
اجلامعة  كانت  واملاأمول« فقد  الواقع  املوهوبني  املوهوبني بعنوان  »من�سق  ملن�سقي  الأول  الوطني  امللتقى  اإقامة  على  التعليم  وزير  معايل  موافقة  اإطار  يف 
اأحد امل�ساركني يف هذا امللتقى والذي عقد بجامعة امللك في�سل بالأح�ساء برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 
ال�سرقية. وقد ا�ستعر�ض مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور علي الدلبحي جتربة اجلامعة يف 
رعاية املتفوقني واملوهوبني وذلك �سمن الور�سة الثالثة يف امللتقى بعنوان » رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني بالتعليم العايل يف �سوء روؤية 2030-  مبادرة 
وجتربة جامعة امللك �سعود النوعية« وقد ح�سر امللتقى عدد كبري من من�سقي برامج املوهبة يف اجلامعات وكذلك باإدارات التعليم بجميع مناطق اململكة 
وعدد من طلبة الدرا�سات العليا واملهتمني. وقد �سارك اأي�سًا بامللتقى د. حممد ال�سالح وكيل عمادة �سوؤون الطلب للأن�سطة وال�سراكة ود. حمدة العنزي 
م�ساعدة مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني. وجاءت امل�ساركة يف اإطار توجهات برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني نحو امل�ساركة الفاعلة يف املوؤمترات 
والفعاليات ذات العلقة بالتفوق واملوهبة، وذلك بهدف اإخراج هذا الربنامج النوعي للجامعة خارج حدود اأ�سوارها ولإبراز ما تتمتع به اجلامعة من ريادة 

ومتيز يف العديد من املجالت، اإ�سافًة اإلى نقل هذه التجربة وتعميمها على اجلامعات الوطنية لل�ستفادة منها.

الشرقية المنطقة  أمير   برعاية 
تجربتها  تستعرض  الجامعة 
في رعاية الطلبة المتفوقين 

والموهوبين

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 
واألكاديمية يستعرض قصة نجاح 

الجامعة في التعامل مع أزمة كورونا

معالي مدير الجامعة يهنىء خريجي 
وخريجات الجامعة للعام ١٤٤١هـ

 طالب وطالبات جامعة امللك �سعود
 من اخلريجني واخلريجات

بتخّرجكم  تفخر  وهي  �سعود  امللك  جامعة  اإن 
لهذا العام 1441هـ وتبارك لكم وللوطن هذه الثمرة 
املباركة وهذا التمّيز، لت�سارك اأبناءها هذه اللحظات 
التي عا�ستها معهم منذ التحاقهم بها حتى تخرجهم 
وت�سمو  نف�سًا،  وتطيب  فرحًا،  تزدهي  فهي  منها، 
الدرجاتـ  اأعلى  يح�سدون  تراهم  عندما  اعتزازًا 
هذه  يف  ليم�سوا  والت�سريف،  ال�سرف  �سدة  ويرتقون 
امل�سرق  امل�ستقبل  ل�سناعة  واثقة  بخطى  احلياة 
وخرباتهم  النرية،  وعقولهم  الفتية،  ب�سواعدهم 

املتطورة.
م�ستقبًل  لكم  وتتمنى  تهنئكم  اأن  اجلامعة  وي�سرّ 
واعدًا وم�سرقًا، م�سحوبًا بتوفيق اهلل تعالى واإعانته..
حفظ اهلل وطننا وملكنا وويل عهدنا من كل �سوء 

ومكروه. 

اأ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير اجلامعة

 اجلامعة بطالبها وموظفيها واأع�ساء 
هيئتها التدري�سية قدموا اأف�سل ق�س�ص 

النجاح خالل التعامل مع اأزمة كورونا
فايرو�ض  تف�سي  عن  الناجمة  الراهنة  للظروف  مراعاة 
على  �سعود  امللك  جامعة  من  وحر�سًا  امل�ستجد،  كورونا 
اجلامعة  بادرت  فقد  وطالباتها،  طلبها  ظروف  مراعاة 
عدد  با�ستخدام  واإتاحته  بعد،  عن  التعليم  عملية  بتي�سري 
التزامًا  الفرتا�سية،  والف�سول  اللكرتونية  املن�سات  من 
التعليمية،  العملية  ا�ستمرار  هي  الأولوية  باأن  اجلامعة  من 
املعارف  اكت�ساب  لهم  ليت�سنى  للطلب  البدائل  وتي�سري 
وم�سريتهم  العلمي  حت�سيلهم  على  تاأثري  دون  واملهارات، 

الأكادميية.
هيئة  واأع�ساء  للكليات  دعمها  اجلامعة  وا�سلت  كما 
مبا  والأكادميي،  والتقني  الإداري  الدعم  بتقدمي  التدري�ض 
ي�سمن التغلب على جميع ال�سعوبات واملعوقات التي لزمت 

التحول اإلى التعليم عن بعد.
الأ�سبوعية  والتقارير  البيانات  خلل  فمن  اهلل  وبحمد 
هيئة  واأع�ساء  وموظفيها  بطلبها  اجلامعة  اأن  يتبني 
مع  التعامل  خلل  جناح  ق�س�ض  اأف�سل  قدموا  التدري�ض 

هذه الأزمة.

وفق اهلل اجلميع، وحفظ وطننا حكومة و�سعبًا..
اأ.د. حممد بن �سالح النمي

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية
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برنامج الطلبة المتفوقين 
والموهوبين يشارك بركن تعريفي 
في كلية العلوم الطبية التطبيقية

اأقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية باملدينة اجلامعية للطالبات ركن تعريفي باإ�سراف 
�سمن  وذلك  واملوهوبني،  املتفوقني  لربنامج الطلبة  التابع  واملوهوبني  املتفوقني  وحدة 
الدكتورة  باإ�سراف  1441هـ،  الطالبات  ل�سوؤون  الطلب  �سوؤون  لعمادة  التعريفي  اللقاء 
من  الربنامج  وفريق  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  الربنامج  من�سقة  احلربي  منال 
البقمي،  مي  اخلريجة  هن:  املتفوقات  الطالبات  من  عدد  �سارك  وقد  الن�سائي،  الق�سم 
وفاء الغامدي، هيفاء ال�سليمي، رول الع�سبلي، �سادن الغامدي، اأمرية ح�سني، وكان دور 
يف  املن�سقة  ودور  به،  اللتحاق  وطريقة  بالربنامج،  التعريف  هو  الركن  يف  امل�ساركات 
الكلية، واأهم املميزات التي يقدمها الربنامج للطالبات، وقد مت توزيع من�سورات تعريفية 

للطالبات. 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  انطلقة  على  �سنوات  خم�ض  مرور  بعد 
اجنازاته،  ونتائج  خمرجاته  اإطار  ويف  �سعود،  امللك  بجامعة  واملوهوبني 
ميكننا اجلزم باأن هذا الربنامج النوعي ي�سري بالطريق ال�سحيح وفقًا 
للنهج ال�سرتاتيجي املر�سوم له. فمنذ البداية، وحتديدًا يف بداية العام 
اللبنات  والكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة  اأطرت  1436هـ، 
اإلى  اللبنات  هذه  الربنامج  اإدارة  وبلورة  الربنامج  مل�سرية  الأ�سا�سية 
واإجراءات  و�سيا�سات  وبرامج  خطط  اإلى  لحقًا  ترجمت  طريق  خارطة 
عمل وفقًا ملنهجية علمية ا�ستندت اإلى اأحدث املمار�سات العاملية ونتائج 

الدرا�سات احلديثة يف جمال التفوق واملوهبة.  
اإدارة اجلامعة  اإدارة الربنامج بتوجيه من  وبعد انبثاق روؤية اململكة 2030 بركائزها ومنطلقاتها اجلوهرية، قامت 
باإجراء التطويريف م�ساراته ليتواكب مع الروؤية وي�ساهم يف حتقيق بع�سًا من املجالت ذات العلقة من اأبرزها “اعتبار 
للطلبة  ا�ستثنائية  وعناية  رعاية  تقدمي  ي�ستهدف  الربنامج  فاأ�سبح  للوطن”.  احلقيقية  الرثوة  واملوهوبني  املتفوقني 
املتفوقني واملوهوبني من خلل تقدمي برامج نوعية واثرائية وم�ساندة تدعم تفوقهم الأكادميي وجمالت املوهبة لديهم 

