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كلمة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
و رئي�س اللجنة الدائمة التنفيذية للربنامج
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
يف �سياق توجهات جامعة امللك �سعود نحو الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع
املعرفة ،و�إميان ًا من وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية بالدور املحوري لطلبة اجلامعة
املتفوقني واملوهوبني يف تعزيز هذه التوجهات ،جاءت فكرة ا�ستحداث برنامج «الطلبة املتفوقني
واملوهوبني بجامعة امللك �سعود» ،ك�أول برنامج على م�ستوى اململكة ،وذلك لإحداث نقلة نوعية
يف امل�ستوى العلمي والعملي والبحثي واملجتمعي لطالب وطالبات اجلامعة املتفوقني ومن كافة
التخ�ص�صات ،واال�ستثمار الأمثل يف قدرات وطاقات طالب وطالبات اجلامعة املوهوبني
واملوهوبات ،على اعتبارهم ثروة وطنية للنهو�ض بالوطن وحتقيق متطلبات جمتمع املعرفة
ومنطلقاته.

وان�سجام ًا مع فل�سفة التعليم يف اململكة القائمة على رعاية التميز واحت�ضانه،
وتعزيز ًا جلهود حكومة خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه اهلل ورعاه -يف هذا املجال ،حمل
هذا الربنامج يف طياته جمموعة من الربامج التطويرية والإثرائية املتخ�ص�صة لتزويد طلبة
اجلامعة املتفوقني واملوهوبني باملعارف واملهارات والقدرات الداعمة لهم وامل�ساندة لعمليات
الإبداع واالبتكار لديهم ،وبالتايل تهيئتهم ليكونوا قادة امل�ستقبل ونواة للكفاءات العلمية
وجماالت املوهبة املتنوعة واملتميزة مل�ساندة جهود اململكة يف حتقيق ر�ؤيتها  2030التي تعترب
مهارات �أبناء الوطن وقدراتهم من �أهم موارده و�أكرثها قيمة لديه ومنطلق ًا حموري ًا يف حتقيق
اقت�صاد مزدهر.
وانطالق ًا من �إمياننا ب�أن هذا الربنامج ميثل �أحد الأدوات الهامة على �صعيد حتقيق
تطلعات كليات اجلامعة و�سعيها نحو متيز طلبتها املتفوقني واملوهوبني؛ فهذه دعوة مني للجميع
نحو بذل كافة اجلهود و�أ�شكال التعاون للنهو�ض بهذا الربنامج وحتقيق تطلعاته ،متمني ًا من
املولى عز وجل �أن يكون هذا الربنامج �أمنوذج ًا لرعاية التفوق واملوهبة واحت�ضانهما والذي
ن�أمل �أن ُي�سهم يف دعم وتعزيز االبداع واالبتكار العلمي واملعريف والبحثي واملجتمعي ،وتعزيز
ر�أ�س املال الب�شري امل�سلح باملعارف واملهارات والقدرات الالزمة للتحول نحو جمتمع املعرفة.
د .عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان
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كلمة مدير الربنامج
ان�سجام ًا مع تطلعات اجلامعة يف حتقيق هدفها اال�سرتاتيجي الرابع والقائم على تعزيز قدرات اخلريجني من
خالل ا�ستحداث برامج لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ،ي�أتي هذا الربنامج لتحقيق هذه التطلعات من خالل رعاية
الطلبة املتفوقني واملوهوبني ،وذلك لزيادة دافعيتهم املعرفية وال�سلوكية والوجدانية والإبداعية من خالل تقدمي جمموعة
من الربامج التطويرية والإثرائية الدالة على جوانب الرعاية ذات العالقة واملن�سجمة مع �أف�ضل املمار�سات العاملية بهذا
ال�ش�أن.
وي�ستند برنامج «الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود» �إلى توجهات حكومة خادم احلرمني ال�شريفني-
حفظه اهلل ورعاه -القائمة على اعتبار املتفوقني واملوهوبني وتقديرهم مبا يتالءم وقدراتهم �ضرورة حتمية و�إ�سرتاتيجية
مهمة من ا�سرتاتيجيات التن�شئة يف املجتمع ال�سعودي ،ذلك �أنهم ثروة وطنية حقيقية غري قابلة للتعوي�ض �أو اال�ستبدال

للنهو�ض باململكة ورفعتها ،فهم العماد الأ�سا�سي لتحقيق متطلبات ر�ؤية اململكة  2030وجمتمع املعرفة ومنطلقاته،
وبالأخ�ص يف ع�صرنا احلايل الذي جتتاحه منظومات العوملة وثورة املعلومات والتقنية.
وعليه ي�أتي هذا الربنامج ك�أحد املبادرات اال�سرتاتيجية للجامعة للنهو�ض بفئة الطلبة املتفوقني �أكادميي ًا
وتهيئتهم ليكونوا قادة امل�ستقبل ونواة للكفاءات العلمية املتميزة ،وكذلك تقدمي العناية والرعاية لفئة الطلبة املوهوبني
ل�صقل وا�ستثمار طاقاتهم وقدراتهم بال�شكل الأمثل ،وذلك من خالل تقدمي الرعاية اال�ستثنائية لطلبة هاتني الفئتني،
وتوفري البيئة التعليمية والعملية املنا�سبة لتطلعاتهم وتوجهات �أهداف الإجناز لديهم ،بحيث يتم حترير طاقاتهم الفكرية
و�إمكاناتهم االبداعية ،للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة بكافة �أ�شكالها يف اململكة� ،إ�ضاف ًة �إلى الإرتقاء بالإنتاج الإبداعي
والبحثي وجماالت املوهبة للجامعة ،و� ً
صوال بها �إلى م�صاف اجلامعات العاملية املرموقة.
ويف �ضوء ر�ؤية الربنامج التي تتطلع �إلى حتقيق الريادة يف جمال رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف املجتمع
ال�سعودي للتحول نحو جمتمع املعرفة ،ور�سالته القائمة على رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود ،فقد مت
�إعداد الربنامج على �شكل م�سارين رئي�سني �أحدهما يتناول تقدمي الرعاية اال�ستنائية لفئة الطلبة املتفوقني والآخر يتناول
تقدمي عناية خا�صة لفئة الطلبة املوهوبني� ،إ�ضاف ًة �إلى تقدمي م�سار م�ساند لكال امل�سارين ال�سابقني حتت م�سمى “م�سار
التلمذة” ،بحيث يبد�أ كل م�سار من ال�سنة الأولى امل�شرتكة ويت�ضمن جمموعة متنوعة من الربامج الداعمة وامل�ساندة
لطلبة الربنامج.
د .علي بن كناخر الدلبحي
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ر�ؤية الربنامج:
الريادة والتميز يف جمال رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف املجتمع ال�سعودي للم�ساهمة يف التحول نحو
جمتمع و�إقت�صاديات املعرفة.
ر�سالة الربنامج:
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.
قيم الربنامج:
• التفاعل البناء.
• االت�صال والتوا�صل امل�ستمر.
• ال�شفافية.
• امل�صالح امل�شرتكة.
• العمل بروح الفريق.
• الإبداع والتميز والإبتكار.

�أهداف الربنامج:
 .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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اخلدمات التي يقدمها الربنامج:
ب�شكل عام جمموعة من الربامج الإثرائية املدخلية واملتقدمة لغايات رعاية طلبة اجلامعة
يقدم الربنامج ٍ
املتفوقني واملوهوبني ،تبد�أ بربنامج رعاية املتفوقني واملوهوبني يف عمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة ،مرور ًا بالربامج الإثرائية
املوزعة على املراحل الدرا�سية التي مير بها الطلبة ،وانتها ًء بتكرمي الطلبة املتفوقني واملوهوبني .وب�شكل �أكرث تف�صي ًال،
يقوم الربنامج بتقدمي اخلدمات والفعاليات التالية:
 .1تنظيم الزيارات امليدانية والعالقات التعاونية امل�شرتكة بني الطلبة املتفوقني واملوهوبني وجمموعة وا�سعة من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص ذات العالقة بالتفوق واملوهبة.
 .2ربط الطلبة املتفوقني ب�أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الباحثني املتميزين وكذلك ربط الطلبة املوهوبني باجلهات
املخت�صة بتطوير املوهبة وتنميتها داخلي ًا وخارجي ًا.
 .3تنظيم برامج زيارات الطلبة املتفوقني واملوهوبني جلهات عاملية مرموقة.
 .4تقدمي منح تدريبية عملية حملية وخارجية للطلبة املتفوقني واملوهوبني.
 .5تنظيم امللتقيات والندوات وور�ش العمل ذات العالقة بالتفوق واملوهبة والإبداع.
 .6امل�شاركة يف امل�ؤمترات والفعاليات العاملية ذات العالقة برعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
 .7تنظيم ملتقى حتت �شعار «رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني».
� .8إقامة معر�ض لأعمال و�إنتاجات الطلبة املتفوقني واملوهوبني.

