتورة �سارة الر�شود ،بعد ذلك مت ت�سليم �شهادات �إنهاء برامج التلمذة ل�سبعة وع�شرون
طالب ًا وطالبة و�شهادات �شكر لواحد وع�شرين خبري وخبرية من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والتقطت ال�صور التذكارية،
يذكر ب�أن هذه هي الدفعة الأولى من امل�سار علم ًا ب�أنه تقدم للم�سار منذ الف�صل الدرا�سي الأول 1439/ 1438هـ
�أكرث من  ١٧٠طالب وطالبة ومت قبول  ٦٢منهم ممن تنطبق عليهم ال�شروط.

رؤية
البرنامج

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

تقدمي رعاية وعناية ا�ستثنائية للطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود يف كافة
التخ�ص�صات وكافة جماالت املوهبة املتاحة من خالل تقدمي برامج نوعية و�إثرائية
وم�ساندة تدعم تفوقهم الأكادميي وجماالت املوهبة لديهم على امل�ستوى العلمي والعملي.

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

رسالة
البرنامج

 .1الإ�سهام يف �إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات
العلمية وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على م�ستوى اجلامعة واملجتمع.
 .2تطوير و�إبراز القدرات واملهارات لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني للم�ساهمة يف جهود
التنمية والتطوير على م�ستوى اجلامعة واملجتمع .
 .3تنمية �أفاق التفكري للطلبة املتفوقني واملوهوبني ،وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات
التنمية املعا�صرة.
 .4متكني طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني من اال�ستفادة الق�صوى
من الربامج وال�شراكات الداخلية واخلارجية للجامعة واملتعلقة
بالأبعاد التعليمية والأكادميية والبحثية وكذلك املتعلقة باملوهبة
والإبداع واالبتكار.
 .5ن�شر وتر�سيخ ثقافة التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح
التناف�سية الإيجابية بني الطلبة يف جميع كليات اجلامعة.
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ضمن سلسلة لقاءات مع العلماء برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

يستضيف الدكتورة خولة الكريّع

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني لقاء علمي مع عامل يف املدينة اجلامعية للطالبات ونقل عرب البث التلفزيوين
لق�سم الطالب ،ا�ست�ضاف فيه الربنامج الربوفي�سور خولة بنت �سامي الكر ّيع كبرية علماء �أبحاث ال�سرطان ورئي�س مركز
الأبحاث مبركز امللك فهد للأورام وع�ضو �سابق مبجل�س ال�شورى� ،أدارت اللقاء الطالبة املوهوبة ليان الغامدي ،وح�ضر اللقاء
عدد كبري من طالبات وطالب اجلامعة من جميع التخ�ص�صات العلمية والطبية والإن�سانية ،فكانت جل�سة حوارية و�أكادميية
مرثية ،وقد حتدثت الربوفي�سور عن النجاح بني الأمل واملثابرة ،وبعد ذلك تبادل الطالبات والطالب النقا�ش مع الدكتورة
و�أجابت على جميع ت�سا�ؤالتهم ،ووعدت بتدريب جمموعة من طلبة اجلامعة يف املراكز امل�شرفة عليها ،ويف نهاية اللقاء ك ّرم
الربنامج الربوفي�سور خولة الكر ّيع ،وقدمت الطالبة املوهوبة نورة ال�شريهي هدية للربوفي�سور عبارة عن  لوحة فن ّية ،وي�أتي
هذا اللقاء �ضمن لقاءات العلماء التي ينظمها برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بهدف احتكاك الطلبة بالعلماء ونقل
التجارب املميزة لهم.
طالب الجامعة المتفوقين والموهوبين
يشاركون في المؤتمر الثالث عشر
لرعاية الموهوبين والمتفوقين
بالقاهرة

�شارك عدد من طالب جامعة امللك �سعود املتفوقني
واملوهوبني يف امل�ؤمتر الثالث ع�شر لرعاية املوهوبني
واملتفوقني الذي �أقيم م�ؤخر ًا بالقاهرة برعاية املجل�س
العربي للموهوبني واملتفوقني ،والذي كان �شعاره “نحو
ر�ؤية عاملية لرعاية املوهوبني واملتفوقني” ،كماح�ضر
امل�ؤمتر �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب �أ.د .فهد بن حمد
القريني ،وكان من �ضمن امل�شاركني الطالبني �أ�سامة
فقيهي و�صهيب ال�صامطي من برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني ،مثلوا اجلامعة يف امل�ؤمتر الذي افتتح مبقر
جامعة الدول العربية ،ومت تكرمي املوهوبني الفائزين على
م�ستوى الدول العربية يف املجال العلمي والأدبي ،حيث
فازت باجلائزة الأولى يف جمال الفيزياء والإلكرتونيات
الطالبة دعا خور�شيد من ال�صف الثالث ثانوي من
اململكة العربية ال�سعودية ،عن م�شروعها «جهاز الطوارئ
والإ�سعافات الأولية الذكي يف امل�صاعد» ،ا�ستمر امل�ؤمتر
وجل�ساته ملدة ثالثة �أيام ر�أ�س الدكتور فهد القريني
�إحدى جل�ساته ،ويف اليوم الأخري مت تكرمي امل�شاركني
وطرح تو�صيات امل�ؤمتر.
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المجالس الحوارية للطالبات

مع بداية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1440/1439هـ ا�ستحدث برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني فعالية جديدة بعنوان املجل�س احلواري للطالبات ،وهو �سل�سلة من اللقاءات
والتي ي�ست�ضيف فيها الربنامج نخبة من طالبات اجلامعة املتفوقات واملوهوبات لعر�ض جتاربهن
ال�شخ�صية والعملية التي �أبدعن فيها ،ليكن قدوة وم�صدر �إلهام لزميالتهن الطالبات� ،أقام
الربنامج خالل الف�صل الثاين �أربع جمال�س حوارية هي كتايل:
املجل�س احلواري الأول
قدمته الطالبة املوهوبة من كلية �إدارة الأعمال �شهد بنت �صالح النفي�سي ،بعنوان «املوهبة
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي واحلياة االجتماعية» ،وقد تطرقت يف هذا احلوار عن جتاربها
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وكيف طورت من موهبتها ،حيث يجب مراعاة �أن كل موهبة
تنا�سبها بع�ض التطبيقات �أكرث من الأخرى ،و�أن طريقة الطرح يف كل برنامج تختلف عن
الأخرى ،توحيد املحتوى املطروح يف احل�ساب ،توحيد وتثبيت �صورة احل�ساب يف كل برامج
التوا�صل االجتماعي ،االهتمام بوقت و�ضع ال�صور والفيديوهات ،وحتدثت عن �أهم الربامج يف
ا�ستخدام تواقيع ال�صور ،و االعتناء بالإ�ضاءة وزوايا الت�صوير ،وعن التنويع يف �أ�ساليب الطرح،
وكيفية التفاعل مع �أ�شخا�ص من نف�س املوهبة ،والتفاعل مع الأحداث املحلية والعاملية ،و�أي�ض ًا
التفاعل مع املتابعني وما �إلى ذلك.
املجل�س احلواري الثاين
قدمته الطالبة املتفوقة من كلية ال�صيدلة �آية بنت �أحمد ال�شريف ،بعنوان «حينما يكون مفتاح
الأبواب املغلقة هو عزميتك» ،حيث تطرقت ال�شريف يف هذا احلوار للعزم وتعريفه ،وعن جتربتها
ال�شخ�صية وكيف كان الطريق �إلى النتائج الإيجابية ،والنجاح ،ومواجهة ال�صعوبات با�ستخدام
املفاتيح ال�صحيحة يف الوقت ال�صحيح ،وكيفية احل�صول على ال�سالم الداخلي وما �إلى ذلك.
املجل�س احلواري الثالث
مت تق�سيم املجل�س �إلى جل�ستني ،حيث قدمت اجلل�سة الأولى الطالبة املتفوقة مي بنت
خلف البقمي من كلية العلوم الطبية التطبيقية ،وكانت بعنوان «كيف نحقق التميز احلياتي
والأكادميي» ،ومت فيها احلديث عن التميز ،وكيف ميكن حتقيقه ،والتميز احلياتي ،والأكادميي،
�أما اجلل�سة الثانية فقدمتها الطالبة املوهوبة مها بنت نا�صر الرباك من امل�سار العلمي بال�سنة
الأولى امل�شرتكة ،وكانت بعنوان «كيف تتحول ال�شمعة �إلى �شم�س م�ضيئة» ،مت فيها احلديث عن
التخيل االبتكاري ،وحفظ الأفكار املبتكرة ،و�شروط منح براءة االخرتاع ،وكيفية احل�صول
عليها ،وقد تخلل اجلل�سات �أن�شطة تفاعلية للطالبات.
املجل�س احلواري الرابع
قدمت املجل�س الطالبتان املوهوبتان من كلية ال�صيدلة عفراء بنت �أ�سعد الزعبي و�سارة
بنت خ�ضر �سيد ،يف البداية حتدثت الطالبة عفراء الزعبي عن كيفية البحث عن فكرة للبحث
العلمي ،و�أدوات وفوائد البحث العلمي ،وعن جتربتها ال�شخ�صية يف كيفية احل�صول على فكرة
بحث التخرج اخلا�ص بها وامل�شاركة يف امل�ؤمترات ،ثم حتدثت الطالبة �سارة �سيد عن االخرتاع
والأفكار الإبداعية وخطوات بناء الفكرة وحتويلها �إلى منتج ،من حتديد امل�شكلة �أو الفكرة،
واقرتاح حلول لها وتر�شيح احلل الأن�سب ،وطريقة معرفة مدى �أ�صالة الفكرة ،ثم خطة العمل
والتنفيذ ،كما حتدثت عن جتربتها ال�شخ�صية يف جمال االبتكار وعن اجلهات الداعمة لرباءة
االخرتاع وكيفية التوا�صل معهم و�آلية تنفيذ اخلطوات حلفظ احلقوق.