على امل�ستوى العلمي والعملي.
ومنذ انطلقته، يتلقى الربنامج رعاية ا�ستثنائية من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن 
وكان حلر�ض  ومن�سوبيه،  وطلبته  للربنامج  اأ�سكاله  بكافة  الدعم  �سور  اأ�سمى  تقدمي  يومًا عن  يتوانى  الذي مل  العمر، 
معاليه على م�ساركتهم يف احتفالت التد�سني والتكرمي والتخريج اأبلغ الأثر على ال�سعي قدمًا بجد واجتهاد نحو حتقيق 
تطلعات الربنامج واأهدافه يف اإعداد الكفاءات والقيادات العلمية ورعاية جمالت املوهبة املتعددة واملتميزة على م�ستوى 
اجلامعة كما وكان ل�سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية ال�ستاذ الدكتور حممد بن �سالح النمي دورًا 
بارزًا يف تر�سيخ منطلقات الربنامج وتوجهاته، فتوجيهات �سعادته واإ�سرافه املبا�سر على الربنامج ومتابعته امل�ستمرة له 
وم�ساركته لفعالياته املتعددة عززت جوانب الإجنازات يف الربنامج، ور�سخت مفاهيم العمل كفريق والنهج الت�ساركي 

يف الإدارة.
الكليات ومن�سقي الربنامج فيها من دعم وم�ساندة، فعلى  اأن نذكر ما يقدمه �سعادة عمداء  ويف هذا املقام، يجب 
العالقة  ذات  واملهام  الأن�شطة  من  العديد  بها  ويناط  الربنامج،  لهذا  الزاوية  حجر  الكلية  تعترب  التنفيذي،  امل�شتوى 
برعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني التي انعك�ست على تقدمهم معرفيًا وبحثيًا ومهاراتيًا. ومن جهة اأخرى، تعترب العديد 
من عمادات ووحدات اجلامعة كعمادة �سوؤون الطلب وعمادة تطوير املهارات وعمادة البحث العلمي وعمادة القبول 
والت�سجيل وعمادة املكتبات من اجلهات الداعمة والأ�سا�سية لتنفيذ برامج وان�سطة وفعاليات الربنامج، ولها دورًا بارزًا 

يف م�ساندة الربنامج بتحقيق ملمح خارطته يف رعاية التفوق واملوهبة والبداع. 
ويف ختام هذه الكلمة، ل ي�سعنا كاإدارة للربنامج اإل اأن نتقدم بجزيل ال�سكر والعرفان والمتنان جلميع من ي�ساهمون 
يف دفع عجلة الربنامج نحو اإجناز اأهدافه، واإلى الذين كان لهم ب�سمة وا�سحة يف حتقيقه للإجنازات وتطلعاته القائمة 

على خدمة الرثوة احلقيقة للوطن وهي “املتفوقني واملوهوبني”.
             *مدير برنامج الطلبة املوهوبني واملتفوقني

كلمة العدد

د. علي بن كناخر الدلبحي*



1. الإ�سهام يف اإعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات 
العلمية وجمالت املوهبة املتعددة واملتميزة على م�ستوى اجلامعة واملجتمع.

2. تطوير واإبراز القدرات واملهارات لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني للم�ساهمة يف جهود 
التنمية والتطوير على م�ستوى اجلامعة واملجتمع.  

مع  التكيف  على  قدراتهم  وزيادة  واملوهوبني،  املتفوقني  للطلبة  التفكري  اأفاق  تنمية   .3
متطلبات التنمية املعا�سر ة.

4. متكني طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني من ال�ستفادة الق�سوى 
للجامعة واملتعلقة  الداخلية واخلارجية  وال�سراكات  من الربامج 
املتعلقة  وكذلك  والبحثية  والأكادميية  التعليمية  بالأبعاد 

باملوهبة والإبداع والبتكار. 
التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح   5. ن�سر وتر�سيخ ثقافة 

      التناف�سية الإيجابية بني الطلبة يف جميع كليات اجلامعة .
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تقدمي رعاية وعناية ا�ستثنائية للطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود يف كافة 
واإثرائية  نوعية  برامج  تقدمي  خلل  من  املتاحة  املوهبة  جمالت  وكافة  التخ�س�سات 
وم�ساندة تدعم تفوقهم الأكادميي وجمالت املوهبة لديهم على امل�ستوى العلمي والعملي.

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

 رؤية
البرنامج

رسالة 
البرنامج

 إدارة برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين تعقد اجتماعها األول
وتستقبل وفد إدارة الموهوبين بتعليم الرياض

اإدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية اجتماعها الأول للعام 1441هـ  يوم اخلمي�ض  عقدت 
13حمرم مبقر الربنامج بالدرعية، حيث مت اأثناء الجتماع مراجعة ما مت تنفيذه للطلب والطالبات املوهوبني واملتفوقني من برامج اإثرائية خلل 
الإجازة ال�سيفية، ومت كذلك اعتماد اخلطط للف�سل الدرا�سي الأول مل�سارات الربنامج الثلثة: م�سار الطلبة املتفوقني وم�سار الطلبة املوهوبني 

وم�سار التلمذة.
كما ا�ستقبلت اإدارة الربنامج وفد اإدارة املوهوبني بتعليم الريا�ض، الذي زار مقر الربنامج للطلع على جتربة جامعة امللك �سعود يف رعاية 

املتفوقني واملوهوبني، حيث اجتمع باإدارة الربنامج ومت بحث اأوجه التعاون والتكامل يف رعاية املوهوبني.



في أزمة كورونا
الجامعة تنجح في مواجهة تحدي التحول الكامل نحو التعليم االلكتروني
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 مسابقة توعوية بعنوان كوفيد ١9 وأخرى للمواهب
اأقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني م�سابقتني خلل العام 1441هـ، اأولهما كانت م�سابقة توعوية 
يف اإعداد املل�سقات والأفلم الق�سرية بهدف التعريف بفايرو�ض كوفيد-19 املنت�سر موؤخرًا، وكانت نتيجتها 
ح�سول الطالبة بكلية ال�سيدلة مها بنت عبداهلل بن عبدالقادر على املركز الأول، والطالب بكلية التمري�ض 
�سلطان بن اأحمد التيماين على املركز الثاين، وكان املركز الثالث مكرر للطالبتني فاطمة بنت �سامل اخلليفي 
من كلية العلوم وزكية بنت حممد جميل هو�ساوي من كلية التمري�ض. اأما امل�سابقة الثانية فكانت للمواهب يف 

ثلثة جمالت هي الكتابة الأدبية وال�سعر، والر�سم والفن الت�سكيلي.

6

 املركز الأول: 
 الطالبة مها بنت عبداهلل بن عبدالقادر 

كلية ال�سيدلة



 املركز الثاين:
 الطالب �سلطان بن اأحمد التيماين

كلية التمري�ص

 املركز الثالث: 
الطالبة فاطمة بنت �سامل بن 

 حممد اخلليفي 
كلية العلوم

 املركز الثالث مكرر: 
الطالبة زكية بنت حممدجميل 

 هو�ساوي 
كلية التمري�ص
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 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين يشارك في استقبال 
الطالب الجدد بكلية اللغات والترجمة وتعريفهم بالبرنامج

الطلب  الثاين ل�ستقبال  الدرا�سي  الف�سل  بداية  والرتجمة مع  اللغات  كلية  اأقامته  الذي  اللقاء  واملوهوبني يف  املتفوقني  الطلبة  برنامج  �سارك 
امل�ستجدين بالكلية، ومثل الربنامج الأ�ستاذ الدكتور حممد النويهي رئي�ض وحدة املتفوقني والأ�ستاذ عائ�ض ال�سيباين رئي�ض وحدة ال�سوؤون الإدارية، 

حيث عرفوا الطلب بالربنامج وم�ساراته وخدماته التي يقدمها للمتفوقني واملوهوبني.