 .9تنظيم م�شروع «جائزة الطلبة املتفوقني واملوهوبني».
� .10إ�صدار ن�شرة دورية للربنامج.
 .11تنظيم امل�سابقات الإبداعية و�إعداد
املطويات الرتويجية والرتبوية
اخلا�صة برعاية التفوق واملوهبة
لدى الطلبة.
خمرجات الربنامج:
 .1جيل من الكفاءات املتميزة واملتفوقة يف
جماالت العلم واملعرفة واملوهبة والإبداع قادرة
على امل�ساهمة الفاعلة يف جمتمع املعرفة وتنميته.
� .2أعمال وانتاجات يف جماالت املعرفة والعلوم واملوهبة للطلبة املتفوقني واملوهوبني باجلامعة.
 .3برامج �إثرائية متخ�ص�صة يف رعاية التفوق واملوهبة والإبداع.
 .4ن�شرات ومطويات متعلقة برعاية التفوق واملوهبة يف اجلامعة.
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حوافز الربنامج:
يقدم الربنامج جمموعة من احلوافز لطلبته ،وعلى النحو
التايل:
 .1حتقيق رغباتهم يف �إختيار ال�شعب الدرا�سية ما �أمكن.
 .2تو�صية الربنامج بتعيينهم معيدين ومعيدات وفق احلاجة
و�ضوابط التعيني.
 .3احل�صول على �شهادة م�صدقة من الربنامج توثق متيزهم من الناحية
الأكادميية والتطبيقية �أو يف جماالت املوهبة املتعددة وموجهة
ح�سب هدف الطالب-الطالبة (�إكمال الدرا�سات العليا� ،أو
الإلتحاق ب�سوق العمل ،امل�شاركة يف برامج املوهبة والإبداع
وغريها).
 .4الدعم املادي مل�شاريعهم البحثية يف مرحلة البكالوريو�س والربامج املتخ�ص�صة
بتنمية املوهبة لديهم.
 .5توثيق �أن�شطتهم يف ال�سجل املهاري ،وال�سجل اخلا�ص بهم يف الربنامج.
 .6الإلتحاق بدورات خارجية تطويرية يف اللغة الإجنليزية �أواحلا�سب �أو يف جمال املوهبة التي يتمتعون بها �أو
درا�سة مقررات من خطة الطالب  /الطالبة يف جامعات عاملية مرموقة خالل فرتة ال�صيف.
 .7ح�صول طلبة الربنامج يف م�سار الطلبة املتفوقني على بطاقة الطالب(ة) املتفوق(ة) الف�ضية (خم�ص�صة

لطلبة الربنامج يف البعد الكمي) ،والذهبية (خم�ص�صة لطلبة الربنامج يف البعد النوعي) ،كما يح�صل
طلبة الربنامج يف م�سار الطلبة املوهوبني على بطاقة املوهوب(ة) بحيث تت�ضمن كل بطاقة من البطاقات
�سالفة الذكر جمموعة من املزايا التي ميكن للطلبة اال�ستفادة منها (تخفي�ضات يف خدمات مراكز الت�صوير
يف اجلامعة ،زيادة عدد الكتب امل�ستعارة من مكتبة اجلامعة ،رحالت ترفيهية ،خ�صومات من مراكز البيع
وغريها).
 .8احل�صول على امل�ستلزمات والأدوات الالزمة للطلبة املتفوقني و املوهوبني التي تعينهم على موا�صلة التفوق
واملوهبة والإبداع.
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خمطط منظومة عمل الربنامج
äÉLôîŸG

á«ª∏Y äGAÉØc …hP áÑ∏W
ÖgGƒeh Iõ«ªàe ájOÉ«bh
‘ ΩÉ¡°S’G ≈∏Y IQOÉb IOó©àe
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èeÉfÈdG áÑ∏W áÄ«¡àd ΩÉY ÖjQóJ
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á«ÁOÉcC’G ΩÉ°ùbC’G
øe èeÉfÈdG ¿É÷
Ú°üàîŸGh AGÈÿG
IófÉ°ùŸG á©eÉ÷G äGQGOEG
ácÎ°ûŸG ≈dhC’G áæ°ùdG IOÉªY •
äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J IOÉªY •
ÜÓ£dG ¿hDƒ°T IOÉªY •
π«é°ùàdGh ∫ƒÑ≤dG IOÉªY •
äÉÑàµŸG ¿hDƒ°T IOÉªY •
»ª∏©dG åëÑdG IOÉªY •

خمطط �إطار عمل الربنامج
èeÉfÈdG Ëƒ≤J

¿Éª°Vh §Ñ°V ÒjÉ©e
IOƒ÷G
á«°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe

äÉeóÿG Ëó≤J

OÉ°TQE’Gh áeÉ©dG áÄ«¡àdG èeGôH
IófÉ°ùŸG ÖjQóàdG èeGôH
á«FGôKE’G èeGÈdG
äÉ°ù°SDƒeh õcGôe ™e ¿hÉ©àdG èeGôH
´GóHE’Gh áÑgƒŸGh ¥ƒØàdG
á«ŸÉ©dG äÉ©eÉ÷G IQÉjR èeGôH
á«ãëÑdG ™jQÉ°ûŸGh äÉ°SGQódG OGóYEG èeGôH
±ô°ûdG áLQO èeÉfôH
ÚbƒØàŸG áÑ∏£dG IõFÉL{ èeÉfôH
á«YGóH’G äÉ≤HÉ°ùŸGh zÚHƒgƒŸGh
¢VQÉ©ŸGh ájQhódG äGô°ûædG OGóYEG
áÑ∏£dG …OÉæH ácQÉ°ûŸGh äÉ«≤à∏ŸGh
ÚHƒgƒŸGh ÚbƒØàŸG
äÉ«dÉ©ØdGh äGô“DƒŸÉH ácQÉ°ûŸG èeÉfôH
á«ŸÉ©dG

¢ü«î°ûàdGh ±É°ûàc’G

ájƒfÉãdG áÑ∏W
ΩÉY º«∏©J
ä’ó©e …hP áÑ∏W
á«ªcGôJ h á«∏«°ü–
Iõ«ªàe
ÖgGƒe …hP áÑ∏W
Iõ«ªàe

áÑ∏W
ácÎ°ûŸG ≈dhC’G áæ°ùdG

ÚbƒØàe áÑ∏W
ÚHƒgƒeh

¢SƒjQƒdÉµÑdG áÑ∏W
á«ÁOÉcC’G èeGÈdG ™«ªL

á©LGQ ájò¨J h º««≤J ,≥«KƒJ
èeÉfÈ∏d IOƒ÷G ¿Éª°Vh ≥«KƒàdG ¿hDƒ°T
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م�سار الطلبة املتفوقني
�صمم م�سار الطلبة املتفوقني ال�ستقطاب الطلبة املتميزين من الناحية الأكادميية ،ولديهم الرغبة يف التفوق
امل�ستمر و�إثراء جتربتهم اجلامعية .وي�أتي هذا امل�سار للنهو�ض بفئة املتفوقني �أكادميي ًا وتعزيز م�ساهماتهم يف حتقيق
متطلبات جمتمع املعرفة ،وذلك من خالل تقدمي الربنامج ملجموعة من الربامج الإثرائية املدخلية واملتقدمة لغايات
رعاية طلبة اجلامعة املتفوقني ،بدء ًا بربنامج رعاية الطلبة املتفوقني يف عمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة ،مرور ًا بالربامج
الإثرائية املوزعة على املراحل الدرا�سية التي مير بها الطلبة ،وانتها ًء بتكرمي الطلبة املتفوقني.
ب�شكل عام �إلى امل�ساهمة يف �إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني من النواحي العلمية والتطبيقية
ويهدف هذا امل�سار ٍ
والبحثية وال�شخ�صية ليكونوا نواة للكفاءات العلمية والقيادية املتميزة على م�ستوى اجلامعة واملجتمع ،من خالل تطوير
و�إبراز القدرات العلمية والبحثية واالبداعية لهذه الفئة من الطلبة ،وتنمية �آفاقهم خارج حدود معرفتهم ،وزيادة قدراتهم
على التكيف مع متطلبات التنمية املعا�صرة .كما ميثل ن�شر وتر�سيخ ثقافة التفوق يف اجلامعة لبث روح التناف�سية الإيجابية
بني الطلبة يف جميع كليات اجلامعة �أولوية �أ�سا�سية من �أولويات هذا الربنامج.
ويحمل م�سار الطلبة املتفوقني يف طياته �أربعة مراحل ومنعطفات �أ�سا�سية ،وهذه املراحل هي :املرحلة الت�أهيلية
ومرحلة الإعداد العام ومرحلة الإعداد التخ�ص�صي ومرحلة الإعداد املتقدم ،لتمكني طلبة الربنامج من حترير طاقاتهم
الفكرية و�إمكاناتهم االبداعية ،للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة بكافة �أ�شكالها يف اململكة� ،إ�ضاف ًة �إلى الإرتقاء بالإنتاج
الإبداعي والبحثي للجامعة ،و� ً
صوال بها �إلى م�صاف اجلامعات العاملية املرموقة.

�آلية الرت�شيح يف م�سار الطلبة املتفوقني:
تنطوي �آلية الرت�شيح مل�سار الطلبة املتفوقني يف الربنامج على بعدين رئي�سني هما :البعد الكمي والبعد النوعي.
حيث يت�ضمن البعد الكمي لهذا امل�سار تركيز جهود الربنامج على عدد الطلبة املتفوقني ،من خالل تر�شيح �أكرب عدد من
الطالب والطالبات للمرحلة الت�أهيلية ومرحلة الإعداد العام للم�سار وفق ًا ملعايري و�شروط معينة؛ لزيادة التناف�سية بينهم
على مقاعد امل�سار يف بعده النوعي (مرحلتي الإعداد التخ�ص�صي والإعداد املتقدم) .حيث �سيتم تركيز جهود الربنامج
يف البعد النوعي للم�سار على نوعية الطلبة امللتحقني به؛ بحيث يتم اختيار �أف�ضل الطلبة امللتحقني بالبعد الكمي للم�سار
لالنتقال لبعده النوعي وفق ًا ملعايري و�شروط معينة.
معايري و�شروط االلتحاق بالبعد الكمي:
�أ -م�ستوى ال�سنة الأوىل امل�شرتكة :يف بداية كل عام درا�سي يتم حتديد  200مقعد ًا للم�سار للمرحلة الت�أهلية
منه ومن طالب وطالبات ال�سنة الأولى امل�شرتكة بنا ًء على الن�سبة املركبة (املكافئة) ،بحيث يتم توزيع هذه
املقاعد على م�سارات ال�سنة الأولى امل�شرتكة (�صحي ،علمي� ،إن�ساين) يف �ضوء عدد الطلبة املقبولني يف كل
م�سار ،مع تخ�صي�ص ما ن�سبته  %5من املقاعد للطلبة غري ال�سعوديني.
ب -على م�ستوى طلبة البكالوريو�س :يف بداية كل عام درا�سي وبعد �إنهاء الطالب والطالبات متطلبات
ال�سنة الأولى مبعدل ( )4,25ف�أعلى وبدون ر�سوب يف �أي مقرر ،يتم تر�شيحهم للبعد الكمي للم�سار (مرحلة
الإعداد العام) بنا ًء على املعادلة التالية:
معادلة الرت�شيح للمرحلة = (املعدل الرتاكمي( + 0.80*)5/الن�سبة املركبة0.20*)100/
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• يتم تخ�صي�ص عدد الطالب والطالبات لاللتحاق يف �ضوء عدد الربامج الأكادميية املطروحة يف الكليات التي
يلتحقون بها وب�شكل م�ستقل ،وذلك وفق ًا ملا يلي:
 الكليات التي تقوم بتقدمي برنامج �أكادميي واحد فقط ،يخ�ص�ص لها  10مقاعد للطالب و 10مقاعدللطالبات لكل برنامج �أكادميي.
 الكليات التي تقوم بتقدمي برناجمني �أكادمييني فقط ،يخ�ص�ص لها  5مقاعد للطالب و 5مقاعدللطالبات لكل برنامج �أكادميي.
 الكليات التي تقوم بتقدمي ثالثة برامج �أكادميية �أو �أكرث يخ�ص�ص لها  3مقاعد للطالب و 3مقاعدللطالبات لكل برنامج �أكادميي.
• يف حالة الت�ساوي يف معادلة الرت�شيح للمرحلة يتم تر�شيح جميع الطلبة املت�ساويني فيها.
• يخ�ص�ص للطلبة غري ال�سعوديني ن�سبة ال تتجاوز ( )%5من العدد الكلي لطلبة هذا البعد ،وتتم املفا�ضلة بينهم
يف �ضوء املعدل الرتاكمي ح�سب نوع الكلية (�صحية ،علمية� ،إن�سانية).