سلسلة حوار مع خبير
وهي �سل�سلة من اللقاءات التي ينظمها الربنامج بالتعاون مع برنامج ال�شراكة العلمية الدولية بعمادة البحث العلمي ،يكون حمور احلديث فيها البحث
والن�شر العلمي ،ا�ست�ضاف فيها الربنامج خالل الف�صل الدرا�سي الثاين 1440/1439هـ �ستة خرباء يف جل�سات خمتلفة هم :الدكتور فان ت�شانغ �أ�ستاذ
الكيمياء بجامعة فودان بجمهورية ال�صني ال�شعبية ،والدكتور ديني�س �أنتوين �أ�ستاذ ال�صحة والرعاية االجتماعية بجامعة ديربي وجامعة ليدز باململكة
املتحدة ،والدكتور حممد جاويد من جامعة بوترا مباليزيا ،والدكتور يو�سف �ساري �أ�ستاذ ال�صيدلة بق�سم ال�صيدلة والعالجات التجريبية بكلية ال�صيدلة
والعلوم ال�صيدلية بجامعة توليدو بالواليات املتحدة الأمريكية ،والدكتور جينجفينج ت�شنغ �أ�ستاذ النانو بق�سم الكيمياء بجامعة فودان بجمهورية ال�صني
ال�شعبية ،والدكتور �شريف �صدقي رئي�س مدينة زويل للعلوم والتقنية بجمهورية م�صر العربية.

سلسلة لقاء علمي مع عالم
وهي �سل�سلة من اللقاءات التي ينظمها
الربنامج ومعظمها يتم بالتعاون مع برنامج زمالة
عامل ،والتي تهدف الحتكاك الطلبة بالعلماء ونقل
التجارب املميزة لهم ،ويكون حمور احلديث فيها
تطوير املهارات الدرا�سية والأكادميية ،ا�ست�ضاف
فيها الربنامج خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
1440/1439هـ خم�سة علماء يف جل�سات خمتلفة
هم :الدكتورة خولة الكريع كبرية علماء �أبحاث
ال�سرطان ورئي�س مركز الأبحاث مبركز امللك فهد
الوطني للأورام ،والدكتور فين�سنزو فولقيانو من
جامعة فاجينينغني بهولندا ،والدكتور باجنلن
ت�شن عميد كر�سي �أبحاث الكيمياء املميزة
بجامعة تك�سا�س �سان �أنتونيو بالواليات املتحدة
الأمريكية ،والدكتور �شاجنقيان ما الأ�ستاذ
امل�شارك بق�سم الكيمياء بجامعة جنوب فلوريدا
بالواليات املتحدة الأمريكية ،والدكتور كالويديو
�سبوران من جامعة فلوران�س ب�إيطاليا.
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تحقيق ًا لرؤية البرنامج

فعاليات البرنامج في الفصل الدراسي الثاني ١٤٣٩هـ١٤٤٠/هـ
خ�ص�ص الربنامج عدد ًا من الفعاليات خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1439هـ1440/هـ لطالب وطالبات اجلامعة املتفوقني
واملوهوبني وذلك حتقيق ًا لر�ؤية الربنامج وهي الريادة والتميز يف جمال رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف املجتمع ال�سعودي للم�ساهمة يف التحول
نحو جمتمع واقت�صاديات املعرفة ،تنوعت الفعاليات حيث �شملت خم�س وع�شرون ور�شة عمل ودورة تدريبية ،و�أحد ع�شر لقا ًء علمي ًا مع علماء وخرباء،
و�أربع زيارات ميدانية ،و�أربع جمال�س حوارية للطالبات ،بالإ�ضافة لإثني ع�شر فعالية خم�ص�صة للمتفوقني واملوهوبني بال�سنة الأولى امل�شرتكة.
وهي على النحو التايل:
�أو ًال :الدورات التدريبية والفعاليات املخ�ص�صة للطالب والطالبات يف م�سار الطلبة املتفوقني وم�سار م�ستمري التفوق:
الفئة
الوقت
التاريخ
اليوم
الفعالية
امل�ستهدفة
لقاء مع خبري ()١٧

الأربعاء

1440/8/19

12pm-1pm

الطالب

زيارة ملركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال*

الإثنني

1440/8/10

10:30am-12pm

الطالبات

احلو�سبة ال�سحابية والذكاء اال�صطناعي لل�صناعة*

الأربعاء

1440/7/27

12pm-2pm

الطالب والطالبات

املجل�س احلواري الرابع للطالبات*

الأحد

1440/7/24

12pm-2pm

الطالبات

لقاء علمي مع عامل ()١٥

اخلمي�س

1440/7/21

12pm-1pm

الطالب

لقاء مع خبري ()١٦

الثالثاء

1440/7/19

12pm-1pm

الطالب

زيارة جمل�س ال�شورى*

الإثنني

1440/7/18

10am-12pm

الطالبات

لقاء مع خبري ()١٥

الأحد

1440/7/17

12pm-1pm

الطالب

مقدمة للبحث العلمي ()4

اخلمي�س

1440/7/14

12pm-1:30pm

الطالبات

املجل�س احلواري الثالث للطالبات*

الأحد

1440/7/10

12pm-2pm

الطالبات

لقاء علمي مع عامل ()١٤

اخلمي�س

1440/7/7

12pm-1pm

الطالب

لقاء علمي مع عامل ()١٣

الأربعاء

1440/7/6

12pm-1pm

الطالب

لقاء علمي مع عامل ()١٢

الإثنني

1440/7/4

12pm-1pm

الطالب

مقدمة للبحث العلمي ()3

اخلمي�س

1440/6/30

12pm-1:30pm

الطالبات

لقاء مع خبري ()١٤

اخلمي�س

1440/6/30

12pm-1pm

الطالب

ور�شة عمل التخطيط ال�شخ�صي الإ�سرتاتيجي

اخلمي�س

1440/6/30

4pm-9pm

الطالب

تقدمي البحوث واملل�صقات يف امل�ؤمترات

اخلمي�س

1440/6/30

12pm-4pm

الطالبات

الأربعاء

1440/6/29

12pm-4pm

الطالبات

املجل�س احلواري الثاين للطالبات*

الأحد

1440/6/26

1pm-2pm

الطالبات

مقدمة للبحث العلمي ()2

اخلمي�س

1440/6/23

12pm-1:30pm

الطالبات

لقاء مع خبري ()١٣

اخلمي�س

1440/6/23

12pm-1pm

الطالبات

دورة عادات العقل وتنمية الفكر

اخلمي�س

1440/6/23

12pm-4pm

الطالبات

لقاء مع خبري ()١٢

الثالثاء

1440/6/21

12pm-1pm

الطالب

دورة التفوق الدرا�سي

الأربعاء

1440/6/15

12pm-4pm

الطالبات

املجل�س احلواري الأول للطالبات*

الأحد

1440/6/12

12pm-2pm

الطالبات

زيارة للهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة

اخلمي�س

1440/6/9

11am-1pm

الطالبات

مقدمة للبحث العلمي ()1

اخلمي�س

1440/6/9

12pm-1:30pm

الطالبات

لقاء علمي مع عامل ()١١

الأحد

1440/5/14

12pm-2pm

الطالب والطالبات

ور�شة عمل عادات العقل وتنمية الفكر

الإثنني

1440/5/15

4pm-7pm

الطالب

ور�شة عمل العادات ال�سبع للتفوق

الأحد

1440/5/14

4pm-7pm

الطالب

عادات الذكاء الثمانية

الأربعاء

1440/5/10

4pm-7pm

الطالب

�أ�سرار التفوق الدرا�سي

الثالثاء

1440/5/9

4pm-7pm

الطالب

التوثيق العلمي بنظام جمعية علم النف�س الإمريكية

* م�شرتكة مع الطلبة يف م�سار الطلبة املوهوبني
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ثاني ًا :الدورات التدريبية والفعاليات املخ�ص�صة للطالب والطالبات يف م�سار الطلبة املوهوبني:
الفعالية

اليوم

التاريخ

الوقت

الفئة
امل�ستهدفة

زيارة ملركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال

الإثنني

1440/8/10

10:30am-12pm

الطالبات

احلو�سبة ال�سحابية والذكاء اال�صطناعي لل�صناعة

الأربعاء

1440/7/27

12pm-2pm

الطالب والطالبات

املجل�س احلواري الرابع للطالبات

الأحد

1440/7/24

12pm-2pm

الطالبات

زيارة ملجل�س ال�شورى

الإثنني

1440/7/18

10am-12pm

الطالبات

زيارة معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب

الأربعاء

1440/7/13

10am-1pm

الطالبات

املجل�س احلواري الثالث للطالبات

الأحد

1440/7/10

12pm-2pm

الطالبات

ا�ستثمار املوهبة وتطويرها

ال�سبت

1440/7/9

12:30pm-1:30pm

الطالب

دورة �أ�سا�سيات الر�سم ب�ألوان الأكريلك

كل خمي�س

1440/8/20-7/7

12pm-3pm

الطالبات

املجل�س احلواري الثاين للطالبات

الأحد

1440/6/26

1pm-2pm

الطالبات

ت�صوير البورترية ()2

اخلمي�س

1440/6/16

2pm-4pm

الطالبات

ت�صوير البورترية ()1

الأربعاء

1440/6/15

2pm-4pm

الطالبات

املجل�س احلواري الأول للطالبات

الأحد

1440/6/12

12pm-2pm

الطالبات

�أ�سا�سيات البحث العلمي

ال�سبت

1440/6/11

1pm-3-pm

الطالب

مبادئ ديزين الـ ١٢لتحريك ال�شخ�صيات الكرتونية

الأربعاء واخلمي�س

1440/6/9-8

12pm-2pm

الطالبات

دورة التحدث ومواجهة اجلمهور( )2

الأربعاء

1440/6/8

10am-01:00pm

الطالبات

دورة تطوير اللوح الإلكرتوين Arduino 1

الأحد �إلى اخلمي�س

1440/6/9-5

5pm-8pm

الطالب

دورة تطوير اللوح الإلكرتوين Arduino 2

الأحد �إلى اخلمي�س

1440/6/2-5/28

5pm-8pm

الطالب

دورة التحدث ومواجهة اجلمهور( )1

اخلمي�س

1440/5/14

10am-12:00pm

الطالبات

زيارة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الأحد

1440/5/11

10am-12:00pm

الطالب

ثالث ًا :الدورات التدريبية والفعاليات املخ�ص�صة للطالب والطالبات يف ال�سنة الأوىل امل�شرتكة:
عدد ال�ساعات
التاريخ
اليوم
الفعالية