جامعة الملك سعود تشارك في يوم 
الموهبة الخليجي واللقاء المتماثل لقادة 

الموهوبين بالمدينة المنورة
بن  �سلمان  بن  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
املوجهة  الدعوة  اإطار  ويف  املنورة  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 
لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود واملقدم من 
املوهبة  يوم  يف  للم�ساركة  التعليم  بوزارة  للموهوبني  العامة  الإدارة 
اخلليجي واللقاء املتماثل لقادة املوهوبني والذي اأقيم باملدينة املنورة 
املتفوقني  الطلبة  برنامج  �سارك  1441هـ  رجب   9-8 الفرتة  خلل 
وقد  واملوهبة  التفوق  جمال  يف  اجلامعة  جتربة  بعر�ض  واملوهوبني 
م�سار  على  امل�سرف  ع�سريي  خلوفة  بن  تركي  الدكتور  الربنامج  مثل 
التلمذة بالربنامج حيث قدم حما�سرة بعنوان )برنامج رعاية الطلبة 
ا�ستعر�ض  النوعية(  �سعود  امللك  جامعة  جتربة  واملوهوبني،  املتفوقني 
باإعداد وا�ستثمار طاقات  فيها ما  تقدمه اجلامعة من برامج خا�سة 
املوهوبني حتقيقًا لتطلعات اململكة وروؤية 2030 من خلل تبّني رعاية 
ب�سكل  قدم  حيث  اجلامعة،  ا�سرتاتيجية  �سمن  واملوهوبني  املتفوقني 
خمت�سر م�سارات الربنامج املختلفة )م�سار املتفوقني، م�سار م�ستمري 
التفوق، م�سار املوهبة وم�سار التلمذة( وقام بعر�ض اأهداف الربنامج 
يقدمها  التي  والندوات  العمل  وور�ض  والأن�سطة  الربامج  وكذلك 
الربنامج  م�سارات  اأن  وبنّي  اجلامعة،  وموهوبات  ملوهوبي  الربنامج 
ووحدات اجلامعة  برامج  ومع  البع�ض  بع�سها  مع   تكامليًا  دورًا  توؤدي 
العايل  التعليم  بني  التكامل  حتقيق  اإمكانية  ا�ستعر�ض  كما  املختلفة، 
املقرتحات  بع�ض  ودرا�سة  املوهوبني  الطلبة  رعاية  يف  العام  والتعليم 
مع م�سوؤويل الإدارة العامة للموهبني بوزارة التعليم وبع�ض اجلامعات 

ال�سعودية الأخرى.



9

 لقاء تعريفي لبرنامج الطلبة المتفوقين 
والموهوبين بكلية اللغات والترجمة

اللغات  كلية  تعريفيًا يف  لقاًء  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأقام 
حيث  الربنامج،  يف  التلمذة  مب�سار  للتعريف  اللقاء  �ض  ُخ�سِ والرتجمة، 
ح�سر  و  ع�سريي،  تركي  الدكتور  الربنامج  يف  امل�سار  على  امل�سرف  قدمه 
هيئة  اأع�ساء  من  وعدد  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  الكلية  وكيل  اللقاء 
التدري�ض والطلب، ومت كذلك نقل اللقاء اإلى ق�سم الطالبات، ويعترب م�سار 
واملوهوبني،  املتفوقني  الطلبة  برنامج  يف  م�ساندة  اإثراء  برنامج  التلمذة 
�شروط  يحققوا  مل  الذين  املتفوقني  اجلامعة  طلبة  اأمام  الفر�شة  ويتيح 
التلمذة من  تعد  املتفوقني لل�ستفادة من خدماته، حيث  اللتحاق مب�سار 
والتوجيه  الإر�ساد  تقدمي  تت�سمن  التي  التدريبية  ال�سرتاتيجيات  اأهم 
وامل�ساعدة للطلبة من قبل خرباء متخ�س�سني من ذوي اخلربات املتميزة 

لتمكينهم من اإجناز مهام تعلمية ي�سعب عليهم القيام بها ب�سكل فردي.

 لقاء تعريفي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين 
بكلية علوم الحاسب والمعلومات

احلا�سب  علوم  كلية  يف  امل�ستجدات  للطالبات  الربنامج  عن  تعريفي  لقاء  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  بداية  يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 
واملعلومات، وقد ح�سر الفريق الإداري من من�سوبات الربنامج برئا�سة م�ساعدة مدير الربنامج الدكتورة حمدة العنزي وح�سور من�سقة الربنامج بالكلية 
الدكتورة اإ�سراء الطريقي وعدد من مر�سدات الطالبات بالكلية، حيث بداأ اللقاء بالتعريف بالربنامج وم�ساراته املختلفة واأبرز املتطلبات يف كل مرحلة من 
مراحله املختلفة واخلدمات واملزايا املقدمة للطالبات بالربنامج وحث الطالبات على �سرورة التوا�سل الفعال مع املر�سدة بالربنامج لتنفيذ الربنامج الثرائي 
التخ�س�سي والتوا�سل امل�ستمر مع من�سقة الكلية اأو اإدارة الربنامج يف كل ما ي�سكل عليهن .وحتفيزهن للم�ساركة يف الأن�سطة والفعاليات التخ�س�سية املقامة 
يف الكلية اأو خارجها وامل�ساركة يف امل�سابقات اخلارجية وخ�سو�سا يف جمال تقنية املعلومات واحلا�سب الأيل وذكر بع�ض الأمثلة لبع�ض امل�ساركات ال�سابقة 

لطالبات الكلية.

مناقشة أول رسالة أُجريت على الطالبات 
 المتفوقات الملتحقات ببرنامج الطلبة 

المتفوقين والموهوبين

والتي  الرتبوي،  النف�ض  علم  يف  املاج�ستري  ر�سالة  مناق�سة  مت 
بربنامج  امللتحقات  درا�سًيا  املتفوقات  الطالبات  على  اأجريت 
الطلبة املتفوقني واملوهوبني، وبعنوان مهارات التعلم املوجه ذاتًيا 
املتفوقات  الطالبات  لدى  الأكادميية  الذات  بفاعلية  وعلقتها 
بنت  ندى  املاج�ستري  اأعدتها طالبة  �سعود،  امللك  بجامعة  درا�سًيا 
عمر املقو�سي وباإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور خالد بن ناه�ض الرقا�ض.



 منّصة الموهوبين ضمن فعاليات
األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  �سارك 
والأكادميية �سمن فعاليات الأ�سبوع الوطني للموهبة والإبداع، واليوم اخلليجي للموهبة 
والإبداع بفعالية من�سة املوهوبني )جتارب ملهمة ملوهوبات الربنامج(، وقد بداأت 
الفعالية بالقراآن الكرمي وبعد ذلك كلمة للدكتورة حمدة العنزي، ثم بداأ العر�ض 
عن  املوهوبات  الطالبات  حتدثت  حيث  املوهوبات  جتارب  بعر�ض  التقدميي 
جتاربهن وكيف بداأت مواهبهن ودور الربنامج الفّعال يف �سقل هذه املواهب، 
وكانت اأهم املواهب امل�ساركة الر�سم الت�سكيلي، والر�سم الرقمي، والكتابة 
وختمت  والإن�ساد،  والإلقاء،  اليدوية،  والأ�سغال  والت�سوير،  والتاأليف، 
الفعالية  هذه  و�ساحب  امل�ساركات،  للطالبات  �سكر  بكلمة  الفعالية 

معر�ض للطالبات عر�ض فيه اإنتاج الطالبات املوهوبات.