معايري و�شروط االنتقال من البعد الكمي �إىل البعد النوعي:
بعد اكمال طلبة البعد الكمي يف امل�سار (طلبة مرحلة االعداد العام) متطلبات ال�سنة الدرا�سية الثانية وحتديد ًا
يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين بعد تخ�صي�صهم يف كلياتهم ،تتم املفا�ضلة بينهم لاللتحاق بالبعد النوعي للم�سار
(مرحلتي االعداد التخ�ص�صي واالعداد املتقدم) وعلى النحو التايل:

 .1يتم فرز قوائم طلبة البعد الكمي يف امل�سار والتي يتم احل�صول عليها من عمادة القبول والت�سجيل ،واملفا�ضلة
بينهم بنا ًء على املعدل الرتاكمي الذي ال يجب �أن يقل عن ( )4.25و�إكمال متطلب مرحلة االعداد العام
(ح�ضور ن�شاطني من �أن�شطة الربنامج) ،ويتم تخ�صي�ص مقاعد البعد النوعي يف امل�سار لكل من الطالب
والطالبات ح�سب عدد الربامج الأكادميية املطروحة يف الكليات التي يلتحقون بها ،وذلك على النحو التايل:
• الكليات التي تقوم بتقدمي برنامج �أكادميي واحد فقط ،يخ�ص�ص لها  4مقاعد للطالب و 4مقاعد
للطالبات لكل برنامج �أكادميي.
• الكليات التي تقوم بتقدمي برناجمني �أكادمييني فقط ،يخ�ص�ص لها  3مقاعد للطالب و 3مقاعد
للطالبات لكل برنامج �أكادميي.
• الكليات التي تقوم بتقدمي ثالثة برامج �أكادميية يخ�ص�ص لها مقعدين للطالب ومقعدين للطالبات لكل
برنامج �أكادميي.
• الكليات التي تقوم بتقدمي �أكرث من ثالثة برامج �أكادميية يخ�ص�ص لها مقعد للطالب ومقعد للطالبات
لكل برنامج �أكادميي.
 .2يف حالة الت�ساوي يف املعدل الرتاكمي تتم املفا�ضلة بني الطلبة بنا ًء على الن�سبة املركبة.
 .3يخ�ص�ص للطلبة غري ال�سعوديني ن�سبة ال تتجاوز ( )%5من العدد الكلي ملقاعد هذا البعد.
 .4يتم ت�سليم طلبة البعد الكمي يف امل�سار (طلبة مرحلة االعداد العام) الذين مل يحققوا �شروط االلتحاق بالبعد
النوعي منه �شهادة تقدير ،و�إمكانية التوا�صل مع الربنامج لغايات التوجيه والإر�شاد.
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�ضوابط احل�ضور واالن�سحاب:
 .1ينبغي على طلبة هذا امل�سار ح�ضور فعالياته يف �ضوء مراحل بعديه الكمي والنوعي.
 .2يخرج الطالب(ة) من امل�سار ويعترب من�سحب ًا منه يف احلاالت التالية:
• �إذا مل يحقق معايري و�شروط االنتقال من البعد الكمي للم�سار �إلى البعد النوعي منه.
• �إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن ( )4.25ملدة ف�صليني متتاليني.
• الغياب وعدم امل�شاركة يف فعاليات امل�سار �أو عدم �إنهائها بدون �أ�سباب تقبلها �إدارة الربنامج.
 .3ميكن للطالب(ة) اال�ستمرار يف امل�سار يف مرحلتي االعداد التخ�ص�صي واالعداد املتقدم �إذا انخف�ض معدله
الرتاكمي عن ( )4.25بتو�صية من مر�شد(ة) الربنامج بالق�سم الأكادميي ،على �أن يتم رفع املعدل الرتاكمي
خالل ف�صل �إ�ضايف واحد.
 .4ال يجوز ملن خرج من امل�سار النخفا�ض معدله الرتاكمي عن امل�ستوى املحدد وبعد منحه فر�صة �إ�ضافية �أو
ا�ستبعد لعدم انتظامه بفعاليات امل�سار العودة له مرة �أخرى.
 .5للطالب �أو الطالبة احلق يف التقدم بطلب لالعتذار عن االلتحاق بامل�سار ببعديه الكمي والنوعي يف غ�ضون فرتة
�شهر من بدئه مع ذكر الأ�سباب التي ا�ستدعت ذلك.

مراحل م�سار الطلبة املتفوقني:
لوىل
املرحلة ا أ

املرحلة الت�أهيلية (طلبة ال�سنة الأوىل (امل�شرتكة))
�سيتم تنفيذ هذه املرحلة من خالل عمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة ،والتي تت�ضمن العديد من املجاالت الإثرائية
يف الريا�ضيات ،واحلا�سب الآيل ،واملهارات ال�شخ�صية ،والإر�شاد الطالبي.
املرحلة الثانية

مرحلة الإعداد العام (طلبة ال�سنة الثانية)
ويتم يف هذه املرحلة تقدمي �أن�شطة م�ساندة بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات تت�ضمن عدد ًا من املحا�ضرات
العامة وور�ش العمل واللقاءات مع اخلرباء لتعزيز جماالت التفوق الأكادميي والإبداع للطلبة املر�شحني على مقاعد البعد
الكمي للم�سار .ويجب على الطالب �أو الطالبة لالنتقال للبعد النوعي ح�ضور ن�شاطني من هذه الأن�شطة:
�أن�شطة مرحلة الإعداد العام مل�سار الطلبة املتفوقني (البعد الكمي)
طبيعة الن�شاط

املو�ضوعات

�أ�سرار التفوق الدرا�سي
حما�ضرات
�أنواع الذكاء الثمانية
العادات ال�سبع للتفوق
ور�ش العمل
عادات العقل وتنمية التفكري
مو�ضوعات حديثة يف جماالت التفوق واالبداع
لقاء اخلرباء
يجب على الطالب(ة) ح�ضور ن�شاطني على الأقل من �أن�شطة مرحلة الإعداد العام ك�أحد متطلبات االنتقال للبعد
النوعي للم�سار (مرحلة الإعداد التخ�ص�صي).
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املرحلة الثالثة

مرحلة الإعداد التخ�ص�صي (طلبة ال�سنة الثالثة)
يتم خالل هذه املرحلة التحاق الطلبة بالبعد النوعي للم�سار بحيث يتم ربطهم ب�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين،
و�إعداد وتنفيذ الربنامج الإثرائي لهم بعد اعتماده من �إدارة الربنامج:
�أ -ربط طلبة امل�سار ب�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين ،و�إعداد الربنامج الإثرائي لهم ،واعتماده من
�إدارة الربنامج.
ويت�ضمن هذا الن�شاط ربط كل طالب وطالبة بع�ضو هيئة تدري�س متميز علمي ًا وبحثي ًا كمر�شد �أكادميي ح�سب
الق�سم الذي يتبع له الطالب �أو الطالبة ،والذي بدوره يقوم ب�إعداد برنامج �إثرائي لطلبة امل�سار التابعني له بحيث يت�ضمن
زيارات علمية ،وت�شجيعهم على القراءة واالطالع والبحث و�إجراء التجارب والقيام بالرحالت العلمية والزيارات امليدانية
وغريها ك ًال بح�سب ا�ستعداداته وميوله ،وي�شتمل هذا الربنامج على:
 .1خربات معرفية جديدة �أو �أفكار متطورة يف حقل التخ�ص�ص.
 .2م�ستويات عالية يف التفكري ومهارات البحث واال�ستق�صاء واملراجعة بالإ�ضافة �إلى املهارات املرتبطة بالتطور
ال�شخ�صي واالجتماعي ذات العالقة بالتخ�ص�ص .
 .3جمموعة من امل�شكالت ذات العالقة بالتخ�ص�ص ،واحلاجة لتطوير حلول ابداعية لها من خالل البحث
والتق�صي املكثف.