الفئة امل�ستهدفة

الوعي املايل وثقافة االدخار

الأربعاء

1440/6/29

4

الطالبات املتفوقات واملوهوبات

مهارات التحفيز والإلهام

الأحد

1440/6/26

4

الطالبات املتفوقات واملوهوبات

مهارات التحفيز والإلهام

الثالثاء

1440/6/14

4

الطالب املتفوقني واملوهوبني

الديكوباج املطور

الإُثنني

1440/6/6

4

الطالبات املتفوقات واملوهوبات

ا�سرتاتيجيات التفوق

الأربعاء

1440/6/1

4

الطالبات املتفوقات واملوهوبات

الر�سم الهند�سي ()AUTOCAD

الأربعاء

1440/6/1

4

الطالبات املتفوقات واملوهوبات

حتديد م�سار التخ�ص�ص

الإثنني

1440/5/29

4

الطالب املتفوقني واملوهوبني

الر�سم الهند�سي ()AUTOCAD

الثالثاء

1440/5/23

4

الطالب املتفوقني

لغة الربجمة جافا

الإثنني

1440/5/15

15

الطالب املتفوقني

مهارات الإعالم الناقد

الثالثاء

1440/5/16

4

الطالب املتفوقني واملوهوبني

مفاهيم الإبتكار

الثالثاء

1440/5/9

4

الطالبات املتفوقات واملوهوبات

قوة االن�ضباط الذاتي

الثالثاء

1440/5/9

4

الطالب املتفوقني واملوهوبني
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تدريب مخصص لطالبات الجامعة المتفوقات في مركز األبحاث بمركز الملك فهد الوطني لألورام
بتن�سيق م�شرتك بني برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ومركز الأبحاث مبركز امللك فهد الوطني للأورام التابع مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مت تن�سيق برنامج تدريب باملركز خم�ص�ص لطالبات جامعة امللك �سعود ب�إ�شراف الربوف�سور خولة الكريع رئي�سة مركز الأبحاث مبركز امللك فهد للأورام
والفريق العامل معها ،حيث ا�ستفاد من هذا الربنامج خم�س طالبات متفوقات هن� :شذا الغيهب ،و رمي الدو�سري ،و روان القحطاين ،و �شهد الثاقب ،و هتون
العلي ،مت التدريب بثالثة �أق�سام رئي�سية باملركز ،هي ق�سم ا�ستخراج احلم�ض النووي ،وق�سم الأن�سجة ،وق�سم  ، Western blotوكانت الأبحاث �أثناء فرتة
التدريب تتعلق ب�سرطان الثدي ،و�سرطان الغدة ،و�سرطان القولون ،وقد امتد التدريب ملدة �ستة �أ�سابيع.
دورة في البرمجة للطالبات ضمن الواحة اإلثرائية الصيفية
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني دورة مقدمة يف الربجمة بلغة
يومي الأثنني
بايثون �ضمن برنامج الواحة الإثرائية ال�صيفية ،و�أقيمت ّ
والأربعاء من كل �أ�سبوع باملدينة اجلامعية للطالبات ،قدمتها
الطالبات املتفوقات بالتعاون مع طالبات �شطر  ACMوهن:
نورة الفهيد ،مها الغامدي ،فرح اجلربوع ،هناء املالكي،
رمي حممد ،من كلية علوم احلا�سب املعلومات ،وهدفت
الدورة �إلى تعليم الطالبات� أ�سا�سيات الربجمة
با�ستخدام لغة بايثون ،و�إك�سابهن مهارات التفكري
الناقد واملهارات التقنية ،و�شملت الدورة التعريف
باملتغريات و�أنواع البيانات ،وكيفية ا�ستخدام جمل الطباعة،
وكيفية ا�ستخدام حلقات التكرار والدوال واملكتبات و�شرح مفهوم
الربجمة الكائنية التوجه ،وما �إلى ذلك ،ويف نهاية الدورة متكن
الطالبات من �إنتاج برنامج م�ص ّغر عبارة عن لعبة (  ،)Hangmanولعبة (حجرة ورقة مق�ص) با�ستخدام لغة بايثون.

البرا
اإلثرا
الصي

تطوير مهارات الكتابة والتحدث باللغة اإلنجليزية للموهوبات والمتفوقات
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني دورة يف اللغة الإجنليزية لطالبات
اجلامعة املتفوقات واملوهوبات والتي ت�أتي �ضمن برنامج الواحة الإثرائية ال�صيفية
يومي الثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع باملدينة اجلامعية
لعام  ،2019و�أقيمت ّ
للطالبات ،قدمتها الطالبة املتفوقة ملى �أبو را�س من كلية اللغات والرتجمة ،وهدفت
الدورة لتطوير مهارات التحدث والكتابة للطالبات ،حيث �شمِ لت املحادثات ،والإمالء،
والأخطاء ال�شائعة يف اجلمل ،القواعد الأ�سا�سية يف تركيب و�إن�شاء اجلمل ،و�أزمنة
الأفعال ،ورافق ذلك تقييم م�ستمر للطالباتُ ،نفذت الدورة عن بعد من خالل تطبيق
زوم ( )zoomوبالتعاون مع مركز التحدث ( )Speak Up Centerبكلية اللغات
والرتجمة ،مت كذلك تقدمي ا�ست�شارات باللغة الإجنليزية من م�ست�شارات املركز
للطالبات.
 22طالب ًا وطالبة يستكملون برنامج الرازي اإلثرائي البحثي بمستشفى الملك فيصل التخصصي أثناء فترة الصيف

�أنهى وبتميز  22طالب ًا وطالبة من خمتلف كليات اجلامعة برنامج الرازي الإثرائي
ال�صيفي والذي عقد مبركز الأبحاث مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي �أثناء �إجازة
ال�صيف،يذكر �أن الربنامج ميتد لأربعة �أ�سابيع وي�شتمل على حما�ضرات علمية وور�ش
عمل ،وتدريب عملي يف املختربات حتت �إ�شراف علماء مركز الأبحاث ،بهدف تدريب
الطالب والطالبات على بع�ض املهارات العملية والتعاي�ش مع بئية العمل الفعلية علمي ًا
وبحثي ًا و�إعطاء الدار�سني الفر�صة لإظهار مهاراتهم التقنية ،كما يهدف الربنامج �إلى
فتح قنوات التعاون بني اجلهات الأكادميية ومركز الأبحاث.
وقد هن�أت �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني  الطلبة على هذا الإجناز املتميز
راجني لهم مزيد ًا من التقدم والإبداع يف خدمة الوطن و منوهة بالرعاية واالهتمام التي
يحظي بها طالب وطالبات اجلامعة املميزين من قبل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر و�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي و�أن اجلامعة ال تذخر
جهد ًا يف رعاية هذه الفئة التي متثل الرثوة احلقيقية للجامعة والوطن  واللذين هم� أحد اللبنات الأ�سا�سية امل�ساهمه يف حتقيق متطلبات ر�ؤية اململكة . 2030
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تابع  ..برنامج إثرائي خارجي بإكسفورد للطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود
 ...العليا وغريها ،ويتكون الربنامج من � 60ساعة تدريبية ،حيث
ي�أتي تنفيذ هذه الربامج الإثرائية انطالق ًا من تطلعات اجلامعة نحو
ال
مع تطلعات ر�ؤية اململكة  2030وذلك من خالل بناء و�إعداد طلبة
ب�شكل فاعل لي�صبحوا �أحد اللبنات الأ�سا�سية يف
اجلامعة املتفوقني ٍ
حتقيق متطلبات هذه الر�ؤية على م�ستوى اجلامعة والوطن.
وقد �أو�ضح �سعادة مدير الربنامج الدكتور علي الدلبحي
�أن هذه الربامج ت�أتي ان�سجام ًا مع �أهداف برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية وخطة عمله الرامية �إلى
�إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني ليكونوا نواة
للكفاءات والقيادات العلمية من خالل
تطوير و�إبراز قدراتهم ومهاراتهم وتنمية �آفاق التفكري لديهم ،وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات التنمية املعا�صرة.
مقدم ًا ال�شكر اجلزيل
ل�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
بن �صالح النمي على توجيهاته ومتابعته
امل�ستمرة جلميع �أن�شطة وفعاليات الربنامج
وملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر على ما يوليه معاليه من عناية فائقة
بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وم�ساندة منطلقاته
وبراجمه وخططه الإثرائية على كافة الأ�صعدة.

امج
ائية
يفية

9

خمس اختصارات للنجاح تجدها فقط عند المرشد الناصح (الخبير)
مت اختيار هذه املقالة لنفعها املتعدي للطلبة وغريهم ،فمع تطور التقنية ال�سريع وت�شعب اخليارات
وامل�سارات ف�إنه ي�صعب االختيار ،ومن هنا ت�أتي فائدة املر�شد النا�صح (اخلبري) �أو ما ي�سمى يف اللغة
الإجنليزية “ ”mentorفدعونا نتعرف على معنى هذه الكلمة ،وفوائدها املتنوعة عرب هذه املقالة املميزة.

ترجمة :د� .ساري بن �إبراهيم ال�صانع
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم علم الأدوية وال�سموم
كلية ال�صيدلة ،جامعة امللك �سعود

يف �أيام الدرا�سة ،كانت عملية التعلم مبا�شرة ،الأ�ستاذ يلقن املعلومة ويفرت�ض من الطالب �أن
ي�ستوعبها .بينما يف العامل اخلارجي ،تكون عملية التعلم -على عظم �أهميتها� -أكرث تعقيد ًا .لذا ،كان لزام ًا
على من �أراد النجاح ب�أن يالزم مر�شد ًا نا�صح ًا ي�أخذ بيده �إلى الطريق ال�صحيح .ف�إن كانت ل�شخ�صيات
�شهرية مثل مارك زكربيق وبيل قي�س مر�شدون نا�صحون ،فما العيب �إذ ًا يف �أن تتخذ لك مر�شد ًا؟
يف هذا املقال� ،أخل�ص لك �أهم الفوائد التي قد تتحقق ب�إذن اهلل من مالزمة مر�شد نا�صح لك يف
حياتك:

التحفيز

املر�شد اجليد هو �شخ�ص حمفز للآخرين ب�أفعاله :من اجلميل �أن
�شخ�ص ي�صفق لك عند كل جناح ،ولكن التحفيز الأجمل هو
يكون لديك
ٌ
وجود �شخ�ص تطمح ب�أن ت�صل �إلى م�ستواه� ،شخ�ص يرفع م�ستوى التميز �إلى
منتهاه .فرتتقي �سلم املعرفة كلما حاولت �أن جتاريه يف مكانته.

