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�إن ��ستد�مة جن�حن� ال تكون �إال ب��ستد�مة مقوم�ت هذ� �لنج�ح، وهذ� م� ن�أمل �أن حتققه   
�أكرث  ب�سكل  �ملقّوم�ت  هذه  ��ستثم�ر  �إىل  لة  �ملح�سّ يف  وتقود  قوتن�  عن��سر  من  تنبع  �لتي  روؤيتن� 

��ستد�مة ب�إذن �هلل.
ثروتن� �الأوىل �لتي ال تع�دله� ثروة مهم� بلغت: �سعٌب طموٌح، معظُمه من �ل�سب�ب، هو فخر   
�لدولة يف ظروف  �أبن�ئه� ق�مت هذه  ب�سو�عد  �أنه  نن�سى  بعون �هلل، وال  م�ستقبله�  بالدن� و�سم�ُن 
ثر�ه.  �هلل  طيب  �سعود  �آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك  وحّده�  عندم�  �ل�سعوبة،  ب�لغة 

و�سو�عد �أبن�ئه، �سيف�جئ هذ� �لوطن �لع�مَل من جديد.
 صاحب السمو امللكي

األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز )ويل العهد(
رؤية اململكة 2030
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 مزيدً� من �لتميز و�الإبد�ع يف خدمة �لوطن
أ.د. بدران بن عبدالرحمن الُعَمر
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رؤية الربنامج: 

السعودي  اجملتمع  يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  رعاية  جمال  يف  والتميز  الريادة   
للمساهمة يف التحول نحو جمتمع واقتصاديات املعرفة.

رسالة الربنامج: 
للطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك سعود يف كافة  تقدمي رعاية وعناية استثنائية   
تدعم  ومساندة  وإثرائية  نوعية  برامج  تقدمي  خالل  من  املتاحة  املوهبة  جماالت  وكافة  التخصصات 

تفوقهم األكادميي وجماالت املوهبة لديهم على املستوى العلمي والعملي.

أهداف الربنامج: 
1.   اإلسهام يف إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية 

وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على مستوى اجلامعة واجملتمع.

للمساهمة يف جهود  القدرات واملهارات لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني  وإبراز  2. تطوير 
التنمية والتطوير على مستوى اجلامعة واجملتمع.  

متطلبات  مع  التكيف  على  قدراتهم  وزيادة  واملوهوبني،  املتفوقني  للطلبة  التفكري  أفاق  تنمية   .3
التنمية املعاصر ة.

والشراكات  الربامج  من  القصوى  االستفادة  من  واملوهوبني  املتفوقني  اجلامعة  طلبة  متكني   .4
التعليمية واألكادميية والبحثية وكذلك املتعلقة  باألبعاد  للجامعة واملتعلقة  الداخلية واخلارجية 

باملوهبة واإلبداع واالبتكار. 

5. نشر وترسيخ ثقافة التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بني الطلبة يف 
جميع كليات اجلامعة .
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مخطط مسار الطلبة المتفوقين

االنتقال من البعد الكمي إلى البعد النوعي
...........................................................................................................

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

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

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

البعد
الكمي

البعد
النوعي

المرحلة التأهيليةالبداية

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

التراكمي،٢٠% للنسبة المركبة).

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

التخصصي.

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

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

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

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

• لقاء مع خبير (لقاء)

السنة ا³ولى

مرحلة ا�عداد العام

السنة الثانية

مرحلة ا�عداد التخصصي

السنة الثالثة

مرحلة ا�عداد المتقدم

السنة الرابعة فما فوق
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 خريجي الدفعة األولى
مسار الطلبة المتفوقين

94 طالب وطالبة

كلية التربية
كلية العلوم

كلية إدارة األعمال
كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

كلية علوم الحاسب والمعلومات
كلية التمريض

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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هدى بنت ابراهيم بن �سامل رفاده البلويطالل بن عبدالوهاب بن طالل احلريبي

�سوق بنت علي بن حممد العميمابراهيم بن حمد بن حثالن باحلارث
�سروق بنت را�سد بن مبارك الر�سودايرات  .  ، احميتوف

امل بنت ابراهيم بن حماد الري�ساحمد بن م�سيلم بن م�سفر العديني
العنود بنت ابراهيم بن �سالح الغريبيطارق بن علي بن نا�سر العبداهلل ال�سهري

اأروى بنت حممد بن عواجي يحي عري�سي-
منى بنت تركي بن عبدالرحمن اخلنفري القحطاين-

كلية �لرتبية ط�لب�تطالب

نوره بنت عبدالعزيز بن فوزان املباركنا�سر بن حممد بن �سلطان القباين ال�سهلي
لبنى بنت �سعد بن احمد الفهيدعبدالرحمن بن عبداهلل بن �سالح ال�سويان

رغد بنت عبداهلل بن ابراهيم القويزعبداهلل بن نا�سر بن �سامل القحطاين
منال بنت عادل بن �سعيد بن ا�سماعيل خانعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حممد ال�سبيبان