ويت�ضمن الربنامج الإثرائي الأن�شطة والفعاليات الواردة يف اجلدول التايل:
جدول فعاليات و�أن�شطة الربنامج الإثرائي للطلبة
الفعالية

الزيارات امليدانية
القراءة الفردية
والتلخي�ص
م�سار التلمذة امل�ساند

التدريب العملي

تنفيذ الفعالية

قيام مر�شد/ة الطالب �أو الطالبة ب�إعداد برنامج زيارات ميدانية لكل طالب/طالبة يف
�ضوء ا�ستعدادته وميوله لل�شركات وامل�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص (زيارة واحدة
كل �شهر).
قيام مر�شد/ة الطالب �أو الطالبة بتعريف الطلبة التابعني له بالكتب واملراجع وامل�صادر
اجليدة واملفيدة والتي ميكن �أن ترثي معارفهم يف التخ�ص�ص ،وجتعل القراءة �أمر ًا حمبب ًا
لديهم .كما ميكن الطلب منهم تلخي�ص بع�ض الكتب واملقاالت املفيدة للتخ�ص�ص.
قيام مر�شد/ة الطالب �أو الطالبة وبالتعاون مع �إدارة الربنامج والق�سم الأكادميي املعني
بربط الطالب �أو الطالبة مع ع�ضو هئية تدري�س متميز للإ�ستفادة من خرباته ونقل
املعرفة للطالب �أو الطالبة .وميكن اال�ستفادة من التعاون مع اال�ساتذة الزائرين امللتحقني
بالربامج ذات العالقة باجلامعة .و�ستقوم �إدارة الربنامج بدعم هذا الربنامج �ضمن
ال�ضوابط املحددة لذلك.
قيام مر�شد/ة الطالب �أو الطالبة وبالتعاون مع �إدارة الربنامج والق�سم الأكادميي املعني
بالتن�سيق مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية املتميزة لتدريب الطالب املتفوقني �ضمن
�شروط التحاق حمددة.

ب -البدء بتنفيذ الربنامج الإثرائي ومتابعته وتقييم تقدمه.
حيث �سيتم يف هذا الن�شاط تنفيذ الربنامج الإثرائي لطلبة امل�سار ومتابعته وتقييم تقدمه من قبل من�سقي
الربنامج بكليات اجلامعة ،و�إ�شراف اللجنة التنفيذية للربنامج وتقدمي الت�سهيالت الالزمة ل�ضمان جناحه.
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املرحلة الرابعة
مرحلة الإعداد املتقدم (طلبة ال�سنة الرابعة وما بعدها)
وي�شرتط لالن�ضمام لهذه املرحلة �إنهاء الطالب �أو الطالبة للمراحل الثالث ال�سابقة من امل�سار وتت�ضمن هذه
املرحلة ،ن�شاطني رئي�سني هما:
 .1برنامج زيارة اجلامعات العاملية :ويت�ضمن قيام طلبة امل�سار بزيارة �إلى اجلامعات العاملية املرموقة
والإطالع على التجهيزات والربامج املوجودة بهذه اجلامعات وذلك لإعطاء الطالب �أو الطالبة فكرة �أولية عن
وجهته القادمة يف موا�صلة درا�ساته العليا.
� .2إعداد الدرا�سات وامل�شاريع البحثية  :وذلك من خالل ربط طلبة امل�سار ب�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أو الباحثني املتميزين يف املجموعات البحثية املحلية �أو الدولية ،وتوفري املنح لهم ،وحتفيزهم على ن�شر
خمرجاتهم العلمية واالبداعية يف املجالت العاملية املرموقة ،وامل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية العاملية ،كما
ميكن اال�ستفادة من برنامج �أبحاث طلبة البكالوريو�س وبع�ض الربامج االخرى باجلامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى تقدمي
دورات م�ساندة يف البحث العلمي من خالل عمادة تطوير املهارات كالتحليل الإح�صائي و�أ�س�س كتابة البحوث
العلمية والفهر�سة وغريها.

خمطط �إطار عمل م�سار الطلبة املتفوقني
Ëƒ≤àdG

§Ñ°V ÒjÉ©e
IOƒ÷G ¿Éª°Vh
á«°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe

ájÉYôdG Ëó≤J

á«∏«gCÉàdG á∏MôŸG èeGôH
ΩÉ©dG OGóYE’G á∏Môe èeGôH
»°ü°üîàdG OGóYE’G á∏Môe èeGôH
Ωó≤àŸG OGóYE’G á∏Môe èeGôH
ófÉ°ùŸG Iòª∏àdG QÉ°ùe
ÚbƒØàŸG áÑ∏£dG IõFÉL{
á«YGóH’G äÉ≤HÉ°ùŸGh zÚHƒgƒŸGh
¢VQÉ©ŸGh ájQhódG äGô°ûædG OGóYEG
áÑ∏£dG …OÉæH ácQÉ°ûŸGh äÉ«≤à∏ŸGh
ÚHƒgƒŸGh ÚbƒØàŸG
äGô“DƒŸÉH ácQÉ°ûŸG èeÉfôH
á«ŸÉ©dG äÉ«dÉ©ØdGh

¢ü«î°ûàdGh ±É°ûàc’G

ä’ó©e …hP áÑ∏W
á«ªcGôJ h á«∏«°ü–
Iõ«ªàe

áÑ∏W
ácÎ°ûŸG ≈dhC’G áæ°ùdG

¢SƒjQƒdÉµÑdG áÑ∏W
á«ÁOÉcC’G èeGÈdG ™«ªL
áÑ∏W
kÉ«ÁOÉcCG ÚbƒØàe

á©LGQ ájò¨J h º««≤J ,≥«KƒJ
IOƒ÷G ¿Éª°Vh ≥«KƒàdG ¿hDƒ°T
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م�سار الطلبة املوهوبني
�صمم م�سار الطلبة املوهوبني لتلبية احلاجة املا�سة الكت�شاف الطلبة املوهوبني ورعايتهم والعناية بطاقاتهم
وقدراتهم من خالل تطوير منظومة متكاملة لرعاية وبناء الكفاءات الطالبية املوهوبة واملبدعة للم�ساهمة يف تنمية اململكة
ودفعها �إلى التحول نحو جمتمع املعرفة ،فالطلبة املوهوبني هم فئة لديهم ا�ستعدادات وقدرات فوق العادة �أو �أداء متميز
عن بقية �أقرانهم يف جمال �أو �أكرث من املجاالت التي يحتاجها املجتمع ويحتاجون �إلى رعاية تعليمية خا�صة ال تتوافر
يف مناهج الدرا�سة االعتيادية .وعاد ًة تتعدد جماالت املوهبة ونطاقاتها؛ فهنالك املوهبة الأدبية (كنظم ال�شعر والكتابة
والنبوغ اللغوي) ،واملوهبة الفنية (كالر�سم والنحت والأ�شغال اليدوية والت�صميم والت�صوير وغريها) ،واملوهبة العلمية يف
جمال الريا�ضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والطب وغريها ،وموهبة االبتكار واالخرتاع.
ويهدف هذا امل�سار �إىل:
 .1التعرف على طلبة اجلامعة املوهوبني واكت�شافهم من خالل جمع املعلومات والبيانات من م�صادر متعددة
ومتنوعة ودرا�ستها وحتليلها للتعرف والت�شخي�ص.
 .2تطوير برامج �إثرائية متنوعة ومتميزة وفق ًا للأ�س�س والأ�ساليب والطرق العلمية لرعاية طلبة اجلامعة املوهوبني
من الناحية املهارية والنف�سية واالجتماعية.
 .3ت�شجيع طلبة اجلامعة املوهوبني يف التعبري عن مواهبهم و�إبداعاتهم واخرتاعاتهم و�إبراز قدراتهم وطاقاتهم
لال�ستمرار يف ممار�ستها وتطويرها.
 .4ايجاد قنوات م�شرتكة وتعاونية مع امل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية ذات العالقة ب�صقل املوهبة وتنميتها.

حماور عمل م�سار الطلبة املوهوبني:
�أو ًال :الك�شف عن الطلبة املوهوبني واملوهوبات والتعرف عليهم:
 .1عقد ور�ش عمل ملن�سقي ومن�سقات الربنامج حول الأ�ساليب والو�سائل والإجراءات والأدوات املتبعة يف الك�شف
عن املوهوبني واملوهوبات.
 .2ح�صر طلبة اجلامعة املوهوبني (طالب وطالبات) مب�ساعدة من�سقي ومن�سقات الربنامج بالكليات.
 .3اعداد قاعدة بيانات تت�ضمن �أ�سماء طلبة اجلامعة املوهوبني ونوع املوهبة التي ميتلكونها.
 .4التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الوطنية املتخ�ص�صة برعاية املوهبة يف اململكة ومنها م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاالته
للموهبة والإبداع للتعرف على املوهوبني واملوهوبات يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.

ثاني ًا :رعاية الطلبة املوهوبني واملوهوبات والعناية بهم:
 .1اعداد برامج �إثرائية داخلية وخارجية (كالدورات التدريبية وور�ش العمل والتدريبات العملية وزيارة مراكز
املوهبة املحلية والعاملية وغريها) من خالل اال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص وم�ست�شاري الربنامج وبالتعاون مع
م�س�ؤويل الربامج والأن�شطة يف الربنامج وبتعبئة النماذج اخلا�صة بالربامج الإثرائية للموهوبني.
 .2دعوة الطلبة لاللتحاق بالنوادي الطالبية املتاحة باجلامعة �أو خارجها.
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 .3ربط الطلبة املوهوبني مب�سار التلمذة امل�ساند يف الربنامج لتقدمي الإر�شاد والتوجيه وامل�ساعدة للطلبة من قبل
خرباء متخ�ص�صني من ذوي اخلربات املتميزة لتمكينهم من �صقل موهبتهم وتنميتها.
 .4التن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل العتماد �سيا�سة قبول وت�سجيل املقررات للطلبة املوهوبني يف م�ؤ�س�سات
التعليم العام باجلامعة وفق ًا ل�شروط حمددة.
 .5اعداد برامج تطويرية للطلبة املوهوبني الجتياز االختبارات الدولية املتعلقة ب�إكمال الدرا�سات العليا.
 .6اعداد لوحة �شرف تت�ضمن ا�سماء الطلبة املوهوبني و�إجنازاتهم يف بهو اجلامعة.
 .7اعداد وت�صميم منتديات الكرتونية متخ�ص�صة يف جماالت املوهبة املتعددة ودعوة الطلبة املوهوبني للم�شاركة
فيها.
 .8التن�سيق مع الوحدات ذات العالقة باجلامعة لو�ضع خطة لتوفري الأدوات وامل�ستلزمات التي يحتاجها الطلبة
املوهوبني و�إجراء امل�سابقات العلمية والثقافية والزيارات والرحالت واملع�سكرات الفنية والعلمية وتنفيذها بكل
دقة وتقومي نتائجها ملعرفة مواهب الطلبة وتنميتها ً
كل يف جمال موهبته.
� .9إعداد ن�شرة دور ّية تت�ضمن �إنتاج الطلبة املوهوبني و�أخبارهم ومنجزاتهم على م�ستوى اجلامعة واملجتمع.
� .10إقامة املعار�ض العلمية والفنية والأم�سيات الأدبية وغريها من خمتلف املواهب على م�ستوى اجلامعة واملجتمع
ودعوة امل�س�ؤولني و�أولياء الأمور للرفع من معنويات الطلبة املوهوبني و�إبراز موهبتهم.