اخلربة لي�ست كل �شيء ،ولكنها ت�ش ِّكل
فر ًقا �شا�س ًعا :يف مرحلة ال�شباب،
تتعاظم عند الإن�سان م�شاعر القوة
والكمال معطية �إح�سا�س ًا زائف ًا
االستفادة
بعدم احلاجة �إلى اال�ستعانة
من الخبرات
ب�آراء الآخرين يف كثري من
المتراكمة
الأحيان .فوطن نف�سك على
مقاومة هذا ال�شعور ،وت�أكد ب�أن
هناك �شخ�ص ًا ما يف حميطك
ت�ستطيع �أن تتعلم منه �شيئ ًا جديد ًا �إن
�أ�صغيت �إليه جيد ًا.

التغذية
الراجعة
الصادقة

املر�شد اجليد يجعل
�شخ�صا متوا�ض ًعا،
منك
ً
فاملر�شدون اجليدون يقدرون
االن�ضباط ويعلمون كيف
ي�ضعونك يف مكانك املنا�سب.
فمث ًال ميكن �أن تفكر بحلم كبري قد
يكون �شبه م�ستحيل �أو واقعي ،وقد ي�صيبك الغرور وتتحمل
املخاطر ،ولكنك يف الواقع حتتاج ل�شخ�ص ميكنه م�ساعدتك
وت�أهيلك لتحقيق حلمك ،ويخربك عندما تكون قري ًبا من حتقيق
الهدف ،كما �سي�شعرك مر�شدك بالأفكار ال�سيئة وامل�شاعر غري
ال�صحيحة واالجتاه اخلاطئ ،وعندما يحدث بذلك ت�أكد من
اال�ستماع للمالحظات.
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العالقات

املر�شد اجليد همزة و�صل بينك وبني الأ�شخا�ص
الأن�سب لك ،فمهما كنت موهو ًبا ف�ستظل هناك
بوابات ال ت�ستطيع فتحها؛ ف�ضلاً عن ِتلك
التي ال تعلم بوجودها �أ�صلاً  ،لذلك املر�شد
اخلبري ي�ستطيع عر�ض املفاتيح لتلك
البوابات وو�صلك بالأ�شخا�ص الذين
ي�ستطيعون م�ساعدتك يف حياتك املهنية،
لأن املر�شدين اجليدين ي�شاركون �شبكة عالقاتهم
فر�صا وا�سعة للنجاح.
ب�شكل مفتوح مما يوفر ً

املر�شد اجليد يعطيك منظو َر
ال�شخ�ص الثالث والتح�سينات التي
النظرة
حتتاجها .حيث �أن املر�شد اجليد يرى ما
الموضوعية
ال تراه �أنت يف نف�سك وما ال يراه الآخرون
�أو ما ال يودون �إ�شعارك به كالأخطاء �أو
ال�سلبيات ،فاملر�شد الرائع �سي�ساعدك
على ت�صحيح و�ضعك وتوجهيك للم�سار ال�صحيح،
دعه يعطيك الر�أي ،فالر�أي ال�صادق من �شخ�ص خبري ال
يقدر بثمن.
م�صدر املقال باللغة الإجنليزية
https://www.esquiremag.ph/long-reads/notes-and-essays/whyevery-man-needs-a-mentor-adv-con

لقاء مع الطالبة الموهوبة

فاطمة القرني

البطاقة ال�شخ�صية
فاطمة بنت ح�سن القرين ،طالبة بكلية الرتبية بتخ�ص�ص الرتبية الفنية
نوع املوهبة ومتى بد�أت؟
نوع موهبتي كانت الر�سم الت�شكيلي ،حيث بد�أت يف �سن ما قبل املدر�سة
تقريب ًا يف عمر اخلم�س �سنوات ،كبداية كل طفل بدفرت التلوين التقليدية
ثم انتقلت �إلى تقليد ر�سومي املتحركة املف�ضلة و مع التقدم بالعمر والتدرب
واملمار�سة و�صلت ملرحلة اليوم بحمد اهلل والزال الطريق يف بدايته.
دور املوهبة و�أثرها يف حياتك؟
مل �أجد يف حياتي �أثر كما فعل الر�سم بي بعد ف�ضل اهلل ،هي ما وهبك اهلل
به ليميزك عن غريك بفنك وب�صمتك� ،إذ كان مينحني ال�شغف احلقيقي
يف كل يوم �أعي�شه و هو و�سيلة التعبري الت�شكيلية عندما تعجز الألفاظ
عنها ،نعمه ت�ستحق احلمد كل اليوم لدورها فيما و�صلت له اليوم بف�ضل
اهلل.

ماهي ردود الأفعال والتحديات جتاه موهبتك ؟
�إلى اليوم بحمد اهلل و ردود الأفعال الإيجابية تزداد يوما بعد يوم من
املقربني من الأهل والأ�صدقاء و �أي�ض ًا زمالء العمل والدرا�سة وبالأخ�ص
من �صديقتي املقربة مما مينحني دفعة معنوية لتقدمي �أف�ضل ما لدي
والتطور و الكثري الكثري من الت�شجيع حتى يف �أيامي ال�صعبة .
بالن�سبة للتحديات كان �أبرزها حماولة �إثبات �أهمية و تغيري �صورة الفن
الت�شكيلي يف املجتمع من حولك ب�سبب اخللفية الفنية امل�شوهة �أو املبتورة
ب�سبب �إهمال بع�ض معلمي الفنون يف طالبنا .
ما هو دور الربنامج يف دعم موهبتك ؟
للربنامج دور جميل وف ّعال يف دعم موهبتي �إذ �ساعدين على الو�صول �إلى
بقية الطالبات الالتي لهن ميول فنية وم�ساعدتهم على تطويرها وتنميتها
من خالل تقدميي الدورات التدريبية لهم .
كلمة �أخرية ت�شيد بطموحك و�أهدافك امل�ستقبلية.
لطاملا �شبهت �أحالمي كالنجوم الالمعة يف ال�سماء �إلى الآن مل�ست القليل
منها �أما البقية فهي حق ًا ت�ستحق التجربة يوم ًا ما.
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لقاء مع الطالبة الموهوبة

ريم المخيزيم

البطاقة ال�شخ�صية:
رمي بنت عبداهلل املخيزمي ،طالبة بكلية علوم احلا�سب واملعلومات بتخ�ص�ص
هند�سة الربجميات.
نوع املوهبة و متى بد�أت؟
موهبتي هي الر�سم وحتريك الر�سوم الرقمية� ،أما عن بدايتهما فالر�سم لطاملا
كان جز ًء ُولِدَ معي ،بل �أظن �أين تعلمته قبل �أن �أتعلم الكتابة حتى !
�أما التحريك لل�صور والر�سومات فكانت مهارة تعلمتها و ا�ستمتعت بها مما
جعلني �أطور نف�سي فيها ب�آخر � 3سنوات.

أن�س َها �أبد ًا،
�أو�صلت يل بع�ضا من الق�ص�ص و علمتني بع�ض الدرو�س التي لن � َ
لذا فاهتمامي بهذين املجالني هو لإي�صال نف�س تلك الق�ص�ص و الدرو�س �إلى
أ�شخا�ص �آخرين .
�
ٍ
ماهي ردود الأفعال و التحديات اجتاه موهبتك؟
ردود الأفعال غالب ًا ما تكون ايجابية وهلل احلمد� ،أ�ستمتع كثري ًا بردود الأفعال
اجتاه �أعمايل ،كقراءة ق�ص�صي امل�صورة �أو جتربة اللعبة التي �أعمل عليها .و
�أُ َق ّد ُر حق ًا كل الدعم الذي ي�صلني ،ما يدفعني لتقدمي �أف�ضل ما عندي والتطور
يف هذا املجال.
�أ�صعب التحديات هي املمار�سة  ..ثم املمار�سة  ...ثم املمار�سة! فالر�سم عموم ًا
لي�س كبقية املجاالت التي يتم درا�ستها بكلمات تُف َهم و قواعد ثابتة ،بل يجب
على عينيك ويديك و حتى قلبك �أو �أفكارك �أن يكونا حا�ضرين فيها.
ما هو دور الربنامج يف دعم موهبتك؟
�أتاح يل الربنامج فر�ص ًا كبرية يف التو�سع و التطور بهذين املجالني ،ومقابلة
املزيد من الفنانني املهتمني بهما.
كلمة �أخرية عن طموحاتك و �أهدافك امل�ستقبلية.
ال ت�ست�سلم  ،انظر للأمام و ِثق بنف�سك  ،لأنك ت�ستطيع !

دور املوهبة و �أثرها يف حياتك؟
موهبتي جز ًء مني و متن ّف�س ًا يل ،و كوين �أدر�س هند�سة الربجميات فقد
�ساعدين ذلك �أن �أبرز �أي م�شروع برجمي بب�صمة فنية� ،أما الر�سوم املتحركة
و الألعاب االلكرتونية كانت جز ًء ال يتج ّز�أ من طفولتي �إلى يومي هذا  ،وقد

لقاء مع الطالب الموهوب

فيصل العجروش

عرفنا بنف�سك.
في�صل بن عبدالرحمن العجرو�ش ،طالب بكلية الهند�سة بتخ�ص�ص هند�سة
كيميائية.
نوع موهبتك وكيف بد�أت؟
م�صمم وخمرج فني ،بد�أت يف مرحلة مبكرة من عمري؛ ف�أنا �أمار�س هوايتي
لأكرث من ع�شر �سنوات وهلل احلمد .وبدايتي كانت على يد �أحد معلمي يف تلك
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املرحلة ،وجهني لتحميل برنامج الفوتو�شوب ،فكانت �شرارة البداية واخلطوة
الأولى يف طريق الإبداع.