يارا بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الوهيبييو�سف بن حمد بن عبدالعزيز الداعج
غيداء �سعد القحطاينعمر بن نا�سر بن اإبراهيم العمر

--

 كلية �إد�رة
�الأعم�ل ط�لب�تطالب
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ابتهال بنت نا�سر بن عبداهلل العثمان�سلطان بن عبداهلل بن حممد �سفريان
ا�سماء بنت علي بن حممد اآل مارد الأ�سمريابراهيم بن عبداهلل بن ابراهيم الغفي�س

رمي بنت خالد بن عبدالرحمن الطويلحممد بن عبدالعزيز بن حممد الربيع�سي املطريي
-نادر بن �سالمه بن نا�سر احلري�س

-ريان بن خالد بن �سامل البي�ساين الزهراين
-مازن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الغ�ساب

--
--
--

كلية �لعلوم ط�لب�تطالب

دميه بنت احمد بن عبدالرحمن العبدالعايليو�سف بن حممد بن عبداهلل امل�سعد
هند بنت حممد بن ابراهيم املنيفزياد بن عبدالرحمن بن نا�سر املاجد
نورا  احمد  حممد ال�سقاف الها�سميبا�سل بن عبداهلل بن �سالح العبدي

رهف بنت عمر بن حممد العمر-
منار بنت �سليمان بن حممد �سليمان بن المري-

ط�لب�تطالب كلية علوم �حل��سب 
وتقنية �ملعلوم�ت
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-عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز الربيع
-عمر بن عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�سيخ

-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

ط�لب�تطالب كلية �الأمري �سلط�ن للخدم�ت 
�لطبية �لط�رئة

هديل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن اليو�سفاحمد بن حممد بن ابوهيبه كناين
بدرية بنت حمدان بن علي ال علي الغامديخالد بن حمود بن �سامل ال �سايف الهاجري

�سيته بنت حممد بن �سلطان الطيا�سنا�سر بن حممد بن ثنيان العنزي
فاطمه بنت عبداهلل بن حممد �سقاتركي بن مطلق بن مقبل البعيجي ال�سبيعي

رمي بنت حممد بن زيد الرقيب-
نوره بنت عبدالرحمن بن �سعود عبداهلل الفليج-
نوف بنت ابراهيم بن ح�سن  الن�سار الدو�سري-
�سحر بنت عو�س بن خلف ال دهي�س ال�سمراين-

ط�لب�تطالب كلي�ت �الآد�ب
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مو�سى بنت عبدالعزيز بن نا�سر العليانعبدالعزيز بن ذياب بن ب�سري ال�سبيعي العنزي
�سروق بنت �سالح بن عبداهلل الزومان-
ا�سماء بنت حممد بن عبداهلل املطرودي-
مواهب بنت عبداهلل بن بكر هو�ساوي-

مي بنت خلف بن باين الرحماين البقميمروان بن عبداهلل بن فهد الفهيد
وجود بنت احمد بن عمر العبداللطيفبندر بن احمد بن حممد عقدي
هتون بنت ح�سن بن مدين العليحممد �سعيد �سليمان ال�سويلم

مرام بنت حممد بن رجاء اجلهنيم�سعل بن عبد الهادي بن خالد ال�سنقر
نائله بنت انور بن حممد الق�سيبعبدالله بن زهري بن ح�سن مر�سي

غاده بنت حممد بن عبداملح�سن الذكري-
هيا بنت زيد بن �سليمان اجلربوع-
�ساره بنت خالد بن عبداهلل الهدب-

ط�لب�تطالب كلية �لتمري�ض

ط�لب�تطالب كلية �لعلوم �لطبية 
�لتطبيقية

امريه بنت طالل بن بي�سي املالكي-
ب�سرى  عمر  م�سطفى عيا�س-

ط�لب�تطالب كلية �لدر��س�ت �لتطبيقية 
وخدمة �ملجتمع
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غاده بنت نا�سر بن �سالح العمرانحممد بن فهد بن زيد الفراج
نوف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الع�سكرحممد بن ابراهيم بن حممد الزبن

هياء بنت عبدالرحمن بن حممد اليو�سفرعد بن عبدالعزيز بن احمد الزهراين
رلى بنت �سعد بن عبدالرحمن العمار-

ط�لب�تطالب كلية �حلقوق و�لعلوم 
�ل�سي��سية

-يزيد بن حممد بن فايز العمري
-�سعيد بن ح�سن بن علي احل�سني الزهراين

-�سلطان بن من�سور بن خازم الكعبي العمري
-بندر بن عبداهلل بن عبداهلل احلمايل القحطاين

-حممد بن يو�سف بن عبد احلميد ح�سني

ط�لب�تطالب كلي�ت �ملز�حمية

-�سعود بن حممد بن �سعد ظافر اآل جبل
-م�ساعد بن ع�سيب بن جالب العنزي

ط�لب�تطالب  كلية �للغ�ت 
و�لرتجمة

-حممد بن م�ساري بن عبد الرحمن بن جويعد
-خالد بن �سالح بن حممد بن نوي�سر

ط�لب�تطالب كلية علوم �لري��سة 
و�لن�س�ط �لبدين
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