خمطط �إطار عمل م�سار الطلبة املوهوبني
Ëƒ≤àdG

§Ñ°V ÒjÉ©e
IOƒ÷G ¿Éª°Vh
á«°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe

ájÉYôdG Ëó≤J

á«LQÉNh á«∏NGO á«FGôKEG èeGôH OGóYG
ófÉ°ùŸG Iòª∏àdG QÉ°ùe
™jô°ùàdG èeGôH
ájôjƒ£J èeGôH OGóYG
±ô°ûdG áMƒd èeÉfôH
äÉjóàæe º«ª°üJh OGóYG
á°ü°üîàe á«fhÎµdG
zÚHƒgƒŸGh ÚbƒØàŸG áÑ∏£dG IõFÉL{
á«YGóH’G äÉ≤HÉ°ùŸGh
¢VQÉ©ŸGh ájQhódG äGô°ûædG OGóYEG
áÑ∏£dG …OÉæH ácQÉ°ûŸGh äÉ«≤à∏ŸGh
ÚHƒgƒŸGh ÚbƒØàŸG
äGô“DƒŸÉH ácQÉ°ûŸG èeÉfôH
á«ŸÉ©dG äÉ«dÉ©ØdGh

¢ü«î°ûàdGh ±É°ûàc’G

ájƒfÉãdG áÑ∏W
ΩÉY º«∏©J
∞°ûµdG ¢ù«jÉ≤e ≥«Ñ£J
ÚHƒgƒŸG øY
äÉ°ù°SDƒŸG ™e ≥«°ùæàdG
á°ü°üîàŸG á«æWƒdG
áÑgƒŸG ájÉYôH

áÑ∏W
ácÎ°ûŸG ≈dhC’G áæ°ùdG

äÉfÉ«H IóYÉb
ÚHƒgƒŸG áÑ∏£∏d

¢SƒjQƒdÉµÑdG áÑ∏W
á«ÁOÉcC’G èeGÈdG ™«ªL

á©LGQ ájò¨J h º««≤J ,≥«KƒJ
IOƒ÷G ¿Éª°Vh ≥«KƒàdG ¿hDƒ°T
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م�سار التلمذة
تعترب التلمذة من �أهم اال�سرتاتيجيات التدريبية التي تت�ضمن تقدمي الإر�شاد والتوجيه وامل�ساعدة للطلبة من قبل
خرباء متخ�ص�صني من ذوي اخلربات املتميزة لتمكينهم من �إجناز مهام تعلمية ي�صعب عليهم القيام بها ب�شكل فردي.
وميكن تعريف التلمذة على �أنها عالقة من التوا�صل املبا�شر تربط الطلبة ب�أحد اخلرباء يف حقل علمي معني من �أجل
تطوير معارفهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكذلك م�ساعدتهم على ا�ستثمار وقتهم وحتقيق حاجاتهم الفردية مبا ي�سهم
يف زيادة ح�صيلتهم العلمية ومهاراتهم وقدراتهم وانتاجيتهم يف امل�ستقبل .ويف �ضوء هذه العالقة يقوم اخلبري بنمذجة
املهمة التعلمية �أو املهارة املطلوب تعلمها وتب�سيطها ،ومتكني الطلبة من التعامل معها ،وعند تطوير قدرة الطلبة على
التعامل مع املهمة �أو املهارة ،ميكنهم بعد ذلك �إكمالها ب�شكل م�ستقل دون احلاجة للخبري �إال يف حاالت ال�ضرورة.
كما �أن هنالك �أهمية ن�سبية للتلمذة تتمثل يف كونها :حمفز النخراط الطلبة يف التعلم ،وزيادة دافعيتهم نحو
ذلك� ،إ�ضاف ًة �إلى تنمية �إح�سا�سهم مبلكية املعرفة والقدرة ،وكذلك ت�سهيل نقل املعرفة وتطوير مهارات التفكري العليا؛
لأنها تقدم م�شكالت واقعية ت�سمح للطلبة ب�أن يتعلموا ويفكروا كاخلرباء يف امليدان لتقدمي احللول املمكنة للم�شكالت يف
�سياق جمتمع تعلمي تعاوين.
وي�أتي م�سار التلمذة ك�أحد برامج الإثراء امل�ساندة يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ،لإتاحة الفر�صة �أمام
الطلبة اجلدد والطلبة املتميزين الذين مل يحققوا �شروط االلتحاق بربنامج الطلبة املتفوقني لال�ستفادة من خدمات
الربنامج ،وبالتايل تغطية �أكرب �شريحة ممكنة من الطلبة املتفوقني على م�ستوى اجلامعة ،كما ي�أتي كربنامج م�ساند لطلبة
م�سار املوهبة لتنمية و�صقل مواهبهم.

ويت�ضمن هذا امل�سار يف ثناياه حتقيق التوا�صل املبا�شر بني ع�ضو هيئة التدري�س املتميز �أو املوهوب (اخلبري)
والطلبة ملدة ف�صل درا�سي واحد على الأقل؛ وذلك لزيـادة معـارفـهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتعميقها يف جمال واحد
�أو عدة جماالت يحتاجونها ،والتي مل يتم تقدميها لهم يف املناهج الدرا�سية لتخ�ص�صاتهم.
�أهداف م�سار التلمذة:
يهدف الربنامج ب�شكل عام �إلى ت�سهيل نقل اخلربة من ع�ضو هيئة التدري�س املتميز �أو املوهوب (اخلبري املخت�ص)
�إلى الطلبة الذين لديهم ا�ستعداد ورغبة يف تطوير مهاراتهم املعرفية وال�شخ�صية واملهنية �أو املواهب التي ميتلكونها .ومن
الأهداف التف�صيلية مل�سار التلمذة ما يلي:
 .1ت�شجيع طلبة اجلامعة على االنخراط يف التعلم اجلماعي الت�شاركي القائم على التلمذة.
 .2متكني طلبة اجلامعة من اكت�ساب املعارف واملهارات والقدرات من خالل االنخراط بعملية التعلم مع اخلرباء
واملتخ�ص�صني و�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين �أو املوهوبني.
 .3ت�سهيل عملية التوا�صل بني طلبة اجلامعة مع اخلرباء واملتخ�ص�صني و�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين �أو
املوهوبني.
 .4متابعة وتقييم م�ستويات تقدم الطلبة يف امل�سار.
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�أهمية م�سار التلمذة للطلبة:
يتوقع للطلبة امل�شاركني يف م�سار التلمذة بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني �أن:
 .1يطوروا وينموا معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم يف البحث العلمي �أو �صقل وتنمية املواهب التي ميتلكونها.
 .2يكت�سبوا اجتاهات �إيجابية نحو الدرا�سة والبحث العلمي �أو املواهب التي ميتلكونها.
 .3ينموا جماالت التفكري العليا ومهاراتهم يف التعلم الذاتي والتعاوين من الناحية الأكادميية �أو من ناحية جماالت
املوهبة التي ميتلكونها.
 .4يطوروا قدراتهم على حل امل�شكالت والتعامل معها.
 .5يطوروا �أنف�سهم من الناحية الفكرية والقيادية واالبداعية.
 .6يطبقوا ال�سلوكيات الهادفة واملوجهة من خالل االقتداء والقدوة احل�سنة.
 .7يتكيفوا مع الأعراف الأكادميية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية للجامعة.

م�سار التلمذة للطلبة املتفوقني:
التعريف الإجرائي للم�صطلحات:
• الطلبة املتفوقني (م�سار التلمذة) :هم الطلبة الذين ح�صلوا على معدل تراكمي ( )4.25ف�أعلى.
• طلبة امل�ستويات الأولى :هم طلبة ال�سنة الدرا�سية الثانية (امل�ستوى الدرا�سي الثالث والرابع).
• طلبة امل�ستويات املتقدمة :هم طلبة ال�سنة الدرا�سية الرابعة فما فوق (امل�ستوى اخلام�س فما فوق).
• الطالب(ة) اخلبري(ة) :هم طلبة ال�سنة الرابعة فما فوق ومبعدل تراكمي ال يقل عن ( )4.25ولديهم
اال�ستعداد للم�شاركة يف م�سار التلمذة وتقدمي التوجية واالر�شاد لطلبة امل�ستويات الأولى يف الأمور التي تتعلق
بال�ش�ؤون الدرا�سية.
• اخلبري(ة) :هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف نف�س تخ�ص�ص الطالب(ة) ومن ذوي اخلربات العلمية والبحثية
املتميزة.