 موهوبات الجامعة يشاركن بفعالية خاصة
بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

قدمت طالبات جامعة امللك �سعود املوهوبات من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني مبادرة 
التاأهيل  العاملي للأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 2019، حيث مت دعوة طالبات مركز  اليوم  مبنا�سبة 
للطالبات،  املدينة اجلامعية  القد�ض، ومت تقدمي فعاليات خم�س�سة لهن داخل  ال�سامل بحي 
ال�سيوف  جتول  ذلك  وبعد  لهن،  ال�سيافة  وتقدمي  ترحيبية،  باأنا�سيد  ا�ستقبالهن  بداأ  حيث 
يتعلم  وفيه  واحللويات  الكعك  ركن  وهي:  املواهب،  وجتربة  لل�ستقبال  خ�س�ست  اأركان  يف 
الطالبات كيفية تزيني الكعك، وركن الق�س�ض والتلوين وهو عر�ض لبع�ض الق�س�ض للطالبات 
وتوزيع ر�سومات يقومون بتلوينها، وركن الأ�سغال اليدوية وفيه يتم توزيع بع�ض اخلامات على 
اأ�سكال فنّية، وركن الت�سوير الفوري والذي يتم فيه ت�سوير الطالبات �سور  الطالبات ل�سنع 

تذكارية واإرفاقها مع الهدايا التي مت توزيعها يف نهاية احلفل.
وقدمت اإدارة برنامج الطلبة املتفوقني املوهوبني �سكرها للطالبات املوهوبات امل�ساركات يف 

جناح الفعالية وهن فريق ملّة اأزهار وللجهات الراعية امل�ساركة.

10



موهوبو الجامعة يشاركون في احتفالية الجامعة باليوم الوطني
�سارك طلبة جامعة امللك �سعود املوهوبني من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف احلفل الذي اأقامته اجلامعة مبنا�سبة 

اليوم الوطني 89 يف البهو الرئي�سي مبقر اجلامعة يوم الثلثاء اخلام�ض والع�سرين من حمرم، حيث ا�ستمع معايل مدير 
اإلقائها  و�ساركه  ال�سهراين  �سعد  املوهوب  الطالب  نظمها  وطنية  �سعرية  مللحمة  واحل�سور  العمر  بدران  اأ.د.  اجلامعة 

املوهوبان اأ�سامة فقيهي وعبداهلل اآل رباح، كما �سارك يف احلفل كل من الطالب املوهوب علي العجمي بق�سيدة نبطية 
واملوهوب طلل القحطاين بق�سيدة ف�سحى، وقد اأ�ساد معايل مدير اجلامعة بتميز الق�سائد �ساكرًا اأ�سحابها، 

وقد اأ�سرف على م�ساركة الربنامج د. �سالح ال�سمراين امل�سرف على م�سار املوهوبني. كما تقدمت اإدارة الربنامج 
بال�سكر للطلبة املوهوبني على ا�ستجابتهم وم�ساركتهم املتميزة، و اأي�سًا امل�ساركني بتنظيم الفعالية وهم يزيد 

الغامدي وفي�سل العجرو�ض وفار�ض اآل �سامل و مهند الذييبي �سائلني املولى لهم مزيدًا من التميز والنجاح .
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خمس لقاءات للمتفوقين مع علماء وخبراء من جامعات دولية

منسوبات برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين يزرن رياض األطفال بجامعة الملك سعود

مع  املتفوقني  للطلب  الربنامج  ينظمها  التي  اللقاءات  �سل�سلة  �سمن 
بعمادة  الدولية  العلمية  ال�سراكة  برنامج  مع  وبالتعاون  والعلماء  اخلرباء 
البحث العلمي ومع برنامج زمالة عامل، ويدور احلوار بها حول تطوير املهارات 
البحث  واأهمية  اجلامعية،  الدرا�سة  اأثناء  للطالب  والأكادميية  الدرا�سية 
للطلب  لقاءات  الربنامج خم�ض  اأقام  الأبحاث احلديثة،  وموا�سيع  العلمي، 
املتفوقني مع علماء وخرباء، الأول ا�ست�ساف فيه الدكتور جون بارينغتون من 
جامعة اك�سفورد بربيطانيا، والثاين ا�ست�ساف فيه الدكتور بو�سونق �ساو من 
جامعة وا�سنطن بالوليات املتحدة الأمريكية، والثالث ا�ست�ساف فيه الدكتور 
فريناندو األربي�سو من جامعة بر�سلونا باإ�سبانيا، والرابع ا�ست�ساف فيه الدكتور 
ا�ست�ساف فيه  فين�سينزو فوليانو من جامعة فاخينينجن بهولندا، واخلام�ض 

الدكتور فيليبو اجنيلي�ض من جامعة بريوجيا باإيطاليا.

م�ساهمة من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف املجتمع املحلي مت تنظيم زيارة للرو�سة 135 بجامعة امللك �سعود، قام بها من�سوبات اإدارة الربنامج 
وب�سحبة طالبات اجلامعة املوهوبات: فاطمة القرين و�سحر الزهراين ونورة الهادي و�سهد بن حمارب، وقد ا�ستقبل الوفد الزائر قائدة املدر�سة الأ�ستاذة 
مرمي الرتكي والأ�ستاذة بدرية البدر، وبعد الدخول للف�سل قام الوفد الزائر بتق�سيم الف�سل لأركان خا�سة، للت�سوير وللم�سابقات وللغذاء ال�سليم وللهدايا 
احللويات  ار  م�سّ عن  ق�سرية  ق�سة  و�سرد  للأطفال  حلقة  بعمل  الهادي  نورة  الطالبة  وبداأت  الفني،  وللعمل  الفخار  على  وللتلوين  امللب�ض  على  وللطباعة 
للأطفال، ثم بداأ الأطفال باجللو�ض يف الأركان وا�ستخدام الأدوات املوفرة لهم من تلوين واأعمال فنية وقد �سارك الفعالية ح�ساب م�سّرة املتخ�س�ض مبنا�سبات 

الأطفال، ويف نهاية الزيارة مت توزيع الهدايا ووجبات �شحّية على الأطفال والتقاط �شور تذكارية لهم وت�شليم درع �شكر لإدارة املدر�شة با�شم الربنامج.
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فعاليات الطالب
لقاء مع عامل متعدد املواهب

لقاء علمي مع عامل 17

امل�سادات احليوية: التاريخ واحلا�سر وامل�ستقبل

اأ�سا�سيات الأمن ال�سيرباين

لقاء علمي مع عامل 16

تهيئة الطلب ل�سوق العمل

PMP اإدارة امل�ساريع الإحرتافية

التخطيط امل�ستقبلي للمهنة

لقاء مع خبري 20

لقاء مع خبري 19

دورة الت�سميم والت�سوير الت�سكيلي

دورة اكت�سف �سغفك

لقاء اأدبي

اأم�سية �سعرية

دورة الت�سميم

اأ�سا�سيات البحث العلمي

لقاء مع خبري 18

اأ�سرار التفوق الدرا�سي

ور�سة عمل خدمات جيل الإت�سالت اخلام�ض

فعاليات الطالبات
من�سة املوهوبني

مفاهيم الإبداع والذكاء 2

زيارة معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو

زيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

مهارات اإعداد ال�سرية الذاتية

مفاهيم الإبداع والذكاء

حلقة نقا�ض للطالبات يف م�سار م�ستمري التفوق

مبادئ اللغة ال�سينية

تقدمي البحوث واملل�سقات يف املوؤمترات

فعاليات اليوم العاملي للأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

املجل�ض احلواري التا�سع 

التوثيق العلمي بنظام جمعية علم النف�ض الأمريكية

تقدمي البحوث واملل�سقات يف املوؤمترات

اأ�سا�سيات تعلم اللغة ال�سينية

زيارة معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو

املجل�ض احلواري الثامن

فن الكونكريت

اأ�سا�سيات الر�سم بالفحم

اأ�سا�سيات التحدث باللغة الإجنليزية

املجل�ض احلواري ال�سابع

فن الر�سم على القهوة

عادات العقل وتنمية الفكر

املجل�ض احلواري ال�ساد�ض

املجل�ض احلواري اخلام�ض

ور�سة عمل خدمات جيل الإت�سالت اخلام�ض

 التفوق الدرا�سي

 فعاليات خصصها البرنامج
للمتفوقين والموهوبين

اأربع  1441هـ  العام  خلل  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  قدم 
واأربعون فعالية، خ�س�ست لـ 2367 طالب وطالبة من املتفوقني واملوهوبني، 
ودورات  عمل،   ور�ض  بني  ما  تنوعت  �ساعة  و�ستون  و�ست  مائة  ومبجموع 
قدمت  وخرباء،  علماء  مع  ولقاءات  واطلعية،  علمية  وزيارات  تدريبية، 
بع�سها بالتعاون مع �سركاء الربنامج وهم كليات اجلامعة وعمادة تطوير 
املهارات وبرنامج ال�سراكة العلمية الدولية بعمادة البحث العلمي وبرنامج 

زمالة عامل.