هل كان ملوهبتك ت�أثري على حياتك؟ وكيف؟
�أحب �أن �أُ َّعرف موهبتي وهي الت�صميم ب�أنها ح ٌل مل�شكل ٍة ما ،وحتوي ٌل ملجموعة
ٍ
ر�سومات و�أحا�سي�س ت�صل �إلى املتلقي؛ فمع كل يوم
من الكلمات واملعاين �إلى
متلقي ما ،وهذا يتطلب اطالع ًا عاماً
جديد وت�صميم خمتلف �أعي�ش �شعور
ٍ
وثقافة متنوعة  ،وجترب ًة ملختلف الأذواق.
هل واجهت �أي عوائق �أو حتديات بخ�صو�ص موهبتك؟ وكيف تغلبت
عليها؟
من �أكرب التحديات التي واجهتها التعليم الذاتي  -وما زلت �أعلم بنف�سي -
لأتقن عدد ًا من الربامج واملهارات اللي ت�ساعد امل�صمم يف �إبداعه و�إنتاجه
الفني؛ نظر ًا لقلة املحتوى التعليمي العربي حينئذ ( يف بداياتي قبل � ١٠سنوات
تقريب ًا).
ر�أيك يف الربنامج وهل �ساهم يف دعم موهبتك؟
م�ساهمة الربنامج كبرية على ال�صعيدين املادي واملعنوي فقد �أتاح يل العديد
من الفر�ص لتطوير و�إبراز موهبتي وا�ستثمارها.

لقاء مع الطالب الموهوب

أسامة فقيهي

عرفنا بنف�سك
�أ�سامة بن عبداهلل فقيهي طالب بكلية العمارة والتخطيط
ماهي موهبتك ومنذ متى بد�أت تكت�شفها؟
منذ �صغري و�أنا �أحب االكت�شاف وتفكيك وتركيب الأ�شياء ،دائما ما كنت �أعاقب
لإتاليف بع�ض الأجهزة بعد تفكيكي لها �أحب العمل اليدوي والأ�شياء املكانيكية.
حدثنا عن ابتكاراتك وهل مت �إنتاج �أي ًا منها؟ وماجلوائز التي
ح�صلت عليها؟

ماهي طموحاتك و�أهدافك للم�ستقبل؟
�إثراء العامل العربي يف هذا املجال عن طريق التدريب ون�شر اجلمال واملعرفة.
كلمة �أخرية حتب �إ�ضافتها.
ال�سعي م�شكور ًا
�إن قلتُ �شكر ًا ف�شكري لن يوفيكم حق ًا �سعيتم فكان ّ
�إن ّ
احلب تعبري ًا.
قلب به �صفاء
جف حربي عن التّعبري يكتبكم ٌ
ّ
ٌ
فال�شكر مو�صل لكل من �سعى لإجناح برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني من
مدير اجلامعة �إلى من هم دونه.

بد�أت م�سريتي يف االبتكار يف � 2013شاركت مب�سابقة �إبداع يف م�سار االبتكار
بفكرة كيف تخرج �سيارتك من الرمال ،لكن تر�شحت فقط يف املرحلة الأولى
وخرجت من امل�سابقة لعدم و�ضوح منوذجي الأويل.
بعدها �أعدت املحاولة يف  ٢٠١٥و�شاركت يف �أوملبياد �إبداع مبجال االبتكار
بفكرة حماية ركاب الطائرة وتر�شحت على م�ستوى الريا�ض ثم م�ستوى
اململكة و�شاركت مبهرجان العلوم وح�صلت على امليدالية الذهبية.
ويف  ٢٠١٧بد�أت بفكرتي اخلا�صة وهي الكر�سي امل�ساعد لذوي االحتياجات
اخلا�صة من ذوي ال�شلل الن�صفي ،وال زلت �أطور عليه ب�شراكة مع برنامج
املوهوبني الذين وجهو خطاب لدعم م�شروعي يف مدينة الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز الطبية يف ق�سم العالج الوظيفي ملتابعة فكرتي و�إنهائها وال زال
العمل عليها.

هل لديك مواهب �أخرى غري االبتكار؟
�أبدعت يف جماالت �أخرى مثل كتابة الق�ص�ص الق�صرية حيث ح�صلت على
املركز الثاين على م�ستوى الريا�ض ،ومبوهبة احلوار مثلت اململكة يف ملتقى
�شباب ال�شارقة ،و�شاركت يف ملتقى احلوار الطالبي باجلوف ،وكرمت على
�شرف �أمري منطقة الريا�ض يف حفل متميز بالريا�ض يف العام املا�ضي.
�أحب العمل التطوعي وع�ضو يف نادي جوالة جامعة امللك �سعود..
�أحب التمثيل والإلقاء و�شاركت مب�سرحيات وقدمت يف برامج وملتقيات..
بد�أت م�شروعي اخلا�ص من �سنتني وال زلت قائم عليه و�أ�سعى لتحويله لعمل
م�ؤ�س�سي يقوم وحده.
ماذا قدم لك برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ومالذي تنتظره
منه؟
�أ�سعى من خالل برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني لكونهم يوفرون �سقف
ر�سمي �أعمل حتته ويروفرون ما
احتاجه من دعم �أكادميي لإكمال
م�سريتي يف االبتكار.
كلمة �أخرية تود ا�ضافتها.
املوهبة موجودة يف كل �شخ�ص لكن
يجب �أن ت�صقلها بتجربة ،جرب
نف�سك يف كل جمال لتعرف مدى
موهبتك فيه ،ومن ثم حدد جمال تركز عليه لتبدع ،وجامعة الوطن هي منرب
الإبداع واملوهبة.
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إنجازات الطلبة

المتفوقين والموهوبين
موهوبات جامعة امللك �سعود يح�صدن مراكز متقدمة يف م�سابقة
التطوير والإبداع من �أجل التحول الرقمي
ح�صلت على لقب جنم امل�ستقبل واملركز الأول الطالبة املوهوبة مها نا�صر
الرباك من كلية علوم احلا�سب واملعلومات بتطبيق «بديل» �ضمن م�سابقة التطوير
والإبداع من �أجل التحول الرقمي والتي نظمتها �شركة هواوي بالتعاون مع وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وتهدف هذه امل�سابقة �إلى تعزيز وتعجيل التحول
الرقمي لعمليات الت�شغيل وال�صيانة ،وي�ساعد تطبيق «بديل» يف االهتمام بالبيئة
والتقليل من اال�ستهالك اخلاطئ للموارد ،و�أي�ض ًا الق�ضاء على جزء كبري من
امل�شكالت ال�صحية والبيئية واالقت�صادية املتنوعة ،وامل�ساعدة يف رفع م�ستوى
الوعي االجتماعي يف العادات ال�صحية والبيئية واالجتماعية وبدائلها ،وبالتوعية
ب�أهمية التغذية ال�سليمة وماهية تلك التغذية ،كما فاز تطبيق «»Volunteering
باملركز الرابع وهو مقدم من الطالبتني �سارة املنيف وتغريد احل�صان من كلية
علوم احلا�سب واملعلومات ،وقد هن�أت �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
الطالبات املوهوبات على فوزهن� ،سائلني اهلل لهن مزيد ًا من التفوق والإبداع.

الطالب املوهوب وليد �صدّ يق يح�صل على منحة بحثية من جامعة
هارفرد بعد ن�شر بحثه الأول يف جملة Biomedical
يبارك من�سوبي برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني للطالب املوهوب وليد خالد
ا�سماعيل �صدّيق من كلية العلوم الطبية
التطبيقية ن�شر بحثه الأول يف املجلة
العلمية  Biomedicalوح�صوله على
منحة تدريب �صيفي بجامعة Harvard
بالواليات املتحدة الأمريكية ،حيث
مت �إجراء البحث بكلية العلوم الطبية
التطبيقية باجلامعة ومبدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وهو يك�شف
عن عوامل التحكم يف ج�سيمات الف�ضة
النانوية وت�صنيعها بطريقة خ�ضراء
با�ستخدام طريقة الت�صنيع احليوي
ومقارنة ذلك بالطرق الكيميائية ،البحث �أثمر عن نتائج مبهرة ت�ؤكد �أن الت�صنيع
احليوي غري امل�ضر بالبيئة يعد خيار �أف�ضل من الطرق الكيميائية من حيث قدرته
على قتل البكترييا املقاومة للم�ضادات احليوية� ،أما املنحة من جامعة هارفرد
فهي منحة بحثية يتناف�س عليها �أكرث من ع�شرين �ألف طالب حول العامل للح�صول
على تدريب �صيفي م�ؤهل للدرا�سات العليا بكلية الطب بجامعة هارفرد ،ح�صل
وليد على �إحدى هذه املنح ملدة ع�شرة �أ�سابيع� ،سيقوم خاللها ب�إكمال �أبحاثه يف
الك�شف عن البكترييا امل�ضادة للم�ضادات احليوية.
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املوهوبة عائ�شة الر ّي�س ت�صدر كتابها الأول يف معر�ض الريا�ض
الدويل للكتاب
�أ�صدرت طالبة جامعة امللك �سعود املوهوبة
عائ�شة بنت خالد الر ّي�س من كلية الرتبية
كتابها الأول ،اختارت له العنوان «عقل ال
ونف�س ال تهد�أ» ،مكون من � ٣١١صفحة،
ي�شيخ ٌ
وتعبرّ عنه الكاتبة مبذكرات على �شرفات
الت�أمل ،والتي هي نوع من كتابة الذات ،تقول
عائ�شة يف كتابها «قبل �سنتني ،كنتُ � ُ
ألوذ
أمل تليها الأخرى� ،أدلج مع الليل
ل�شرفة ت� ٍ
ُ
ً
حتى مطالع الفجر �ساعة ،و�ساعة �أهجع قبيل
هب ال�صباح �أعتلي
بواكري ال�سحر حتى �إذا ما َّ
عر�ش النورُ � .
أنخرط يف معزل هو مغ ًنى عن
ُ
�صفحات حمفوظة
بني
أرف
كل تقاليع الدنيا� .
ٍ
مذكرات و�سري �أنا�س �أنه�ضوا الفكر ،وبعثوا املعنى
يف �صدر الرفوف .و�أطوف
ٍ
يف �أمم الكلمات� .أنا�س ،وها �أنا �أنظم عقدَ جمان لألب�س زما ًنا مررتُ به حل ًة،
ولعلي � َّ
أحل رمزً ا ولو مل �أكن َع َلما” ،مت عر�ض الكتاب يف معر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب  ٢٠١٩لدى الدار العربية للعلوم ،وبهذه املنا�سبة تهنئ �إدارة برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني الطالبة املوهوبة على ما حققته من �إبداع �سائلني اهلل لها
التوفيق.
الطالب املوهوب عبدالعزيز ال�شمري يفوز باملركز الأول جلائزة
ال�شباب  ١٠١طموح
ك�إجناز جديد لطلبة جامعة امللك �سعود حقق املوهوب عبدالعزيز بن جدعان
ال�شمري من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بكلية التمري�ض باجلامعة املركز
الأول يف جائزة ال�شباب  ١٠١طموح املو�سم الثالث عن ابتكاره �سوار املر�ضى،
ومت تكرميه مببلغ اجلائزة وقدرها خم�سون �ألف ريال خالل احلفل الذي رعاه
نيابة عن �أمري منطقة مكة املكرمة وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة الدكتور
ه�شام الفالح بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة ،وتهدف جائزة ال�شباب  ١٠١طموح
لت�شجيع ال�شباب على تقدمي املبادرات ذات الأثر التنموي وفق مناذج عمل حتقق
اال�ستدامة وتعزز دورهم املجتمعي وتكرميهم على ذلك.
وبهذه املنا�سبة قدم �سعادة مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الدكتور علي
الدلبحي التهنئة للطالب على �إجنازه وكذلك ال�شكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر و�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد بن �صالح النمي على دعمهم ورعايتهم لطلبة اجلامعة
املتفوقني واملوهوبني ،كما تلقى الطالب التهنئة من رئي�س وحدة املوهوبني
بالربنامج الدكتور �صالح ال�شمراين والذي رجى له املزيد من التميز والنجاح.