حمتوى م�سار التلمذة -الطلبة املتفوقني:
�أو ًال :بالن�سبة لطلبة امل�ستويات الأوىل:
�سيتم ربط طلبة الكليات يف امل�ستويات الأولى (طلبة ال�سنة الدرا�سية الثانية) والراغبني باالن�ضمام للم�سار مع
�أحد الطلبة يف ال�سنة الدرا�سية الرابعة ف�أعلى من نف�س التخ�ص�ص ومن املتميزين من الناحية الأكادميية حتت م�سمى
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(طالب(ة) خبري(ة))؛ لتقدمي امل�ساعدة والتوجيه واالر�شاد لهم مبا يتعلق مب�سارهم الدرا�سي من حيث :كيفية درا�سة
املقررات و�أ�سلوب الدرا�سة ،وطرق تنظيم �أوقات الدرا�سة ،وكيفية حتقيق املعدل الرتاكمي املتميز وغريها من الأمور التي
تهدف �إلى املحافظة على متيزهم الأكادميي وحت�سينه.
�آلية التنفيذ:
 .1ح�صر الطلبة املتفوقني يف ال�سنة الدرا�سية الرابعة (مبعدل تراكمي ال يقل عن  )4.25ودعوتهم للم�ساهمة يف
م�سار التلمذة كطلبة خرباء.
 .2ح�صر الطلبة يف ال�سنة الدرا�سية الثانية (مبعدل تراكمي ال يقل عن  )4.25ودعوتهم للإن�ضمام مل�سار التلمذة.
 .3توزيع طلبة امل�سار يف �ضوء الن�سب املعتمدة لكل كلية ح�سب عدد الربامج الأكادميية فيها وعلى املعتمد يف
برنامج الطلبة املتفوقني وكالآتي:
• الكليات التي تقوم بتقدمي برنامج �أكادميي واحد فقط ،يخ�ص�ص لها  4مقاعد للطالب و  4مقاعد للطالبات
يف الربنامج.
• الكليات التي تقوم بتقدمي برناجمني �أكادمييني فقط ،يخ�ص�ص لها مقعدين للطالب ومقعدين للطالبات
لكل برنامج �أكادميي.
• الكليات التي تقوم بتقدمي ثالثة برامج �أكادميية �أو �أكرث يخ�ص�ص لها مقعد للطالب ومقعد للطالبات لكل
برنامج �أكادميي.
• يف حالة الت�ساوي يف املعدل الرتاكمي تتم املفا�ضلة بني الطلبة املر�شحني بنا ًء على الن�سبة املركبة.

• يخ�ص�ص للطلبة غري ال�سعوديني ن�سبة ال تتجاوز ( )%5من العدد الكلي لطلبة الربنامج ،وتتم املفا�ضلة
بينهم يف �ضوء املعدل الرتاكمي ح�سب نوع الكلية (�صحية ،علمية� ،إن�سانية).
 .4حتقيق التوا�صل والربط بني طلبة امل�سار يف ال�سنة الدرا�سية الثانية وطلبته اخلرباء من ال�سنة الدرا�سية الرابعة
ف�أعلى.
 .5اجتياز املقابلة ال�شخ�صية للطرفني من قبل �إدارة امل�سار ،وتعبئة النماذج ذات العالقة.
� .6إعداد املحتوى (يت�ضمن جوانب �أكادميية تتعلق بامل�سار الدرا�سي فقط) واجلدول الزمني للقاءات بني الطرفني.
 .7متابعة وتقييم العوائد املرتتبة على هذا التوا�صل والربط.
ثاني ًا :بالن�سبة لطلبة امل�ستويات املتقدمة:
�سيتم ربط الطلبة املتفوقني ممن اجتازوا ال�سنة الدرا�سية الثالثة والرابعة (مبعدل تراكمي ال يقل عن )4.5
ملدة ف�صلني درا�سيني ،ب�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س (اخلبري) يف نف�س تخ�ص�ص الطالب(ة) ومن ذوي اخلربات العلمية
والبحثية املتميزة التي تزخر بهم اجلامعة ومراكزها البحثية .حيث يتولى هذا الطرف املتخ�ص�ص حتديد املحتوى العلمي
مل�سار التلمذة لكل طالب �أو طالبة على حدى يف �ضوء تخ�ص�ص الطالب �أو الطالبة ،مع مراعاة التدرج املنطقي والتعمق
الر�أ�سي يف جمال التخ�ص�ص وملدة ف�صل درا�سي واحد ،على �أن يت�ضمن الربنامج جماالت البحث العلمي و�أ�ساليب
التفكري العليا (حتليل وتركيب وتقومي وغريها) ،ويهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إلى اك�ساب الطلبة اخلربات املتعمقة ذات العالقة
بالتخ�ص�ص ،على �أن ينتهي الربنامج بانتاج ملمو�س (منتجات �إبداعية ،براءات اخرتاع ،بحوث �أ�صيلة ،مقاالت يف
التخ�ص�ص) �أو ما يراه املخت�ص منا�سب ًا.
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�آلية التنفيذ:
 .1ح�صر الطلبة يف ال�سنة الدرا�سية الثالثة والرابعة (مبعدل تراكمي ال يقل عن ( ))4.25ودعوتهم للت�سجيل يف
م�سار التلمذة.
 .2توزيع طلبة امل�سار يف �ضوء الن�سب املعتمدة لكل كلية ح�سب عدد الربامج الأكادميية فيها وعلى النحو املعتمد
يف برنامج الطلبة املتفوقني.
 .3دعوةالطلبة لتعبئة النموذج املخ�ص�ص لالن�ضمام للربنامج والذي يتم فيه اختيار الطلبة لأحد اخلرباء
املتخ�ص�صني من ذوي اخلربات املتميزة التي تزخر بهم اجلامعة ومراكزها البحثية ،واخلرباء من خارج
اجلامعة والراغبني امل�شاركة مب�سار التلمذة.
 .4اعتماد مناذج ت�سجيل الطلبة املتفوقني واخلرباء الراغبني باالنت�ساب مب�سار التلمذة.
 .5دعوة اخلرباء لإعداد املحتوى العلمي مل�سار التلمذة املوجه لطلبتهم.
 .6تقييم املحتوى العلمي بعر�ضه على املخت�صني يف كل تخ�ص�ص.
 .7اعتماد املحتوى العلمي من قبل �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني.
 .8البدء بتنفيذ املحتوى العلمي للربنامج وتوفري كافة الت�سهيالت الالزمة.
 .9متابعة وتقييم م�ستوى تقدم الطلبة بامل�سار.

مميزات االن�ضمام لطلبة امل�سار يف هذا امل�ستوى:
 .1منح الطالب(ة) اخلبري(ة) �شهادة من برنامج الطلبة املتفوقني ت�شري �إلى م�ساهمتهم يف م�سار التلمذة.
 .2منح الطالب(ة) �شهادة من برنامج الطلبة املتفوقني ت�شري �إلى م�شاركتهم يف م�سار التلمذة.
� .3إ�ضافة هذه ال�شهادات �إلى ال�سجل املهاري بعد اعتمادها ك�ساعات تدريبية (مبعدل � 3ساعات ا�سبوعي ًا وملدة
� 14أ�سبوع).
مميزات طلبة امل�سار:
 .1منح الطالب(ة) �شهادة من برنامج الطلبة املتفوقني ت�شري �إلى م�ساهمتهم يف م�سار التلمذة.
� .2إ�ضافة هذه ال�شهادة �إلى ال�سجل املهاري بعد اعتمادها ك�ساعات تدريبية (مبعدل �ساعتني ا�سبوعي ًا وملدة 14
�أ�سبوع).
مميزات �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركون كخرباء يف م�سار التلمذة:
 .1منح ااخلبري(ة) �شهادة من برنامج الطلبة املتفوقني ت�شري �إلى م�ساهمتهم يف م�سار التلمذة.
 .2اال�ستفادة من دعم برنامج «دعم �أبحاث الطلبة املتفوقني».
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م�سار التلمذة للطلبة املوهوبني
التعريف الإجرائي للم�صطلحات:
• الطلبة املوهوبني (م�سار التلمذة) :هم الطلبة الذين ميتلكون موهبة يف جمال معني.
• اخلبري(ة) :هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من ذوي املواهب املتميزة يف جمال معني.

حمتوى م�سار التلمذة بالن�سبة مل�سار الطلبة املوهوبني:
�سيتم ربط الطلبة املوهوبني ب�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س (اخلبري) يف نف�س موهبة الطالب(ة) ومن ذوي اخلربات
املتميزة يف جمال املوهبة حمل الربط والذين تزخر بهم اجلامعة ومراكزها .حيث يتولى هذا الطرف املتخ�ص�ص حتديد
املحتوى التطبيقي مل�سار التلمذة لكل طالب �أو طالبة على حدى يف �ضوء موهبة الطالب �أو الطالبة ،مع مراعاة التدرج
املنطقي والتعمق الر�أ�سي يف جمال املوهبة وملدة ف�صل درا�سي واحد ،ويهدف هذا الربط ب�شكل �أ�سا�سي �إلى اك�ساب الطلبة
املوهوبني القدرات واملهارات الالزمة ل�صقل مواهبهم ،على �أن ينتهي امل�سار بتنمية ملمو�سة للموهبة حمل الربط �أو ما
يراه املخت�ص منا�سب ًا.
�آلية التنفيذ:
 .1ح�صر الطلبة املوهوبني ودعوتهم للت�سجيل يف م�سار التلمذة.
 .2توزيع طلبة امل�سار يف �ضوء ما هو متاح من خرباء يف جمال موهبته.

 .3دعوةالطلبة لتعبئة النموذج املخ�ص�ص لالن�ضمام للم�سار والذي يتم فيه اختيار الطلبة لأحد اخلرباء املوهوبني
من ذوي اخلربات املتميزة التي تزخر بهم اجلامعة ومراكزها ،واخلرباءاملوهوبني من خارج اجلامعة
والراغبني امل�شاركة مب�سار التلمذة.
 .4اعتماد مناذج ت�سجيل الطلبة واخلرباء املوهوبني الراغبني باالنت�ساب مب�سار التلمذة.
 .5دعوة اخلرباء املوهوبني لإعداد املحتوى العلمي مل�سار التلمذة املوجه لطلبتهم.
 .6تقييم املحتوى العلمي والتطبيقي بعر�ضه على املخت�صني يف كل تخ�ص�ص.
 .7اعتماد املحتوى العلمي والتطبيقي من قبل �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
 .8البدء بتنفيذ املحتوى للم�سار وتوفري كافة الت�سهيالت الالزمة.
 .9متابعة وتقييم م�ستوى تقدم الطلبة بامل�سار.

مميزات طلبة امل�سار:
 .1منح الطالب(ة) �شهادة من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ت�شري �إلى م�ساهمتهم يف م�سار التلمذة.
� .2إ�ضافة هذه ال�شهادة �إلى ال�سجل املهاري بعد اعتمادها ك�ساعات تدريبية (مبعدل �ساعتني ا�سبوعي ًا وملدة
� 14أ�سبوع).
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مميزات �أع�ضاء هيئة التدري�س املوهوبني امل�شاركني كخرباء يف م�سار التلمذة:
 .1منح ااخلبري(ة) �شهادة من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ت�شري �إلى م�ساهمتهم يف م�سار التلمذة.
 .2اال�ستفادة من الربامج املخ�ص�صة لدعم املوهوبني داخل اجلامعة وخارجها.

