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�إن ا�ستدامة جناحنا ال تكون �إال با�ستدامة مقومات هذا النجاح ،وهذا ما ن�أمل �أن حتققه
املح�صلة �إىل ا�ستثمار هذه املق ّومات ب�شكل �أكرث
ر�ؤيتنا التي تنبع من عنا�صر قوتنا وتقود يف
ّ
ا�ستدامة ب�إذن اهلل.
معظمه من ال�شباب ،هو فخر
طموح،
�شعب
ٌ
ثروتنا الأوىل التي ال تعادلها ثروة مهما بلغتٌ :
ُ
بالدنا و�ضمانُ م�ستقبلها بعون اهلل ،وال نن�سى �أنه ب�سواعد �أبنائها قامت هذه الدولة يف ظروف
وحدها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود طيب اهلل ثراه.
بالغة ال�صعوبة ،عندما
ّ
و�سواعد �أبنائه� ،سيفاجئ هذا الوطن العا َ
مل من جديد.
صاحب السمو امللكي
األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز (ويل العهد)
رؤية اململكة 2030

مزيد ًا من التميز والإبداع يف خدمة الوطن
الع َمر
أ.د .بدران بن عبدالرحمن ُ
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رؤية الربنامج:
الريادة والتميز يف جمال رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف اجملتمع السعودي
للمساهمة يف التحول نحو جمتمع واقتصاديات املعرفة.

رسالة الربنامج:
تقدمي رعاية وعناية استثنائية للطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك سعود يف كافة
التخصصات وكافة جماالت املوهبة املتاحة من خالل تقدمي برامج نوعية وإثرائية ومساندة تدعم
تفوقهم األكادميي وجماالت املوهبة لديهم على املستوى العلمي والعملي.

أهداف الربنامج:

 .1اإلسهام يف إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية
وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على مستوى اجلامعة واجملتمع.
 .2تطوير وإبراز القدرات واملهارات لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني للمساهمة يف جهود
التنمية والتطوير على مستوى اجلامعة واجملتمع .
 .3تنمية أفاق التفكري للطلبة املتفوقني واملوهوبني ،وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات
التنمية املعاصرة.
 .4متكني طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني من االستفادة القصوى من الربامج والشراكات
الداخلية واخلارجية للجامعة واملتعلقة باألبعاد التعليمية واألكادميية والبحثية وكذلك املتعلقة
باملوهبة واإلبداع واالبتكار.
 .5نشر وترسيخ ثقافة التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بني الطلبة يف
جميع كليات اجلامعة.
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ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺴﺎر اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻜﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻮﻋﻲ
...........................................................................................................
اﻟﺒﺪاﻳﺔ

اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻜﻤﻲ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ا³وﻟﻰ

..........................
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

..........................
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻨﻮﻋﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

..........................
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻘﺪم
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﻛﻤﻲ ) (٤٫٢٥ﻓﺄﻋﻠﻰ وﺑﺪون رﺳﻮب ﻓﻲ أي
ﻣﻘﺮر ،واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ) %٨٠ﻟﻠﻤﻌﺪل
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ %٢٠،ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ(.
ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﻛﻤﻲ ) (٤٫٢٥ﻓﺄﻋﻠﻰ وﺑﺪون رﺳﻮب ﻓﻲ أي
ﻣﻘﺮر ،واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ )اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻮﻋﻲ
) ٢٠٠ﻣﻘﻌﺪ @ (( ،ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ وإﻛﻤﺎل
ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋﺪاد اﻟﻌﺎم وﻫﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎﻃﻴﻦ ﻣﻦ
• أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد اﻟﻌﺎم.
• أﺳﺮار اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ ) ﻣﺤﺎﺿﺮة(
• أﻧﻮاع اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ) ﻣﺤﺎﺿﺮة(
• اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻠﺘﻔﻮق )ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ(
• ﻋﺎدات اﻟﻌﻘﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ )ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ(
• ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺧﺒﻴﺮ )ﻟﻘﺎء(
ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﻛﻤﻲ ) (٤٫٢٥ﻓﺄﻋﻠﻰ وﺑﺪون رﺳﻮب ﻓﻲ أي
ﻣﻘﺮر ،واﻛﻤﺎل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﺛﺮاﺋﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاد
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ.

خريجي الدفعة األولى
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مسار الطلبة المتفوقين
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 94طالب وطالبة
كلية التربية

3

كلية العلوم
كلية إدارة األعمال
كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

0

كلية علوم الحاسب والمعلومات
كلية التمريض
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كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة
كلية علوم الحاسب والمعلومات  -المزاحمية
كلية ادارة األعمال  -المزاحمية
كلية اآلداب
كلية اللغات والترجمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
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0
0
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طالب
طالل بن عبدالوهاب بن طالل احلريبي
ابراهيم بن حمد بن حثالن باحلارث
ايرات  ، .احميتوف
احمد بن م�سيلم بن م�سفر العديني
طارق بن علي بن نا�صر العبداهلل ال�شهري
-

طالب
نا�صر بن حممد بن �سلطان القباين ال�سهلي
عبدالرحمن بن عبداهلل بن �صالح ال�صويان
عبداهلل بن نا�صر بن �سامل القحطاين
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حممد ال�ضبيبان
يو�سف بن حمد بن عبدالعزيز الداعج
عمر بن نا�صر بن �إبراهيم العمر
-

