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 هـ 4014-9143خالل العام األكاديمي  كلية العلوم المتفوقين التابعين للبرنامج بطال: أوال

طالب في  9( )التخصصيطالب في مرحلة االعداد  6)للبرنامج خالل هذا العام هو  تابعينعدد الطالب ال

 وبياناتهم كالتالي( مرحلة االعداد العام

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

 الكيمياء 
حامد  أحمد بن . د . أ

 الغامدي 

 نايف بن خلف بن نايف المطيري  سالم بن حبيب بن حميان العتيب    اسم الطالب 

 436101509 437100869 الرقم الجامعي
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

 هشام جهالن .  د الجيولوجيا 
 تركي بن منيف بن نايف المطيري  عبدالرحمن بن ايمن بن عبدالرحمن الجهب   اسم الطالب 

   الرقم الجامعي
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

 الجيوفيزياء 
 محمود الوحيدي .  د
 

 نواف بن عبد الرحمن بن علي العمري  ال يوجد طلبة  اسم الطالب 

 436105828  الرقم الجامعي
 
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

 نجي بالل م.  د الرياضيات 
 ال يوجد طلبة  ال يوجد طلبة  اسم الطالب 

   الرقم الجامعي
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

النبات واألحياء  
 الدقيقة 

أيمن بن سالم  .  د

 المبارك 

 صالح بن عبدهللا العتيبي مشاري بن  ال يوجد طلبة  اسم الطالب 

 436101177  الرقم الجامعي
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

اإلحصاء وبحوث  
 العمليات 

 فايز صبحى ابو كالم . د
 ناصر بن عبدهللا بن ناصر السريع  ال يوجد طلبة  اسم الطالب 

 436105460  الرقم الجامعي
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

 علم الحيوان 
السيد احمد السيد  .  د

 أحمد 

 احمد بن عمر بن عبدهللا العبيد  ال يوجد طلبة  اسم الطالب 

 436100188  الرقم الجامعي
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

 خالد محمد قزار .  د الفيزياء والفلك 

   اسم الطالب 
 عبدهللا بن عل  بن صالح القحطان 

437102981 
 طالل بن عبدهللا بن ناصر آل داود 

 عل  بن عبدهللا بن عل  النفيسة  الرقم الجامعي
437100160 

436104272 

 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

الرياضيات  

 االكتوارية والمالية 
 امحمد الدهبي .  د

 مالك بن علي بن محمد التميمي  احمد بن عبدالعزيز بن محمد خميس  اسم الطالب 

 436104769  الرقم الجامعي
 

 البرنامج األكاديمي 
مرشد البرنامج  

 اإلثرائي
 المرحلة الثالثة  - طلبة البرنامج التابعين للمرشد 

 (  4السنة )طلبة مرحلة اإلعداد المتقدم  ( 3السنة )طلبة مرحلة اإلعداد التخصصي  

 الكيمياء الحيوية
ابو القسم عمر  .  د

 أبوالقاسم 

 فيصل بن فهد بن جزا المطيري  حمد بن عل  بن مقعد البقم   اسم الطالب 

 436101739 437104361 الرقم الجامعي
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 ـهـ  4014-9143خالل العام األكاديمي  المتفوقين التابعين للبرنامج انجازات الطلبة: ثانيا

في خالل هذا العام ( مرحلة االعداد التخصصي ومرحلة االعداد المتقدم)الطالب المنتمين للبرنامج شارك 

التدريب العملي وكذلك فعالية ونشاط تنوعت ما بين الزيارات الميدانية وبرامج القراءة والتلخيص و( 42)

 (مرفق تقرير مفصل)حضور دورات االعداد العام، ويمكن تلخيصها في الجدول التالي 

البرنامج  

 االكاديمي 

 النشاط 

 برنامج الزيارات الميدانية 
برنامج القراءة الفردية  

 والتلخيص 
 دورات االعداد العام   برامج أخرى مساندة  برنامج التدريب العملي 

 اعداد متقدم اعداد تخصصي اعداد متقدم اعداد تخصصي اعداد متقدم اعداد تخصصي اعداد متقدم اعداد تخصصي اعداد متقدم اعداد تخصصي

 -  2 -  6 2 4 -  4 -  5 كيم 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جيو

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جاف 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ريض