بحث للطالبة املوهوبة �سارة �سيد يفوز باملركز الثالث يف م�ؤمتر دبي
الدويل لل�صيدلة والتكنولوجيا2019
فاز بحث لطالبة جامعة امللك �سعود املوهوبة
�سارة خ�ضر �سيد من كلية ال�صيدلة باملركز
الثالث يف فئة جودة البحث العلمي يف
م�ؤمتر دبي الدويل لل�صيدلة والتكنولوجيا
لعام  ،2019حيث ت�ضمن امل�ؤمتر عر�ض
الأبحاث العلمية لطلبة ال�صيدلة على
امل�ستوى الدويل ،وحققت الطالبة الفوز
بعد م�شاركتها ببحثها �ضمن فريق بحثي،
وبهذه املنا�سبة تهنئ �إدارة برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني الطالبة �سارة على ما
حققته راجني لها مزيد ًا من النجاح.
فوز م�شروع ال�صيدلية الذكية ب�أحد جوائز م�سابقة حتدي
حقق جمموعة من طالبات جامعة امللك �سعود
املوهوبات من كلية العلوم الطبية التطبيقية
بتخ�ص�ص دكتور ب�صريات الفوز بجائزة امل�شاريع
املتميزة يف �أحد املبادرات الإبداعية بني �شركة علم
ومركز الإبداع واالبتكار الطالبي وهو�ضمن م�سابقة
(حتدي) املدعومة من �شركة علم وبالتعاون مع مركز
االبتكارات الهند�سية بجامعة امللك �سعود ،وكان
امل�شروع �ضمن  90م�شروع ًا ،والطالبات امل�شاركات:
�شكرية يعقوب كنكار ،نوف حميد احلميد ،رهف
حممود الزهراين� ،سمية حممد باهمام ،ندى
عبدالرحمن اليمني ،دانة هديب الع�شري ،حيث
�شاركن مب�شروع ال�صيدلية الذكية وهي عبارة عن
دائرة الكرتونية يتم تركيبها يف �صندوق مق�سم
�إلى اثني ع�شر ق�سم (خانة)� ،أربعة �أق�سام منها
(خانات) قابلة للتربيد ومت�صل بها جهاز لوحي يعمل بنظام اندرويد ،ويوجد تطبيق
للهواتف الذكية بنظام اندرويد يتم فيه �إدخال بيانات امل�ستخدم ثم �إدخال بيانات الدواء
وهي :ا�سم الدواء ،عدد مرات اال�ستخدام ،مدة اال�ستخدام ،نوع الدواء ،رقم اخلانة
املراد تخزين الدواء فيها ،وبعد �إدخال بيانات الدواء يتم مزامنة البيانات مع احلا�سب
اللوحي املت�صل بال�صندوق ليقوم بت�شغيل �إ�ضاءة خا�صة باخلانة املخ�ص�صة للدواء حني
موعد تناول الدواء مع تنبيه �صوتي ،وعند فتح اخلانة املخ�ص�صة للدواء تظهر ر�سالة
على �شا�شة اجلهاز اللوحي ت�س�أل امل�ستخدم عن ت�أكيد تناوله للدواء ،ليجيب امل�ستخدم
بنعم � أو ال ،وهي ت�ساهم يف �إلتزام املري�ض بتناول الأدوية ب�شكل منتظم ،وتخزين الأدوية
ب�شكل �آمن ،وتنبيه وتذكري املري�ض ب�أخذ الأدوية يف �أوقاتها املحددة ،وقد هن�أت �إدارة
اجلامعة وبرنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الطالبات على فوزهن� ،سائلني اهلل لهن
مزيد ًا من التفوق والنجاح.

الطالبة املوهوبة ابتهال الأ�سمري حت�صد املركز الثاين يف بطولة
اململكة الأوىل لل�سيدات
�شاركت طالبة جامعة امللك �سعود املوهوبة
ابتهال بنت حامد الأ�سمري من كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف بطولة اململكة
الأولى لل�سيدات والتي �أقامها االحتاد
ال�سعودي لل�سهام ،يف ال�صالة املغلقة مبعهد
�إعداد القادة يف جممع الأمري في�صل بن
فهد الأوملبي بالريا�ض ،حيث حققت املركز
الثاين وامليدالية الف�ضية يف مناف�سات
م�سافة  18مرت لل�سهام ،وبهذه املنا�سبة تهنئ �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني الطالبة ابتهال على ما حققته راجني لها مزيد ًا من النجاح.

م�شروع طالبات جامعة امللك �سعود “ماي الب” يفوز باملركز الثاين يف
هاكاثون التعلم الإلكرتوين
فاز م�شروع لطالبات اجلامعة املتفوقات من
كلية علوم احلا�سب واملعلومات باملركز الثاين
يف هاكاثون التعلم الإلكرتوين والذي �أقيم يف
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،حيث
�شارك الطالبات �أجماد بنت عبدالرحمن
الن�شوان ،و رويدا بنت �إبراهيم ال�شوميان،
و �سارة بنت �صالح احلبيب ،و رنيم بنت
عبدالعزيز الناجم ،و فاطمة بنت عبداهلل
ال�شمري مب�شروع «ماي الب» يف فئة م�شاريع اجلامعات وح�صل على املركز
الثاين من بني ما يقارب  ٤٠٠م�شاركة من جامعات اململكة ،وامل�شروع عبارة عن
من�صة تعليمية تفاعلية تهدف لدعم تعليم الريا�ضيات والعلوم عن طريق حماكاة
التجارب املعملية ،وبهذه املنا�سبة قدمت �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
وكلية علوم احلا�سب واملعلومات التهنئة للطالبات الفائزات ومتنوا لهن مزيد ًا من
التقدم والنجاح.
املوهوبة عذاري ال�شمري ت�شارك مبوهبتها يف يوم التمري�ض اخلليجي
�شاركت الطالبة املوهوبة عذاري بنت خمي�س ال�شمري من كلية الآداب يف معر�ض
يوم التمري�ض اخلليجي والذي نظمه نادي التمري�ض التابع لكلية التمري�ض
مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي ،وبح�ضور معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
بن عبدالرحمن العمر ،حيث ت�ضمن املعر�ض عدّة �أركان منها ركن املوالج «املكياج
ال�سينمائي» ،والذي �شاركت الطالبة فيه مبوهبتها يف املكياج ال�سينمائي ،وهو فن
حماكاة الواقع بحيث يمُ ّكن طالب التمري�ض من م�شاهدة �أنواع اجلروح واحلروق
ب�شكل م�شابه للحقيقي ،حيث يتعذر وجود جميع احلاالت بامل�ست�شفى ،و�أي�ض ًا
ل�صعوبة التعرف عليها بال�صور فقط ،في�ساعد هذا الفن الطالب للتعرف على
�أنواع اجلروح واحلروق وم�شاهدتها ب�شكل م�شابه للواقع ،وطبقت الطالبة موهبتها
ب�شكل مبا�شر على عدد من الزوار ونالت �إعجاب احلا�ضرين.

الطالبة املوهوبة عفراء الزعبي حت�صد جائزة �أبحاث العلوم
ال�صيدالنية يف م�ؤمتر �سيفا الدويل
حققت الطالبة املوهوبة عفراء الزعبي من كلية ال�صيدلة تخ�ص�ص علوم �صيدلة
يف معر�ض  SIPHAالدويل لل�صيادلة التابع للجمعية ال�صيدلية ال�سعودية ،SPS
والذي انعقد يف جدة ،وذلك حل�صولها على املركز الثاين يف �أبحاث العلوم
ال�صيدالنية (فئة املمار�سني)،
وهن�أت �إدارة اجلامعة وبرنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني
الطالبة املوهوبة عفراء على
فوزها� ،سائلني اهلل لها مزيد ًا من
التفوق والإبداع.
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اليوجينيا