كلية الرتبية

طالبات

هدى بنت ابراهيم بن �سامل رفاده البلوي
�شوق بنت علي بن حممد العميم
�شروق بنت را�شد بن مبارك الر�شود
امل بنت ابراهيم بن حماد الري�س
العنود بنت ابراهيم بن �صالح الغريبي
�أروى بنت حممد بن عواجي يحي عري�شي
منى بنت تركي بن عبدالرحمن اخلنفري القحطاين

كلية �إدارة
الأعمال

طالبات
نوره بنت عبدالعزيز بن فوزان املبارك
لبنى بنت �سعد بن احمد الفهيد
رغد بنت عبداهلل بن ابراهيم القويز
منال بنت عادل بن �سعيد بن ا�سماعيل خان
يارا بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الوهيبي
غيداء �سعد القحطاين
-

طالب

كلية العلوم

�سلطان بن عبداهلل بن حممد �سفريان
ابراهيم بن عبداهلل بن ابراهيم الغفي�ص
حممد بن عبدالعزيز بن حممد الربيع�صي املطريي
نادر بن �سالمه بن نا�صر احلري�ص
ريان بن خالد بن �سامل البي�ضاين الزهراين
مازن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الغ�صاب
-

طالب
يو�سف بن حممد بن عبداهلل امل�سعد
زياد بن عبدالرحمن بن نا�صر املاجد
با�سل بن عبداهلل بن �صالح العبدي
-

طالبات
ابتهال بنت نا�صر بن عبداهلل العثمان
ا�سماء بنت علي بن حممد �آل مارد الأ�سمري
رمي بنت خالد بن عبدالرحمن الطويل
-

كلية علوم احلا�سب
وتقنية املعلومات

طالبات

دميه بنت احمد بن عبدالرحمن العبدالعايل
هند بنت حممد بن ابراهيم املنيف
نورا احمد حممد ال�سقاف الها�شمي
رهف بنت عمر بن حممد العمر
منار بنت �سليمان بن حممد �سليمان بن االمري
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طالب

كليات الآداب

احمد بن حممد بن ابوهيبه كناين
خالد بن حمود بن �سامل ال �شايف الهاجري
نا�صر بن حممد بن ثنيان العنزي
تركي بن مطلق بن مقبل البعيجي ال�سبيعي
-

طالب

طالبات
هديل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن اليو�سف
بدرية بنت حمدان بن علي ال علي الغامدي
�صيته بنت حممد بن �سلطان الطيا�ش
فاطمه بنت عبداهلل بن حممد �سقا
رمي بنت حممد بن زيد الرقيب
نوره بنت عبدالرحمن بن �سعود عبداهلل الفليج
نوف بنت ابراهيم بن ح�سن الن�صار الدو�سري
�سحر بنت عو�ض بن خلف ال دهي�س ال�شمراين

كلية الأمري �سلطان للخدمات
الطبية الطارئة

عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز الربيع
عمر بن عبداهلل بن عبداللطيف �آل ال�شيخ
خالد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ابا بطني
حامت بن فهد بن عبداهلل املطريي
بدر بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن قا�سم

طالبات
-

طالب

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

مروان بن عبداهلل بن فهد الفهيد
بندر بن احمد بن حممد عقدي
حممد �سعيد �سليمان ال�سويلم
م�شعل بن عبد الهادي بن خالد ال�صنقر
عبداالله بن زهري بن ح�سن مر�سي
-

طالب

مي بنت خلف بن باين الرحماين البقمي
وجود بنت احمد بن عمر العبداللطيف
هتون بنت ح�سن بن مدين العلي
مرام بنت حممد بن رجاء اجلهني
نائله بنت انور بن حممد الق�ضيب
غاده بنت حممد بن عبداملح�سن الذكري
هيا بنت زيد بن �سليمان اجلربوع
�ساره بنت خالد بن عبداهلل الهدب

-

طالبات

كلية التمري�ض

عبدالعزيز بن ذياب بن ب�شري ال�سبيعي العنزي
-

طالب

طالبات

مو�ضى بنت عبدالعزيز بن نا�صر العليان
�شروق بنت �صالح بن عبداهلل الزومان
ا�سماء بنت حممد بن عبداهلل املطرودي
مواهب بنت عبداهلل بن بكر هو�ساوي

كلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع

طالبات
امريه بنت طالل بن بي�شي املالكي
ب�شرى عمر م�صطفى عيا�ش
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طالب

طالبات

كليات املزاحمية

-

يزيد بن حممد بن فايز العمري
�سعيد بن ح�سن بن علي احل�سني الزهراين
�سلطان بن من�صور بن خازم الكعبي العمري
بندر بن عبداهلل بن عبداهلل احلمايل القحطاين
حممد بن يو�سف بن عبد احلميد ح�سني

كلية اللغات
والرتجمة

طالب

طالبات

�سعود بن حممد بن �سعد ظافر �آل جبل
م�ساعد بن ع�ضيب بن جالب العنزي

طالب

-

كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين

حممد بن م�شاري بن عبد الرحمن بن جويعد
خالد بن �صالح بن حممد بن نوي�صر

طالب

-

كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية

حممد بن فهد بن زيد الفراج
حممد بن ابراهيم بن حممد الزبن
رعد بن عبدالعزيز بن احمد الزهراين
-

طالبات
طالبات

غاده بنت نا�صر بن �صالح العمران
نوف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الع�سكر
هياء بنت عبدالرحمن بن حممد اليو�سف
رلى بنت �سعد بن عبدالرحمن العمار
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