ويف نهاية كل عام درا�سي �سيتم تكرمي امل�شاركني من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة من خالل �إقامة حفل �سنوي
برعاية �سعادة الدكتور وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ،وتوزيع ال�شهادات والهدايا الرمزية.

الهيكل التنظيمي للربنامج
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الأدوار الوظيفية يف الربنامج:
دور �إدارة الربنامج:
اللجنة
التنفيذية العليا
للربنامج

•�إقرار ال�سيا�سات والقواعد والأنظمة والإجراءات للربنامج وفق الآلية املعتمدة.
•�إقرار خطط التوا�صل والتعاون وال�شراكة مع اجلهات ذات العالقة بعمل الربنامج.
•�إقرار ميزانية الربنامج وبنود ال�صرف املتعلقة بها وفق الآلية املعتمدة باجلامعة.
•البث يف املقرتحات التي ترفعها �إدارة الربنامج و�إبداء الر�أي والتوجيه مبا يلزم.
•متابعة اجنازات الربنامج وتقييم درجة فعاليتها.

مدير الربنامج

•الإ�شراف على تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنفيذ مراحل الربنامج ،والرقابة على ذلك وفق ًا
لآليات حمددة لتحقيق الأهداف املرجوة للربنامج من خالل منظومة متكاملة من الأعمال
التي تقدمها الوحدات املبا�شرة وامل�ساندة التابعة له.
•و�ضع الأهداف التنفيذية للربنامج وحتديد �آليات تنفيذها يف �ضوء الأهداف العامة للربنامج.
•الإ�شراف على �إعداد اخلطط التنفيذية واملوازنات املالية للربنامج.
•التوا�صل مع اجلهات امل�شاركة يف تنفيذ الربنامج.
•اعتماد الربامج الإثرائية والربامج امل�ساندة املر�سلة من من�سقي الربنامج يف كليات اجلامعة.
•اعتماد برامج الزيارات للجامعات العاملية والرفع به للجنة التنفيذية العليا للربنامج.
•اعتماد النماذج املخ�ص�صة للربنامج مب�ساريه.
•امل�شاركة يف امل�ؤمترات والفعاليات العاملية ذات العالقة برعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل.

وحدة التن�سيق
واملتابعة

•التن�سيق مع عمادة �ش�ؤون الطالب والقبول والت�سجيل وعمادة البحث العلمي وعمادة املكتبات
ومطابع اجلامعة فيما يتعلق ب�ش�ؤون الربنامج.
•التن�سيق مع الكليات لتحديد من�سقي ومر�شدي الربنامج يف كليات اجلامعة و�أق�سامها
الأكادميية.
•التوا�صل مع من�سقي ومر�شدي الربنامج يف كليات اجلامعة و�أق�سامها الأكادميية ب�ش�أن تنفيذ
�أن�شطة الربنامج وبراجمه الإثرائية ،وتقدمي اال�ست�شارات لهم ،وا�ستالم النماذج والطلبات
ذات العالقة بعمل الربنامج وحتويلها للوحدات املخت�صة بالربنامج.
•التن�سيق مع مدير الربنامج ملتابعة م�شكالت طلبة الربنامج.
•الإ�شراف على نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل وال�صادرة عن مدير الربنامج.

وحدة العالقات
العامة والإعالم

•الرتويج للربنامج لإبرازه ب�صورة واقعية لعامة اجلمهور وجلميع الفئات والقطاعات ذات
العالقة ب�أن�شطته.
•التن�سيق والتعاطي مع و�سائل الإعالم والإعالن فيما يتعلق بالدعاية والإعالن للربنامج
و�أخباره واجنازاته.
•الإ�شراف على املوقع الإلكرتوين ومواقع التوا�صل االجتماعي للربنامج.
•ت�صميم و�إعداد منتديات �إلكرتونية متخ�ص�صة لطلبة الربنامج.
•�إعداد الن�شرات الدورية والأدلة التعريفية للربنامج.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل وال�صادرة عن مدير الربنامج.
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وحدة رعاية
الطلبة املتفوقني

•�إعداد قوائم الطلبة املتفوقني املر�شحني للربنامج وملراحله املختلفة.
•التن�سيق مع عمادة تطوير املهارات لإعداد الربامج التدريبية لطلبة الربنامج املتفوقني
والرفع بها ملدير الربنامج.
•الرفع بور�ش العمل ذات العالقة بعمل الوحدة ملدير الربنامج واملتعلقة مبن�سقي الربنامج
ومر�شديه بالكليات والأق�سام الأكادميية.
•التن�سيق مع اجلهات اخلارجية لإعداد الربامج الإثرائية ال�صيفية لطلبة الربنامج املتفوقني
والرفع بها ملدير الربنامج.
•درا�سة الربامج الإثرائية املقدمة من كليات اجلامعة والرفع بها ملدير الربنامج.
•الإ�شراف امل�شرتك مع وحدة رعاية الطلبة املوهوبني على م�سار التلمذة امل�ساند بالربنامج.
•متابعة اجناز طلبة الربنامج املتفوقني لفعاليات و�أن�شطة الربنامج.
•�إعداد تقارير االجناز للربنامج والرفع بها ملدير الربنامج.
•تقدمي امل�شورة واال�ست�شارة ملن�سقي الربنامج يف كليات اجلامعة يف جمال تطوير وتنفيذ
الربامج الإثرائية.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل وال�صادرة عن مدير الربنامج.

وحدة رعاية
الطلبة املوهوبني

•عقد ور�ش العمل ملن�سقي الربنامج يف كليات اجلامعة حول كيفيات الك�شف عن الطلبة
املوهوبني وحتديدهم.
•ح�صر الطلبة املوهوبني بالتن�سيق مع من�سقي الربنامج يف كليات اجلامعة.
•�إعداد قائمة بيانات تت�ضمن �أ�سماء طلبة الربنامج املوهوبني والبيانات التف�صيلية عنهم.
•التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الوطنية املتخ�ص�صة برعاية املوهبة ودرا�سة �أوجه التعاون والرفع بها
ملدير الربنامج.
•التن�سيق مع النوادي الطالبية باجلامعة ذات العالقة باملوهبة ل�ضم طلبة الربنامج املوهوبني
لها.
•�إعداد برامج �إثرائية وتطويرية داخلية وخارجية لطلبة الربنامج املوهوبني والرفع بها ملدير
الربنامج.
•ربط الطلبة املوهوبني بالربنامج مب�سار التلمذة بالتن�سيق مع وحدة رعاية الطلبة املتفوقني.

مكتب م�ساعدة
مدير الربنامج

•تنفيذ التعليمات والتوجيهات ال�صادرة من مدير الربنامج بعد اعتمادها من اللجنة العليا
للربنامج.
•التوا�صل مع اجلهات امل�شاركة يف تنفيذ الربنامج بالق�سم الن�سائي.
•الإ�شراف على ال�شعب الثالث التابعة للمكتب (�شعبة رعاية الطالبات املتفوقات ،و�شعبة
رعاية الطالبات املوهوبات ،و�شعبة ال�ش�ؤون الإدارية بفرع الطالبات).
•التن�سيق مع مدير الربنامج ملتابعة م�شكالت طالبات الربنامج.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل وال�صادرة عن مدير الربنامج.
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�شعبة رعاية
الطالبات
املتفوقات

•املتابعة مع وحدة رعاية الطلبة املتفوقني ب�ش�أن قوائم الطالبات املتفوقات املر�شحات للربنامج
وملراحله املختلفة.
•التن�سيق مع عمادة تطوير املهارات لإعداد الربامج التدريبية لطالبات الربنامج املتفوقات
والرفع بها مل�ساعدة مدير الربنامج.
•التن�سيق مع وحدة رعاية الطلبة املتفوقني بخ�صو�ص الربامج الإثرائية ال�صيفية لطالبات
الربنامج املتفوقني والرفع بها مل�ساعدة مدير الربنامج.
•درا�سة الربامج الإثرائية املقدمة من كليات اجلامعة بفرع الطالبات والرفع بها مل�ساعدة
مدير الربنامج.
•الإ�شراف امل�شرتك مع �شعبة رعاية الطالبات املوهوبات على م�سار التلمذة امل�ساند بالربنامج.
•متابعة اجناز طالبات الربنامج املتفوقات لفعاليات و�أن�شطة الربنامج.
•�إعداد تقارير االجناز للربنامج والرفع بها مل�ساعدة مدير الربنامج.
•تقدمي امل�شورة واال�ست�شارة ملن�سقات الربنامج يف كليات اجلامعة بفرع الطالبات يف جمال
تطوير وتنفيذ الربامج الإثرائية.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل وال�صادرة عن م�ساعدة مدير الربنامج.

�شعبة رعاية
الطالبات
املوهوبات

•عقد ور�ش العمل ملن�سقات الربنامج يف كليات اجلامعة حول كيفيات الك�شف عن الطالبات
املوهوبات وحتديدهم.
•ح�صر الطالبات املوهوبات بالتن�سيق مع من�سقات الربنامج يف كليات اجلامعة بفرع
الطالبات.
•�إعداد قائمة بيانات تت�ضمن �أ�سماء طالبات الربنامج املوهوبات والبيانات التف�صيلية عنهن.
•التن�سيق مع وحدة رعاية الطلبة املوهوبني بخ�صو�ص �أوجه التعاون امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات
الوطنية املتخ�ص�صة برعاية املوهبة والرفع بها مل�ساعدة مدير الربنامج.
•التن�سيق مع النوادي الطالبية باجلامعة يف فرع الطالبات ذات العالقة باملوهبة ل�ضم
طالبات الربنامج املوهوبات لها.
•�إعداد برامج �إثرائية وتطويرية داخلية وخارجية لطالبات الربنامج املوهوبات والرفع بها
مل�ساعدة مدير الربنامج.
•ربط الطالبات املوهوبات بالربنامج مب�سار التلمذة بالتن�سيق مع �شعبة رعاية الطالبات
املتفوقات.