مشاركات طلبة البرنامج

يحفل تاريخ الب�شرية بالعديد من امل�آ�سي التي قام بها الب�شر على
الب�شر �أنف�سهم .ولع ّل �أكرثها و�ضوحا احلروب التي ُت�شنّ با�سم الدين حينا
والوطنية �أحيانا ،لكن ماذا لو كانت هذه امل ّرة حتت غطاء العلم وعلى
�شركاء الوطن والأر�ض �أنف�سهم؟ هذه احلرب ا�سمها اليوجينيا.
جذور اليوجينيا
بد�أت هذه امل�أ�ساة بالتدخل الب�شري يف العملية الطبيعة لتوالد
اخلراف .فقد �شهدت بريطانيا ثورة زراعية يف القرن الثامن ع�شر �أدّت
ِ
�إلى تطبيق ا�ستيالد انتقائي لأف�ضل �أفراد القطيع ،منتجة حمالنا بدينة
و�سريعة النمو وذات �صوف طويل ،ولكن مل يكن ذلك �سوى الهدوء الذي
�سبق العا�صفة .ففج�أة ظهرت �آثار جانبية على «�ساللة �سيفولك» �أدّت بتلك
ال�سلاّ لة يف نهاية املطاف للموت!
�شملت الأعرا�ض خد�ش الأر�ض باحلوافر ،التّعرث واجلري بطريقة
عجيبة مع نفور من بقية �أفراد القطيع وك�أ ّنها �أعرا�ض جنونُ .عرف هذا
املر�ض فيما بعد بـ «الراعو�ش» .وكان يقتل نعجة من ك ّل ع�شرة نعاج.
ولأنّ امل�صائب ال ت�أتي فرادى ،ت�س ّبب عامل بيطري يف ّ
تف�شي الراعو�ش يف
ثالثينيات القرن الع�شرين يف بريطانيا ال�ستعماله لقاحا م�صنوعا يف جزء
منه من �أخماخ اخلراف .وتطور الأمر لينتقل للبقر بو�ساطة الأعالف
املل ّوثة التي كانت حتوي يف �أجزاء منها بقايا من حلوم وعظام تلك اخلراف
امل�صابة .فكانت النتيجة ت َلف � 180ألف ر�أ�س بقري مبا يعرف بجنون البقر.
القطط كانت �ضحية هي الأخرى اللتقاطها العدوى من اللحم وم�سحوق
العظام نف�سه الذي كانت تتناوله الأبقار مما �أدّى لنفوق �أكرث من �سبعني
قطة �أليفة.
�أ�صدرت احلكومة الربيطانية وقتها ت�شريعا يق�ضي بحظر تناول حلم
�أي بقرة يتجاوز عمرها الثالثني �شهرا .و�أمرت كذلك بذبح مائة �ألف ر�أ�س
من املا�شية ك�إجراء احرتازي .وبحلول العام  ،1992كان قد ُح ّل اجلزء
الأكرب من م�شكلة البقر.

اليوجينيا على الب�شر
امل�ؤ�سف �أن تلك النتائج الكارثية التي وقعت مل تردع فران�سي�س
جالتون من الدعوة �إلى تطبيق هذه الفكرة على الب�شر .ويف عام 1855
ُو ِ�ضع م�صطلح «اال�ستيالد اليوجيني» كو�صف لهذه العملية .وما �إن ح ّل
العام  ،1900حتى انت�شرت هذه الفكرة كانت�شار النار يف اله�شيم .و�أ�ضحى
ا�سم يوجني �شائعا بني العامة وبد�أت الدول يف �سن الأنظمة والت�شريعات
لتطبيق “اليوجينيا” يف �سبيل الزعامة القارية .ومل مي�ضي العام  � 1917اّإل
وقد َ�س ّنت  15والية �أمريكية قانونا يق�ضي بال�سماح باحلرمان الإجباري من
الإجناب (التعقيم) ملن �أ�سمتهم �ضعاف العقول.
«�إنها ذروة الغباء �أن نتحدّث يف حاالت كهذه عن احلر ّية الفردية فمثل
ه�ؤالء لي�س لهم احلق يف ن�شر �ساللتهم».
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هكذا ب ّرر �أحد الأطباء الأمريكيني يدعى دبليو جي روبن�سون لهذا
القرار .وبحلول العام  1935كانت �أمريكا قد "ع ّقمت" ما يزيد عن املئة
�ألف �شخ�ص يف والياتها املختلفة.
وكقطع الدومينو ،يكفي �أن ت�سقط �إحدى القطع حتى تت�ساقط الأخرى
تباعا ،كانت ح�صيلة ال�سويد �ستّني �ألفا ،و�أجازت الرنويج وفنلندا و�آي�سلندا
و�إ�ستونيا قوانني بالتعقيم الق�سري وا�ستخدمتها� ،أما �أملانيا فكانت الأ�سو�أ
�سمعة بتعقيمها � 400ألف �شخ�ص .ومل تكتفي بذلك بل قتلتهم! و�أثناء
احلرب العاملية الثانية �أعدمت �سبعني �ألفا ممن كانوا يف امل�صحات
العقلية؛ لغر�ض �إخالء الأ�سرة للجنود الأملان.
مواقف متباينة من اليوجينيا
الأمر مل يتوقف عند هذا احلد ،فيبدو ب�أن «اليوجينيا» ت�س ّللت حتى
لأفكار �أ�شهر الأدباء .ففي م�سرحية جورج برنارد �شو الإن�سان وال�سوبرمان،
وردت هذه العبارة على ل�سان �إحدى ال�شخ�صيات:
«لأ ّننا جبناء ،نبطل عمل االنتخاب الطبيعي حتت غطاء حب
الإن�سانية ،ولأننا ك�سالى ،نتغافل عن االنتخاب املتع ّمد حتت غطاء من
الرقة والف�ضيلة».
�أ ّما هربرت جورج ويلز ،فقد كانت عباراته �أكرث و�ضوحا و�أ�شد ق�سوة.
نذكر منها:
وال�صفر يجب �أن تختفي».
وال�سمر ّ
ال�سود ّ
«�إنّ جحافل ّ
ولنا �أن نت�ص ّور مدى تغلغل هذه الفكرة يف عقول معتنقيها،
حني ت�ص ّرح مارغريت �سانغر ،وهي ممر�ضة يفرت�ض �أن تكون من �أبعد
النا�س عن هذا التيار لكونها تق�ضي وقتها بالتخفيف من �آالم النا�س
ورعايتهم ،قائلة:
«�أرحم ما تفعله الأ�سرة الكبرية لواحد من �أطفالها� ،أن تقتله انطالقا
من مبد�أ حق الت�ضحية بالآخر».
من العجيب �أنّ بريطانيا التي تعود جذور الفكرة لها مل ت�سنّ قانونا
مينح احلكومة احلق يف التعقيم الإجباري ملواطنيها -لعل جتربتهم مع
اخلراف كان لها �أثر� -إال �إن هذا مل مينع بع�ضا ممن ت�أ ّثروا باليوجينيا
من ال�سعي لت�شريع هذا الأمر .وكان ون�ستون ت�شر�شل رئي�س ال�ش�ؤون
الداخلية �آنذاك واحدا من ه�ؤالء .فقد كتب �إلى رئي�س الوزراء هربرت
�أ�سكويث ب�ضرورة �سن قانون يوجيني عاجل .وبالفعل ظهر “قانون العجز
العقلي” الذي يحظر تنا�سل �ضعاف العقول ويق�ضي بعقاب من يز ّوج الذين
يعانون عجزا عقليا� ،إال �إنّ ع�ضو الربملان جو�سيا ويدجوورد املعار�ض
ف�سحب
لليوجيينيا وقف ب�شدة يف وجه هذا القانون ومل ي�سمح بتمريرهُ .
و�أُعيد �إ�صداره يف العام التايل ب�شكل �أق ّل حدّة مع حذف اجلزء اخلا�ص
بتنظيم الزواج وحظر التنا�سل.
خامتة
على � ّأي حال ،مازالت اليوجيينا تنب�ض ومل متت ب�شكل تام .فحني
نقر�أ عن جينات الذكاء وفح�ص الأجنة واختيارها ،ما هذا � اّإل نفحة من
نفحاتها .ففي ال�صني وبح�سب قانون رعاية �صحة الأم والطفل ،يعطي هذا
القانون احلقّ للأط ّباء بالإجها�ض الإجباري عند ال�ضرورة ولي�س للآباء
� ّأي حقّ يف منع ذلك .اليوجينيا واحد من الأمثلة على اجلرائم التي وقعت
للإن�سانية والتي ا�ستخدم بها العلم بطريقة �سيئة.
املراجع
مات ريديل ،اجلينوم  /منري عك�ش� ،أمريكا والإبادات اجلن�سية
اال�سم  :حممد علي مهيوب  /الكلية الهند�سة.

مشاركات طلبة البرنامج

احلياة مدر�سة

حمود بن حممد الرجعان
كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

�إليكُ :
وقو ًدا له ّمتك،
وتتويجا لنجاحك!
ً
جواهر بنت حم ّمد الدوي�ش  /كلية الرتبية
ِ
�إليك و�أنت ٌ
عاكف على �أوراقك..
تق ّلب �صفحات كتابك،
يوما من غري �سعي النحل!
�إنَّ ال�شهد مل يكن ل ُي�ستخل�ص ً
و�إنَّ حالوة العلم ال ُيذيقك �إ ّياها �إال جترع مرارة اجلهل..

دعونا نتذكر ب�أن احلياة مدر�سة ،التجارب فيها ال تف�ضي �إلى
�أخطاء ،بل �إلى درو�س م�ستفادة ،لذلك مت�سك بوظيفتك فيها كطالب،
وتقبل ب�صدر رحب ماتر�سله �إليك من درو�س ال ح�صر لها ،ولن
ت�ستفيد منها �إال �إذا نظرت �إليها على �أنها هبات �أو �إر�شادات تدلك
�إلى ال�صراط امل�ستقيم ،وتقوي من عزميتك ،وكما �أن حبيبات القهوة
حتتاج �إلى حتمي�ص من �أجل �أن ن�صنع منها م�شروب قهوة غاية يف
اللذاذة ،كذلك الإن�سان البد �أن مير بالأزمات وامل�شاكل وحلظات
الف�شل واخليبة ،من �أجل �أن يكون �إن�سان على قدر عايل من احلكمة
والوعي والإدارك ،ولنتذكر قول الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
(عجب ًا لأمر امل�ؤمن �إن �أمره كله خري ،ولي�س ذلك لأحدٍ �إال للم�ؤمن،
�إن �أ�صابته �سراء �شكر فكان خري ًا له ،و�إن �أ�صابته �ضراء �صرب فكان
خري ًا له).