اأقام الربنامج ور�سة عمل بعنوان خدمات جيل الت�سالت 
اخلام�ض قدمها املحا�سر وانغ ت�ساو من مركز تدريب هواوي 

العاملية، ح�سرها اأكرث من مائة طالب وطالبة 
فيها  حتدث  اجلامعة،  كليات  خمتلف  من 

اجليل  ا�ستخدام  دوافع  عن  املحا�سر 
ال�سناعة  واجتاهات  اخلام�ض 

واخلدمات  امل�ستخدمة  والتقنيات 
من  اجليل  هذا  يوفرها  التي 

الت�سالت، يذكر باأن جامعة 
مذكرة  وّقعت  �سعود  امللك 

“هواوي”  مع  تفاهم 
قطاع  يف  للتدريب 

املعلومات  تقنية 
والت�سالت.

ورشة عمل خدمات جيل االتصاالت الخامس لطالب وطالبات الجامعة
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ورشة عمل فن الرسم على القهوة

لطالبات اجلامعة  القهوة«  الر�سم على  »فن  بعنوان  ور�سة عمل  الربنامج  قدم 
اأمرية  اأربع �ساعات تدريبية موزعة على يومني، قدمتها الباري�ستا  املوهوبات وملدة 
املعلومات  اأهم  منها:  حماور  على  الأول  يومها  يف  الور�سة  ارتكزت  وقد  البدنة، 
الأ�سا�سية عن القهوة من البذرة اإلى الكوب، والفرق بني القهوة املخت�سة والقهوة 
التجارية، وكيفية جتهيز م�ساحة العمل للباري�ستا املحرتف، واأهم املعايري الأ�سا�سية 
لإعداد ال�سربي�سو، والعنا�سر الرئي�سية لتقييم ال�سربي�سو من حيث ال�سكل واملذاق، 
الباري�ستا  بداأت  الثاين  اليوم  ويف  احلليب،  وم�سروبات  احلليب  تبخري  واأ�سا�سيات 

بالتطبيق العملي مع الطالبات والر�سم على القهوة.
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دورة مبادئ التصميم للطالب الموهوبين
الطالب  قدمها  الت�سميم«،  مبادئ   « بعنوان  دورة  الربنامج  اأقام 
املوهوب في�سل العجرو�ض من كلية الهند�سة، ح�سر الدورة عدد من طلبة 
اجلامعة املوهوبني من خمتلف كليات اجلامعة، حيث تعلم املتدربون اأنواع 
الألوان  على  تعرفوا  كما  وا�ستخداماتها،  ال�سائعة  ال�سيغ  واأهم  ال�سور 
التي  الأ�سئلة  واأهم  وعنا�سره،  الإلكرتوين  الت�سميم  واأركان  وتن�سيقها، 
التطرق  كما مت  الت�سميم،  بتنفيذ  البدء  قبل  امل�سمم  يطرحها  اأن  يجب 

لأهم املواقع التي ت�ساعد امل�سمم يف تطوير مهاراته وت�سهيل عملها.

 أمسية شعرية للطالب الموهوبين
في كتابة الشعر

املوهوبني  اجلامعة  طلبة  من  لأربعة  �سعرية  اأم�سية  الربنامج  اأقام 
وعلي  ال�سهراين،  و�سعد  القحطاين،  طلل  هم:  ال�سعر،  كتابة  جمال  يف 
اأقيمت الأم�سية يف املركز الرتفيهي ببهو  العجمي، وعلي القدميي، حيث 
متنوعة  ونبطية  ف�سحى  بق�سائد  ال�سعراء  الطلب  و�سارك  اجلامعة 
تفاعل معها احل�سور ونالت ا�ستح�سانهم، يذكر باأن الطلب املوهوبني قد 
اأقامته اجلامعة يف ذكرى اليوم  �ساركوا بق�سائد وطنية يف احلفل الذي 

الوطني 89.

 دورة في مبادئ الرسم بالفحم
 للطالبات الموهوبات

الر�سم  يف  املوهوبات  للطالبات  خا�سة  تدريبية  دورة  الربنامج  نظم 
فاطمة ح�سن  املوهوبة  الطالبة  قدمتها  بالفحم«،  الر�سم  »مبادئ  بعنوان 
القرين، وقد بداأت الدورة باحلديث عن كيفية ا�ستخدام الفحم بالر�سم، 
اأهم  ثم  وال�سناعي(،  )الطبيعي  الر�سم  يف  امل�ستخدم  الفحم  واأنواع 
الأدوات امل�ستخدمة من كرا�سات واأدوات الدمج واملمحاة اخلا�سة بالفحم 
القواعد  اأهم  ثم  بالفحم،  التظليل  لطريقة  بعدها  تطرقت  وغريها، 
امل�ستخدمة يف الر�سم بالفحم، وختمت املجال النظري باحلديث عن اأهم 
الفنانني وعر�ض اأبرز اأعمالهم، ويف اليوم الثاين كانت ور�سة عمل وتطبيق 

عملي اأ�سرفت فيه املدربة على الطالبات واإنتاجهن الفني.



عليها  واأ�سرفت  اأطلقتها  والتي  »ِمداد«  بعنوان  الإبداعية  للكتابة  مبادرة  الربنامج  تبّنى 
الإثنني  يومّي  كانت  حيث  الآداب،  بكلية  التدري�ض  هيئة  ع�سو  اجلربوع  علي  عبري  الأ�ستاذة 
والثلثاء من كل اأ�سبوع وملدة �سهرين، تنوعت اللقاءات ما بني ور�ض عمل، ومتارين، وجل�سات 
نقا�ض، هدفت املبادرة لدعم الطالبات املوهوبات يف الكتابة بجميع جمالتها، وم�ساعدتهن يف 
م�ساريعهن واأهدافهن الكتابية، وكذلك حتفيز و�سقل املواهب الأدبية بتوفري الدعم والت�سجيع، 
حيث قامت املدربة بالتدقيق يف كتابات الطالبات وتو�سيح الأخطاء الكتابية وحماولة توجيههن 
يف  ت�سادفهن  التي  وامل�ساكل  ال�سعوبات  مواجهة  يف  الطالبات  وم�ساعدة  ال�سحيح،  التوجيه 
الكتابة  زيادة  املجتمع من خلل  للإ�سهام يف خدمة  املبادرة  وكما هدفت  الإبداعية،  الكتابة 

والن�سر، وتعزيز اللغة العربية والهتمام بها واإقامة ج�سر بني موادها على نطاق وا�سع.