�شعبة ال�ش�ؤون
الإدارية بفرع
الطالبات

•القيام بالأعمال الكتابية واملرا�سالت بفرع الطالبات.
•تنظيم املعلومات وامللفات اخلا�صة بالربنامج وغريها من �أعمال ال�سكرتاريا الروتينية بفرع
الطالبات.
•متابعة و�إنهاء املعامالت الكتابية واملرا�سالت التي تقع يف نطاق العمل بفرع الطالبات.
•�إعداد وت�سليم طالبات الربنامج البطاقات التعريفية وال�شهادات.
•توثيق �أن�شطة طالبات الربنامج يف ال�سجل املهاري ،وال�سجل اخلا�ص بهن يف الربنامج.
•التوا�صل مع وحدة ال�ش�ؤون الإدارية والفنية لتوفري م�ستلزمات العمل وامل�ستلزمات والأدوات
الالزمة لطالبات الربنامج.
•امل�شاركة باحلمالت التعريفية للربنامج وور�ش العمل ذات العالقة.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل وال�صادرة عن م�ساعدة مدير الربنامج.
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وحدة ال�ش�ؤون
الإدارية
والفنية�-شعبة
ال�ش�ؤون الإدارية

•القيام بالأعمال الكتابية واملرا�سالت.
•تنظيم املعلومات وامللفات اخلا�صة بالربنامج وغريها من �أعمال ال�سكرتاريا الروتينية.
•متابعة و�إنهاء املعامالت الكتابية واملرا�سالت التي تقع يف نطاق العمل.
•�إعداد ميزانية الربنامج والرفع بها ملدير الربنامج.
•العمل على �إعداد الرتتيبات الالزمة للح�صول على اعتماد الربنامج من جهات عاملية.

وحدة ال�ش�ؤون
الإدارية
والفنية�-شعبة
الأن�شطة
والفعاليات

•�إعداد وت�سليم طالب الربنامج البطاقات التعريفية وال�شهادات.
•توثيق �أن�شطة طالب الربنامج يف ال�سجل املهاري ،وال�سجل اخلا�ص بهم يف الربنامج.
•�إعداد النماذج ذات العالقة بعمل الوحدات والرفع بها ملدير الربنامج.
•التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة لتوفري م�ستلزمات العمل وامل�ستلزمات والأدوات الالزمة
لطالب الربنامج.
•امل�شاركة باحلمالت التعريفية للربنامج وور�ش العمل ذات العالقة.
•الإ�شراف على الدورات التدريبية وور�ش العمل التي تعقدها عمادة تطوير املهارات.
•القيام ب�إعداد الرتتيبات الالزمة لعقد احلمالت التعريفية واملعار�ض والفعاليات وامل�سابقات
والندوات وور�ش العمل وغريها ذات العالقة بالربامج ،والإ�شراف على تنفيذها.
•تنظيم الزيارات امليدانية والعالقات التعاونية امل�شرتكة للربنامج.
•تنظيم م�شروع “جائزة الطلبة املتفوقني واملوهوبني” وامل�سابقات الإبداعية.
•تنفيذ �أي مهام �أخرى تقع يف نطاق العمل وال�صادرة عن مدير الربنامج.

ولبيانات التوا�صل مع �إدارة الربنامج يرجى التف�ضل بزيارة الرابط التايل:
http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1123

دور الكليات يف الربنامج:
يعترب الربنامج من الربامج امل�ساندة لدور الكليات يف رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني لديها ،حيث تعترب الكلية
حجر الزاوية لهذا الربنامج ،ويناط بها العديد من الأن�شطة واملهام ذات العالقة برعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني؛ مما
�سينعك�س ايجاب ًا على تقدم طلبتها املتفوقني �أكادميي ًا وبحثي ًا وكذلك �صقل طاقات وقدرات طلبتها املوهوبني.
ويف هذا الإطار �ستقوم �إدارة الربنامج بالتوا�صل مع الكليات لتحديد من�سق ومر�شد للربنامج يف كل كلية من
كليات اجلامعة على �أن يكون من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ،وتعبئة النموذج املتعلق بذلك ورفعه لإدارة
الربنامج ،مع متابعة �أدوراهم الوظيفية يف الربنامج وتقدمي امل�ساندة والدعم لها.
�أ -دور من�سق الربنامج يف الكلية:
يعترب من�سق الربنامج يف الكلية حلقة الو�صل بني الكلية التي يتبع لها و�إدارة الربنامج ،وتناط به الأدوار الوظيفية التالية:
 .1اعتماد قائمة الطلبة املتفوقني الكرتوني ًا والتي يتم �إعدادها من قبل �إدارة الربنامج يف �ضوء املعايري ذات
العالقة.
 .2تطبيق الأ�ساليب والو�سائل والإجراءات والأدوات املتبعة يف الك�شف عن املوهوبني واملوهوبات ،وح�صر الطلبة
املوهوبني بالكليات.
 .3حتديد مر�شدي ومر�شدات لطلبة الربنامج بالتن�سيق مع االق�سام الأكادميية بالكلية ،والعمل على التحقق من
توزيع ه�ؤالء الطلبة على ه�ؤالء املر�شدين واملر�شدات من خالل تعبئة النموذج اخلا�ص بذلك ،ورفعه لإدارة
الربنامج.
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 .4عقد اللقاءات التوا�صلية مع طلبة الربنامج لغايات التحفيز واملتابعة.
� .5إعتماد جدول املتابعة والتوا�صل بني طلبة الربنامج واملر�شدين واملر�شدات الذين مت حتديدهم لغايات حتقيق
�أهداف الربنامج.
 .6التوا�صل مع مر�شدي ومر�شدات طلبة الربنامج لأغرا�ض متابعة طلبة الربنامج و�إعداد الربنامج الإثرائي لهم،
والرفع به لإدارة الربنامج.
 .7تعبئة النماذج ذات العالقة بتقييم مدى تقدم طلبة الربنامج يف مراحله املتعددة.
 .8املتابعة مع الأق�سام الأكادميية بالكلية للتحقق من تنفيذ الربنامج الإثرائي لطلبة الربنامج من خالل التن�سيق
مع ر�ؤ�ساء الأق�سام.
 .9التن�سيق مع الأق�سام الأكادميية بالكلية ومر�شدي ومر�شدات طلبة الربنامج لإعداد برنامج زيارة اجلامعات
العاملية ،وبرنامج الدرا�سات وامل�شاريع البحثية وغريها من الربامج ،و�إعداد التقارير ذات العالقة ،والرفع
بذلك لإدارة الربنامج.
ولالطالع على قائمة �أ�سماء من�سقي كليات اجلامعة ،يرجى التف�ضل بزيارة الرابط التايل:
http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1272
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ب -دور مر�شد الربنامج بالأق�سام الأكادميية:
املر�شد(ة) للطلبة املتفوقني واملوهوبني هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين �أكادميي ًا وبحثي ًا ،حيث يرتبط
به طلبة الربنامج يف �ضوء التخ�ص�ص امل�شرتك ،ويكمن دوره الأ�سا�سي يف حتقيق الأهداف الإثرائية للربنامج .وميكن
اال�سرت�شاد باملعايري التالية لتحديد املر�شد(ة):
املعيار

الأهمية الن�سبية (الوزن)

التميز البحثي يف �ضوء عدد الأبحاث املن�شورة والن�شر يف املجالت العلمية املميزة واملحكمة

%40

تقييم الطلبة خالل ال�سنة الأخرية

%40

تقييم رئي�س الق�سم خالل ال�سنة الأخرية

%10

عدد امل�ساهمات املجتمعية خالل ال�سنة الأخرية

%10

وتناط مبر�شدي ومر�شدات طلبة الربنامج بالإ�ضافة �إلى الأدوار الرئي�سية املحددة له يف دليل الإر�شاد الأكادميي،
عدد ًا من الأدوار وعلى النحو التايل:
 .1القيام بالتوا�صل مع طلبة الربنامج ا�سبوعي ًا (�ساعة واحدة على الأقل) لغايات االر�شاد واملتابعة.
 .2القيام ب�إعداد برنامج �إثرائي لطلبة الربنامج التابعني والرفع به ملن�سق الربنامج يف الكلية.
� .3إعداد تقرير متابعة لتقدم الطالب �أو الطالبة يف حتقيق متطلبات الربنامج الإثرائي.
 .4التو�صية با�ستمرارية الطالب �أو الطالبة يف الربنامج.
 .5تقدمي تو�صيات فيما يتعلق بربنامج زيارة اجلامعات العاملية ،وبرنامج الدرا�سات وامل�شاريع البحثية.
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Distinguished & Talented
S t u d e n t s C l u b

وهو نادي م�صاحب مل�ساري الربنامج يف التفوق واملوهبة ،بحيث يقدم هذا النادي عدد ًا من الأن�شطة الهادفة
�إلى زيادة حما�س طلبة الربنامج ورغبتهم بالتعلم والتفوق واالبداع واملوهبة ،ومن هذه الأن�شطة :امل�سابقات الثقافية
واالجتماعية ،واملناق�شات ،والندوات ،واملحا�ضرات ،وبرامج اخلدمة العامة ،واملخيمات وال�شارات الك�شفية  -ما �أمكن-
وغريها.
ر�ؤية النادي
	�أن يكون نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني منوذج ًا مميز ًا من خالل الإ�سهام يف رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني
وتطويرهم وتنميتهم فكري ًا و�سلوكي ًا ون�شر ثقافة التفوق واملوهبة باجلامعة واملجتمع.
ر�سالة النادي
تطوير معارف ومهارات الطلبة املتفوقني واملوهوبني وربطهم بالواقع من خالل توا�صلهم و تفاعلهم مع جهات
داخل وخارج �أ�سوار اجلامعة .
�أهداف النادي
• توفري بيئة ملناق�شة وتبادل وتطوير الأفكار بني الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
• توفري بيئة داعمه وم�شجعه لأعمال الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
• �إقامة الن�شاطات التي تربز جهود الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
• زيادة معارف الطلبة املتفوقني واملوهوبني وتطوير مهاراتهم يف خمتلف املجاالت.
• ن�شر ثقافة التفوق واملوهبة باملجتمع.
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التوا�صل مع الربنامج:

املوقع الإلكرتوين
dsp.ksu.edu.sa

الربيد االلكرتوين
dsp@ksu.edu.sa
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