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  حدق -نبت

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احص

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  حين 

 3 6 1 2 -  -  -  2 -  -  فيز

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ريكا

 -  4 -  -  -  1 -  -  -  -  كيح

 3 12 1 8 2 5 -  6 -  5 االجمالي 

 فعالية ونشاط تم المشاركة فيها من قبل الطلبة المتفوقين 42 إجمالي

 ( متقدممرحلة االعداد ال طالب في 9)                      (في مرحلة االعداد التخصصي  طالب  6)

 ( االعداد المتقدم مرحلة فعالية لطالب  6)             (االعداد التخصصي مرحلة  فعالية لطالب  36)

 

 : وتميزت انجازات الطالب المتفوقين هذا العام بالتالي 
 لبعض الطالب وشملت التدريب الخارجي (1

في التدريب  قسم الكيمياء( –( )سالم العتيب   قسم الكيمياء الحيوية – حمد البقمي )طالبين مشاركة  -

دورة تعليمية في أحد المعاهد باإلضافة لزيارة جامعات   -  العملي الخارجي )البرنامج اإلثرائي الصيفي

   م.  14/7/2019 – 29/6في الفترة  (كيمبردج وأكسفورد وكنجز كولوج بلندن

الطالب  )  2019  /12/6  –  26/5في الفترة  دورة )اإلبداع في البحث العلمي( في جامعة فلورنسا بايطاليا   -

 (. قسم الكيمياء –سالم العتيب   

 لبعض الطالب وشملت التدريب الداخلي (2

م.   29/8/2019 -21/7)إبن سينا( خالل الفترة تدريب صيفي في إحدى شركات سابك في الجبيل  -

 قسم الكيمياء(.  –)الطالب سالم العتيب   

كة سابك وذلك خالل اإلجازة  -   مركز التقنية واالبتكار التابع لشر
نامج التدريب العمل  ف  منحة بحثية لب 

  لمدة شهرين. 
ي الصيف   قسم الكيمياء(.  – )الطالب نايف المطبر

 
 



4 
 

 ات تدريبية تخصصيةدور حضور (3

   (Methods of chromatographic separation using HPLC) حضور دورة تدريبية -
 
ف

 قسم الكيمياء(.  –)الطالب سالم العتيب    .جامعة األمبر سطام بن عبدالعزيز

  مقرها الرئيس   (SSP students social gathering) حضور  -
 
كة سابك ف )الطالب  .أقامته شر

 قسم الكيمياء(.  –سالم العتيب   

  جامعة الملك سعو   (Cloud and AI Enabling All Industriesحضور ورشة عمل ) -
 
 . د ف

 قسم الكيمياء(.  –)الطالب سالم العتيب   

ة التسجيل  -   فعالية )صديق التخصص( بكلية العلوم جامعة الملك سعود خالل فبر
 
المشاركة ف

  
 قسم الكيمياء(.  –)الطالب سالم العتيب    ـه.  1440/ 1439للفصل الدراس  الثان 

ياء(.  –)الطالب طالل داود  المجهر الماسح االلكترونيدورة  -   قسم الفبر 

الحوسبة  - مهارة كتابة البحوث من عمادة تطوير المهارات -دورة لغة انجليزية ) االعداد العامدورات  (4

 - مهارات القيادة اإلدارية من عمادة تطوير المهارات - السحابية والذكاء االصطناعي لجميع الصناعات

   - اسرار التفوق الدراسي -العادات السبع للتفوق  -  عادات الذكاء الثمانية
 . مهارات التخطيط المهب 

  وظيفة معيد بقسم الكيمياء بجامعة  (5
  تم قبوله ف 

ي األكاديم  والبحب  نظرا لتمبر  األستاذ نايف المطبر

 الملك سعود. 

 هــ 4014-9143المتفوقين خالل العام األكاديمي  أنشطة برنامج الطلبة: الثثا

  : بأصحاب السعادة المرشد اإلثرائي لمتابعة أنشطة الطلبة التابعين للبرنامج وذلك في اجتماع( 1)تم عقد  (1

 . (مرفق محضر االجتماعات)

والباحثير  لعقد التعميم عل أصحاب السعادة رؤساء األقسام العلمية بتوجيه أعضاء هيئة التدريس  (2

كة تخدم جميع طلبة التخصصات بالكلية مع العلم بأنه سوف يتم  دورات تدريبية تخصصية مشبر

رصف تكلفة المدرب )المدربة( من برنامج الطلبة المتفوقير  والموهوبير  بالجامعة طبقا للوائح 

  كل فصل دراس  
 .الجامعة بحد أقىص دورتير  تخصصيتير  ف 

 

 حترام والتقدير،،،وتفضلوا بقبول وافر اال