مبادرة الكتابة اإلبداعية

 دورة »التصميم والتصوير التشكيلي« للطالب الموهوبين

اأقام الربنامج وبالتعاون مع عمادة تطوير املهارات دورة بعنوان »الت�سميم والت�سوير الت�سكيلي«، قدمها الفنان الت�سكيلي ال�سعودي عبداهلل احلبي، 
اأيام، تعلم فيها الطلب الأ�سا�سيات يف كل من  خ�س�ست الدورة لطلب اجلامعة املوهوبني يف جمالت الر�سم والت�سميم، وا�ستمرت الدورة مّدة ثلثة 

الت�سميم والتلوين والتج�سيم، وخلل الدورة طبق املوهوبني ما مت تعلمه باإ�سراف من املدرب.
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ورشة عمل فن الكونكريت للموهوبات

قدم الربنامج ور�سة عمل بعنوان » فن الكونكريت« ملدة اأربع �ساعات موزعة على يومني، قدمتها 
الأ�ستاذة مو�سي الري�ض، فكان يف اليوم الأول طرح معلومات عامة عن الإ�سمنت، ثم احلديث عن طرق 
واآلية خلط الإ�سمنت، وطرق ت�سكيله، بعد ذلك طرحت مناذج جاهزة لت�سهيل  واأنواعه،  ا�ستخدامه، 
الفكرة ثم بداأت مع الطالبات بالتطبيق وال�سرح املبا�سر، وخ�س�ض اليوم الثاين من الور�سة ل�سنفرة 
الأعمال  واإخراج  التلوين  الطالبات طرق  تعلم  ثم  وتنظيفها،  بعملها  قاموا  التي  واملج�سمات  الأعمال 

بال�سكل النهائي.



   خمس مجالس حوارية للطالبات
نظم الربنامج خلل العام 1441هـ خم�ض جمال�ض حوارية للطالبات، 
قدمتها نخبة من طالبات اجلامعة املتفوقات واملوهوبات لعر�ض جتاربهن 
الطالبات،  لزميلتهن  اإلهام  وم�سدر  قدوة  وليكّن  والعملية،  ال�سخ�سية 

وكانت كالتايل: 

من  الع�سيمي  �سهد  املوهوبة  الطالبة  قدمته  الأول  احلواري  املجل�ض 
كلية العلوم وكان بعنوان »خو�ض التجارب اجلامعية باتزان«، ح�سر املجل�ض 
طالبات اجلامعة املتفوقات واملوهوبات من خمتلف كليات اجلامعة، وقد 
الغمار  ال�سخ�سية يف اجلامعة، وخو�ض  حتدثت يف اجلل�سة عن جتربتها 
ثم  متخ�س�ض،  طالبات  نادي  يف  ع�سو  كانت  حيث  احلياتية،  والتجارب 
القوة،  نقطة  وهو  »املعدل«  املهنة  �سر  عن  اأي�سًا  وحتدثت  لنادي،  قائدًة 
والزدياد يف املجالت املف�سلة، وتنظيم الوقت، ثم ختمت اجلل�سة باأهم 
ميادين اجلامعة املحفزة كربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وال�سراكة 

الطلبية والأندية املتخ�س�سة.

اأما املجل�ض احلواري الثاين قدمته الطالبة املتفوقة لولوة ال�سحيم من 
كلية طب الأ�سنان بعنوان »ابتغوا نا�سية ال�سم�ض مكانًا«، حتدثت فيه عن 
التعليمية  حياتها  عن  باحلديث  اجلل�سة  بداأت  حيث  ال�سخ�سية  جتربتها 
واملرحلة اجلامعية بالأخ�ض والتي التحقت فيها بربنامج الطلبة املتفوقني 
كل  يف  رتها  َح�سَ التي  الفعاليات  واأبرز  املختلفة،  مبراحله  واملوهوبني 
مرحلة، وبعد ذلك حتدثت عن نظرية �سبط الأهداف وكيف يزيد ذلك 
من الأداء، وكيف اأن الغاية تنتج الفعل، وكلما كان الهدف حمددًا واأكرث 
و�سوحًا كلما زادت فر�سة حتقيقه، وحتدثت اأي�سًا عن التخطيط واأهميته، 

وتطرقت لتجربتها يف الربنامج الإثرائي اخلارجي.

وبعد ذلك ُعِقد املجل�ض احلواري الثالث قدمته الطالبة �سوق الغنام 
مبناق�سة  اجلل�سة  بداأت  وقد  الأفكار«،  »مقربة  بعنوان  العلوم  كلية  من 
العنوان  فكرة  و�سحت  ثم  املجل�ض،  لعنوان  الطالبات  مفهوم  عن  الأفكار 
بجملة )ل جتعلوا من عقولكم مقابر لأفكاركم(، وبعد ذلك حتدثت عن 
اأق�سام الأفكار: اأفكار مهملة اأو غري مطبقة، واأفكار يعمل اأ�سحابها على 

فكرة  مثل  اأفكارهم  طبقوا  اأ�سخا�ض  على  حّية  اأمثلة  واأعطت  تطبيقها، 
�سعودي،  �ساب  و�ساحبها  املحلت  يف  الإلكرتوين  الدفع  حللول  جيديا 
و�ساحب فكرة تطبيق الوات�ض اأب، واأن نتاج الإميان بالأفكار غالبًا ما يكون 
�سيء اإيجابي، وعر�ست مقتطفات من كتاب The Power of Now وق�سة 
العزائم(  تاأتي  العزم  اأهل  الكتاب، ثم ختمت اجلل�سة مبقولة )على قدر 

والتعليق عليها.

اأما املجل�ض احلواري الرابع قدمته الطالبتان رمي الدو�سري من كلية 
لل�ساعني«،  »فاملجد  بعنوان  ال�سيدلة  كلية  ال�سريف من  واآية  الأ�سنان  طب 
وقد بداأت اجلل�سة رمي الدو�سري مبناق�سة الهدف من اجلل�سة وهو كيفية 
توظيف مرحلة البكالوريو�ض ملا بعدها من مراحل درا�سية، وحتدثت عن 
كيفية عمل ال�سرية الذاتية واحلر�ض على و�سوح الهدف، واأي�سًا حتدثت 
عن اأهم التجارب ال�سخ�سية والتو�سيات، وتناولت باحلديث عن البحث 
والت�سهيل  الدرا�سي  املجال  يف  دعمه  وكيفية  ال�سيفي  والتدريب  العلمي 
بها،  و�ساركت  ح�سرتها  التي  املوؤمترات  اأهم  وعن  التخ�س�ض،  لتحديد 
وبعد  الذات،  تطوير  على  الرتكيز  وكيفية  وال�شعف  القوة  نقاط  واأهم 
ذلك انتقل احلديث لآية وحتدثت عن احلث على الثقة بالنف�ض واملبادرة، 
ال�سعيد  على  فائدته  ومدى  اجلماعي  العمل  واأهمية  بالذات،  والإميان 

ال�سخ�سي، وُخِتم اللقاء بن�سائح للطالبات والإجابة على ا�ستف�ساراتهن.

املتفوقة  الطالبة  قدمته  اخلام�ض  احلواري  املجل�ض  ُعِقد  ذلك  وبعد 
واملوهوبة �سكرية كنكار من كلية العلوم الطبية التطبيقية بعنوان »ولنا يف 
تناولت  ثم  نف�سها،  تعريفية عن  بنبذة  بداأت اجلل�سة  التطوع حياة«، وقد 
باجلماعات  اللتحاق  وكيفية  معايريه  واأهم  التطوع  مفهوم  عن  احلديث 
التطوعية واأهم حقوق املتطوعني، ثم حتدثت عن م�سريتها التطوعية واأهم 
اجلهات التي تطوعت بها، وبعد ذلك بداأت باحلديث عن كيفية التوفيق 
بني العمل التطوعي والدرا�سة وجتربتها ال�سخ�سية يف ذلك، ثم عر�ست 
اأهم البتكارات التي �ساركت بها مثل ال�سيدلية الذكية، وختمت اجلل�سة 
التطوعي  بالعمل  لللتحاق  ودعمهم  الطالبات  ا�ستف�سارات  على  بالرد 

ومدى تاأثريه على النف�ض.