ما ال�ضري؟
وعد بنت من�صور الفقيه  /كلية الرتبية
ما ال�ضري يف تتبع م�سارات املرح يف وجنتيك؟
�أو �أن �أ�سرتيح على ِجرم الأمان بعينيك
دعيني �أغرق يف فلك روحك
�أو غو�صي يف تفا�صيلي
لنتبادل �أطراف احلديث� ..أو ننظر للقمر
�أن نفعل �أي �شيءٍ م ًعا ..يجعل روحنا تتلألأ

�سيحول ممهّدً ا عند
�إنَّ هذا الطريق الطويل الذي تب�صر م�شقتهُ ،
و�صولك!
ملاذا؟ لأنك و�صلت!
وال�صعاب التي تحُ يط بك ،ت�سهرك لي ًال وتق ّلب
�إنَّ هذه امل�شاقّ ،
ّ
م�ضجعك ،وتك ّد فكرك� ..ستُن�سى! وتبقى لذة جتاوزها بنجاح هي
التي تت ّوجك!
�سينق�ضي تعبك ،كدك ،ون�صبك لكن هذا العلم الذي ُفزت به لن
متوهجا عند حاجتك و�إ�ستذكارك
ينق�ضي مازال ي�سري بداخلك،
ً
له..
َّثم �إنَّ ه ّمتك العل ّية التي قادتك �إلى هنا ،طموحاتك التي ر�س ّمتها،
�آمالك التي ع َّولت على اهلل بلوغها ،والداك ال َّلذان مل يزاال يرتقبان
فرحة جناحك ،وتف ّوقك! م�شاعر الفخر التي يبديانها حال تقدّمك!
�أنت! �أنت وهدفك الذي طاملا ح ُلمت بتحقيقه..
هذا هو الوقود حلثِّ عزميتك.
تن�س �أن اهلل �-سبحانه� -أجود من �أن يخذلك ،مادمت �ساع ًيا،
ثم ال َ
ً
متوك ًال� ،صادقا معه..
ّثم �أقولها ب�صدق :"�إن الأيام التي تت�صارع فيها مع نف�سك لإجناز
�أمر ما� ،أكرث ل ّذة من الأيام التي تكون فيها ً
فارغا متك ًئا على ب�ساط
الراحة".
و قد “�أجمع ُعقالء كل �أ َّمة على �أنَّ النعيم ال ُيدرك بالنعيم ،و�أنَّ من
�آثر الراحة فاتته الراحة ،و�أنَّ بح�سب ركوب الأهوال ،واحتمال امل�شاق
الفرحة والل ّذة!
ت ُكـون َ
هم له ،وال َّلذة ملن ال َ�صرب له ،وال نعيم ملن ال �شقاء
فرحة لمِ ن ال َّ
فال َ
له ،وال راحة ملن ال تعب له!»
وبذلك تجُ تاز ا َملفاوز ،وتُنال املكارم ،وتجُ بى املحامد.
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مشاركات طلبة البرنامج
روان بنت حممد الر�شود
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ــامت
�ضجيج َ�ص ْ
ٌ

عام حتديد ًا عندما كنتُ يف (�أمريكا)
يف مثل هذا اليوم ،وقبل ٍ
�أتلقى عالجي يف �آخر جل�سة مع طبيبي  -كارلو -يف مدة ا�ستغرقت
�سنتني من عمري  ،حينها كنت يف الثامنة ع�شر ربيع ًا ( )18تلكم
وا�سع ّ
مطرد ..
امل�سافة جمعت كل �أ�شواقي  ،كنت �أفكر ٍ
بخيال ٍ
مت�شوق ًة ل�سماع �ضجيج احلياة -فرح ًا كان �أم حزن ًا -ال يهمني،
ما يهمني هو �أن �أ�سمع فح�سب � ،أتخيل �صوتُ �أمي �،أبي كيف �سيبدو؟
�أ�صوات �أحبتي كيف �ستكون ؟؟
ما �سمعت �أ�صواتهم قط  ،ما �سمعت �صوت املطر �أبد ًا  ،وال ت�ساقط
ورق ال�شجر مطلق ًا  ،كانت حياتي تتمحور حول م�شاهد �صامتة ال �أفهم
بع�ضها � ،أو رمبا �أجهل منها الكثري ,يف ذلك اليوم املنتظر  ،خب�أتُ
�أ�شواقي كلها ،وع ّلقت �آمايل باهلل وحده جميعها..
ا�ستيقظت باكر ًا  ،رتبتُ هندامي  ،وقر�أت �أذكاري  ،وذهبت مع �أبي
راجي ًة من اهلل �أن يبلغني تلك الفرحة  ،دخلت �إلى العياد ِة و�أنا �ص ّماء �إال
من �صوت الأمل الذي يالم�س داخلي ،
متلهف ًة لإنهاء �آخر جل�س ٍة عالجية � ،إمياءات كثرية تلك هي لغتنا ،
بعدها �أُدخلتُ لغرفة العمليات لإنهاء زراعة قوقعة جديدة  ،قوقعة لعلي
�أج ُد فيها ال�صورة مع ال�صوت جمتمع ًة مع ًا  ،قوقع ٌة لعلها تخرجني من
تقوقعي على ال�صورة دومنا ال�صوت .
عيني  ،فلم �أرى ال�ضجيج ككل مر ٍة و�إمنا �سمعته � ،ضجيج
فتحت ّ
ٌ عال لكنه غري مزعج لأنني ا�ستطعت ر�ؤيته من خالل �أذناي � ،أ�صوات
متداخلة و لغط و اكت�شفت �أنني الآن �أ�سمع ! نعم �أنا �أ�سمع !
ال �أعرف كيف �أ�صف �أول كلم ٍة �سمعتها ؟ �شعور ال ميكن التعبري
عنه ،و ال نقل امل�شاعر الناجتة منه  ،ت�سمعينني يا حبيبتي (�أبي ينادي)
نعم �إنه نداء ولي�س �إ�شارة �أو حركة باليد ،

يا اهلل كم هو رائ ٌع ذلك ال�شعور و كم هي عظيمة تلك النعمة � ،شكر ًا يا
اهلل على كل نعمك علينا و ّ
تف�ضلك..
�أبي �أبي  :هل ت�سمح يل بالت�أمل (�أق�صد الإن�صات �أو الت�أ ّمل ب�أذ ّ
ين) يف
احلديقة اخلارجية ؟
لك ذلك يا عزيزتي .
يجيبني �أبي ِ :
ّ
يف احلديقة �أنا واملكان مبهر،
وخم�ضر  ،وما زاد املكان جما ًال هو �صوتَ
حفيف الأ�شجار ،وزقزق ِة الع�صافري  ،كل الكائنات متار�س طبيعتها و�أنا
�أمار�س طبيعة اال�ستماع والإن�صات ،
ت�أملت ملي ًا يف �سلوكها..
كم�شهدٍ عابر لفت انتباهي تخ ّبط اخلفا�ش  ،يا اهلل �إ ّنه ال يرى لكن
قائده و دليله ال�صوت ،
�إنه ي�ستخدم ب�صره ال�سمعي ليهتدي ،تذكرتُ نف�سي عندما كنتُ �أرى
لكن ال �أ�ستطيع ال�سمع فيقودين ب�صري ،وك�أين و اخل ّفا�ش يف عالقة م�شابهة
ما بني ال�سمع و الب�صر �سابقا ،
حمدت اهلل على عودة نعمة ال�سمع يل و �أكملت جولتي مع والدي ،
دخلتُ كل املمرات والغرف ،حتى الغرف اخلالية دخلتها و�أنا �أ�سمع على
الرغم من ال�سكون الذي كان يعلوها !!
فهل كنت �أ�سمع الفراغ الذي يحيطها �أم تراين �أ�ستمع �إلى الهدوء ذاته
وهو قاب ٌع فيها ؟؟ ال �أدري ،كنت �أ�ستمع �إلى �صوت �صرير الباب و هو يغلق،
وهو عندي �أعذب من �ألف معزوفة ب�صرية ،يف كل مرة كنت فرح ًة �أجرب
�صوتي ليعود مع ال�صدى� ،أبي �أبي ..
ثغرك
رد علي والدي بجملة  :يا ابنتي زِين الكالم الذي يخرج من ِ
فمهما طال الزمن ف�إنه حتما �سريج ُع �إليك .
انتهى � ..أكتب لأ�سمعكم �صوت قلمي ...

اللغة العربية

مرمي بنت حممد فرج  /كلية اللغات والرتجمة

ـان
لغة ت�ألــق ذكره ـ ـ ـ ـ ــا ببيـ ِ
�أم اللغات وتلك حم�ض ح�ضار ٍة
فال�ضاد تلك ع�ضيد ٌة و�ض ـ ــاء ٌة
�أهل اجلنان زهو بنطق حروفها
و�صالتنــا لن ت�ستقيــم بغريه ــا
كل اللغات غدت �أ�سرية �شعبهــا
ينحن جلمالهـ ــا
قلمي �إذا مل ِ
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أزمان
وزهت برونقها مدى ال ِ
ـان
طعـ ــم وال لــون وال ملعـ ِ
ولغريهــا ال لن يتوق ل�سانــي
ـان
كلماتهـ ــا خطت بنغـْـم ثـ ـ ِ
والع ُّز من ه ــذا القبي ــل �أتاين
كيان
وال�ض ــاد قد حظيت بكل ِ
ـزدان
فهل اجلمال بغريه ــا مـ ِ

من أعمال الطالب والطالبات

ر�سم  :خواطر بنت عبداهلل ال�ضبيب  -كلية العلوم

ت�صوير  :رميا بنت �سامل القويفل
كلية علوم احلا�سب واملعلومات

ر�سم� :سارا بنت حممد العنزي  -كلية الرتبية

�أ�شغال يدوية  :بتول بنت علي الزهراين
كلية العلوم

ت�صوير � :شوق بنت في�صل ال�سلويل  -كلية العلوم الطبية التطبيقية

ت�صوير  :منرية بنت جمعة العنزي
كلية العلوم الطبية التطبيقية

�أ�شغال يدوية  :ندى بنت حممد زيدان  -كلية ال�صيدلة
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تابع  ..من أعمال الطالب والطالبات

ر�سم  :ملا بنت عبدالعزيز العجالن
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ر�سم  :ابتهال بنت حامد الأ�سمري
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ت�صوير  :جنود بنت يو�سف العقيل-كلية الأداب
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ت�صوير � :شكرية بنت يعقوب كنكار  -كلية لعلوم الطبية التطبيقية

ر�سم  :رميا بنت عبدالعزيز العقيل
كلية الطب

		

ت�صوير  :روان بنت عبداهلل القحطاين
كلية �إدارة الأعمال

ر�سم � :شهد بنت �صالح النفي�سي  -كلية �إدارة الأعمال