دورة تدريبية عن المضادات الحيوية لطلبة الكليات الصحية والعلمية
المتياز  برنامج  مع  وبالتعاون  الربنامج  اأقام 
بعنوان:  تدريبية  دورة  الأ�سنان  طب  بكلية 
وامل�ستقبل«  واحلا�سر  املا�سي  احليوية  »امل�سادات 
قدمها د.�سهيب �سامطي وهو اأحد طلبة المتياز 
املتفوقني بكلية طب الأ�سنان، حيث ح�سر الدورة 
من  واملوهوبني  املتفوقني  اجلامعة  طلبة  من  عدد 
كلية  وكيل  وبح�سور  والعلمية،  ال�سحية  الكليات 
طب ال�سنان د.اأحمد املهدي ومدير برنامج الطلبة 
من  وعدد  الدلبحي  د.علي  واملوهوبني  املتفوقني 
من�سوبي كلية طب الأ�سنان، حتدث فيها د.�سهيب 
وطريقة  احليوية،  امل�سادات  اكت�ساف  بداية  عن 
عملها، ومقاومة البكترييا لها، واآخر التطورات يف 

جمال امل�سادات احليوية.
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طفولة التسعينات في نادي الطلبة المتفوقين والموهوبين
فيا�سة  م�ساعر  من  حتمله  وما  كثرية  معاٍن  من  الطفولة  لذكريات  ملا 
ت�ساعد يف حت�سن املزاج والرتويح عن النف�ض اأقام نادي الطلبة املتفوقني 
اجلامعية  املدينة  يف  الت�سعينات”  “طفولة  بعنوان  م�سرحية  واملوهوبني 
من  عدد  اأن�سد  حيث  الطفولة،  لزمن  الطالبات  فيها  اأعادت  للطالبات 
الطالبات املوهوبات �سارات قدمية لأفلم الكارتون التي انت�سرت يف فرتة 
الطفولة،  وتذكر  الإن�ساد  يف  احل�سور  معها  تفاعل  امليلدية  الت�سعينات 
الت�ساميم  من  عدد  الفعالية  خلل  النادي  عر�ض  ذلك  اإلى  بالإ�سافة 
والر�سوم من اأفلم كارتون الت�سعينيات، يذكر باأن النادي هو اأحد اأندية 

�سوؤون الطلب وي�سرف عليه برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني.

نادي المتفوقين والموهوبين يستضيف عالم متعدد المواهب

ا�ست�ساف نادي املتفوقني املوهوبني بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني، الربوفي�سور ه�سام بن �سليمان اأبو عودة يف لقاء عام عن تعدد املواهب يف بهو مكتبة 
امللك �سلمان، وياأتي اللقاء �سمن فعاليات الأ�سبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم اخلليجي للموهبة والإبداع يف جامعة امللك �سعود، حيث حتدث ال�سيف 
اأجراه الطالب م�ساري  اللقاء الذي  للطلب واحل�سورعن تعدده يف املواهب منذ �سغره كال�سعر والر�سم والربجمة والرتجمة والتاأليف ،وكان من حماور 

الربكاين مع ال�سيف طريقة تطوير املواهب واأ�سا�سيات تعلم اأّي مهارة وكيفية 
الأ�سا�سي  العامل  ،واأن  اأّي موهبة  فقدان  دون  وتطويرها  املواهب  بني  التوفيق 
املكت�سبة،  املهارات  تطبيق  و  اجلهد  توزيع  و  الوقت  اإدارة  هو  املواهب  جلمع 
واأ�سار  ال�سيف اإلى اأهمية تنظيم الوقت اأثناء درا�سته يف اخلارج، وكيف اأنها 
 �سمحت له باجلمع بني التفوق درا�سيًا و تعلم مهارات جديدة و مواهب عديدة.

ما  يبقي  مل  اأنه  و  ال�سيدلة  كلية  يف  اأ�ستاذ  هو  ال�سيف  اأن  بالذكر  اجلدير  و 
اكت�سبه لنف�سه بل حر�ض على نقل املعرفة و العلم اإلى طلبه خا�سة و �سبابنا 
املوهوبني  و  املتفوقني  برنامج  اإدارة  �سكرت  اللقاء  ختام  ويف  عامة،  الطموح 
اأ.د.ه�سام على تلبيته للدعوة و اأثنت على اإجنازاته العديدة، داعني املولى عز 

وجل له بتمام ال�سحة وباملزيد من العطاء.



ماهي اأبرز اإجنازاتك التطوعية؟
بالعطاء، حبي  �ساعة تطوعية مليئة  اآلف   5 اأكرث من  اأمتلك  وهلل احلمد 
للتطوع دفعني لتاأ�سي�ض فريق طري عالًيا التطوعي. يف عام 2016 ميلدًيا 
ورعاية  �سرف  على  بجدة  جماعي  زواج  حفل  على  امل�سرفني  اأحد  كنت 
امللكي الأمري  ال�سمو  واأمري منطقة مكة �ساحب  م�ست�سار خادم احلرمني 
بتوفيق من  اأن اأجنح به  ا�ستطعت  الفي�سل، م�سوؤولية وحتدي كبري  خالد 

اهلل �سبحانه وتعالى.
مباذا تن�سح ال�سباب املقبلني بالعمر؟

اأن�سحهم بعدم الياأ�ض والهزمية وال�ستمرار مهما كانت الظروف قا�سية 
اأو متعبة، كونك ما زلت يف عمر الع�سرين فاأنت يف عمر الإجناز والبناء 
ذاتية  �سرية  نع  �سُ يف  الفر�سة  لديك  زالت  ما  وحتًما  الأهداف  وحتقيق 

م�سرفة ومميزة واأن جتعل من نف�سك �سخ�سية ملهمة ومعطاءة.
هل للربنامج دور يف 

خدمة خالد؟ 
فكرة  احلمد  وهلل  نعم 
بالربنامج فر�سة  تواجدي 
املوهبة  لإثراء  جيدة 
زملء  على  والتعرف 

م�سرتكني بها.

 »اأطلق العنان 
وحقق اأهدافك«

 لقاء مع الطالب الموهوب
 خالد باسنبل

حاورت: شكرية كنكار، كلية العلوم الطبية التطبيقية

نبذة تعريفية؟ 
اإدارة  تخ�س�ض  والآثار،  ال�سياحة  كلية  يف  طالب  با�سنبل،  في�سل  خالد 
امل�ستقبلية  ومبهنتي  بالتطوع  جًدا  و�سغوف  الت�سميم  يف  موهوب  �سياحة 
ومنظم  تطوع  م�ست�سار  بها،  للتميز  واأ�سعى  ال�سياحية  الإدارة  اهلل  باإذن 
التعليم  وزارة  من  معتمد  اأعمال  اإدارة  اأخ�سائي  جمتمعية،   مبادرات 
املركز  رئي�ض  ميلدًيا،   2009 منذ  متطوع  املدربني،  تدريب  ومدرب 

التطوعي بربنامج ال�سراكة الطلبية يف جامعة امللك �سعود.

كيف ابتداأ حبك للتطوع؟
الأمطار  مو�سم  يف  عامًا   11 العمر  من  اأبلغ  ُكنُت  حنَي  للتطوع  حبي  بداأ 
ال�سديد يف مدينة جدة، مل اأكن متطوًعا فعلي بل ُكنت اأقدم امل�ساعدة مع 
باإنقاذ املت�سررين  ابن خايل يف فريق تطوعي م�سارك مع الدفاع املدين 
ب�سياراتهم فكاَن دوري مقت�سر على توزيع املياه والع�سري لهم من خلل 

تواجدي بال�سيارة ومن ُهنا تعلمت معنى التطوع وكيفية ممار�سته. 
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من  الكثري  فيها  ُيحقق  اأداٌة  فكان  الب�سر،  قلوب  يف  فريدة  مكانة  لل�سعر 
املاآرب، ال�سيا�سية، والجتماعية، والتاريخية، حيث لعب ال�سعر فيها دورًا 
حموريًا يف توثيق الأحداث، مما اأك�سب ال�سعر زخمًا عاليًا خلل القرون 
تلم�ض  التي  الق�سائد  وُنِظمت  لكلمات  ُترجمت  امل�ساعر  فتلك  املا�سية، 
اأحا�سي�سنا وتف�سح عّما يجول يف خاطر ال�ساعر، �سيفنا اليوم هو ال�ساعر 
طلل القحطاين، طالب يف جامعة امللك �سعود وع�سو يف برنامج الطلبة 

املتفوقني واملوهوبني.
طالل وبدايات  ال�ساعر  حياة  على  نتعرف  اأن  نريد  بدايًة 

موهبته ال�سعرية؟
كنت طفًل كباقي الأطفال، ل اأختلُف عنهم كثريًا، اأمتتع بطفولتي كطبيعة 
خمتلفًا،  الو�سُع  كان  داخلي  يف  ولكن  واللعب،  ال�ستمتاع  حمبي  الأطفال 
الفرح و�سديد  كانت م�ساعري جيا�سة وقوية يف كل حالتها، كنت �سديد 
احلزن، وكنت مفرطًا يف احلب ومفرطًا يف الكراهية، مل اأكن اأقول ال�سعر 
يف ذلك الوقت وكانت تخنقني املواقف حينما ل اأ�ستطيع اأن اأعرب عنها، 
كان لدّي بوادر �سعر يف الكلم، كنت اأحفظ ال�سعر وحمبًا ملجال�ض الكبار. 
اأكرمني اهلل بقول ال�سعر يف الرابعة ع�سر من عمري، حينما راأيت  حتى 
�سخ�سًا عزيزًا على قلبي طريحًا يف فرا�ض املر�ض، فكانت تلك ال�سرارة 
بعدها  ومن  �سنوات  خم�ض  تقارب  ملدة  �سرية  املوهبة  وا�ستمرت  الأولى، 

اأظهرت موهبتي ال�سعرية اأمام امللأ.
ما هو تخ�س�سك اجلامعي، وملاذا اخرتته؟

فوؤادي  ومهوا  تخ�س�سي  فهي  الأر�ض،  علوم  بدرا�سة  علي  اهلل  من  لقد 
وغاية رغبتي، اأنني اأكُن للأر�ض كل احلب والحرتام، فقد �سخرها اهلل لنا 
وذللها تذليل، فمنها �سراُبنا ومنها طاقتنا، حتوي املعادن الثمينة والكنوز 
ال�سدوع  اإلى  اجلبال  تكون  طرق  فمن  العجائب،  فيها  جند  الدفينة، 
اأ�ستطيع  ذلك  كل  اأر�سه،  يف  اهلل  اآيات  من  وغريها  والزلزل  والرباكني 

معاي�سته بال�سوت وال�سورة يف تخ�س�ض علوم الأر�ض.
كيف ا�ستثمرت موهبتك ال�سعرية يف حياتك الأكادميية؟

موهبتي  اأن  الأمر  حقيقة  يف  جميل،  �سوؤال  الأكادميية،  وحياتي  ال�سعر 
�سعود  امللك  جامعة  مدير  معايل  لقاء  اإلى  اهلل  بعد  اأو�سلتني  ال�سعرية 
الأول  القائد  يعترب  والذي  اأمام معاليه،  باإلقاء ق�سيدة وطنية  والت�سرف 

يف بيتي الأكادميي.

 لقاء مع الطالب الموهوب
 طالل القحطاني

 حاوره : عبداهلل بن عبدالعزيز السيف
كلية الحقوق والعلوم السياسية 

ماهي اأهم م�ساركاتك ال�سعرية داخل رواق جامعة امللك �سعود؟
لدي العديد من امل�ساركات التي وبف�سل من اهلل نالت ال�ستح�سان وردود 
هجري   1438 عام  الوطني  اليوم  يف  م�ساركتي  فمنها  الإيجابية،  الفعل 
اأمام عميد ال�سنة الأولى امل�سرتكة، اآنذاك �سعادة الدكتور: نامي اجلهني، 
اأمام مدير اجلامعة  الوطني عام 1441 هجري، بق�سيدة وطنية  واليوم 
عديدة  �سعرية  ولقاءات  واأم�سيات  العمر،  بدران  الدكتور  ال�ستاذ  معايل 

ومفيدة من خلل برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني. 

اجلامعة،  يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  يف  راأيك  ما 
وكيف �ساهم يف تنمية موهبتك؟

املواهب  فرعاية  الكلمة،  تعنيه  مبا  رائعة  وفكرته  ومفيد  جميل  برنامج 
اآخر  الربنامج يف جانب  �ساهم  �سريف،  نبوي  منهج  وت�سجيعها  وتنميتها 
اإبراز  على  الربنامج  �ساعدين  فقد  الربوز،  جانب  وهو  األ  تنموي،  لي�ض 
موهبتي وتهيئة البيئة املنا�سبة يل ولزملئي املوهوبني يف �ستى املجالت، 
والكثري، من خلل  الكثري  الأخرى  املهارات  الربنامج يف  اأ�ساف يل  وقد 
دورات تدريبية مفيدة ومتنوعة، ولقد ُكلفت بقيادة املجال الأدبي يف م�سار 
الطلبة املوهوبني من الربنامج يف عام 1441 هجري الف�سل الأول والثاين.

من اأحب اأبياتك اإىل قلبك؟ 
جندلتني �سربٍة  يف  خرباتهـــــا   ... مـاتكــر�ض  داميـــًا  بقعـــا   �سكـــات 
علمتني مــــرٍة  ويـــاكم  يـــاكم   ... تدر�ض  تعرف  �سح  اإنها   ان�سهد 

من اآخر ماكتبت.
ال�سحاب طخوم  ياجمري  يارب  اأ�سبابهاياهلل  وتعرف  الرجال  نوايا  تعرف 
الكتئاب حالة  ي�سارف  عبٍد  اأبوابهاتعني  و�سكت  عليه  عيت  دنياه 
العتاب وال  اللوم  اإل  ماتعرف  بعتابهاوالنا�ض  وتزوده  �سيقته  تزيد 
ح�سابهايبغى من النا�ض رجل مايعرف ال�سعاب مايح�سب  املع�سلة  لجاته 

الغراب ري�ض  اللي مثل  وقتنا  وكذابهابالذات يف  �سادقها  تعيفك  دنيا 
به�سابهاكيف ا�سدحتنا وحنا مثل رو�ض اله�ساب غري  بتثبت  ماهي  والأر�ض 
�سّرابهاوجدي على اللي مغري يهيم خلف ال�سراب البري  ت�سوف  اهلل  على  متى 

ال�سباب كثري  نية  من  باهلل  اإعجابهااأعوذ  تبدي  حاجة  اأّيات  على  اللي 
الذياب بطون  مات�سبع  الفكر  تغنابهاروحية  قد  امللوح  قي�ض  كان  لو 
اأحبابهالو رحت تفتح عن احلب احلقيقي كتاب تع�سق  �ساخت  الأحباب  لقيت 
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�سكرية يف �سطور
تا�سع،  م�ستوى  ب�سريات  دكتور  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  طالبة 
تع�سق التطوع و موؤمنة بالتغري الإيجابي يف حياتها و حياة الآخرين مهتمة 

بالقيادة و خو�ض التجارب املتعددة.

نوع املوهبة و متى بداأت و كيف مت اكت�سافها؟
مواهب متعددة منها البتكار و الإلقاء و القيادة و لكن اأقربها لقلبي هي 
موهبة البتكار بداأت من عمر 14 �سنة عندما كنت �سمن برنامج الأوملبياد 
الوطني م�سار ابتكار وكان اأول ابتكاراتي هو ابتكار مّلحة يف نهاية ملعقة 

وكان ي�ستهدف مر�سى �سغط الدم لتحديد كمية امللح يف وجباتهم.
لو مل متتلك �سكرية موهبة البتكار فـماذا تريد اأن متتلك من 

مواهب؟
موهبة الربجمة لأنها لغة الع�سر و يزداد الحتياج لها يومًا بعد يوم.

ما دور املوهبة و اأثرها يف حياتك؟
فوز ابتكار »ال�سيدلية الذكية« يف حتدي علم كان مبثابة بوابة للفر�ض يف 

حياتي.
ردود الأفعال و التحديات اجتاه موهبتك؟

وقت طويل يف  ا�ستغراق  من  الرغم  على  اإيجابية جدًا  كانت  الفعل  ردود 
�سري العملية واخلربة الب�سيطة التي ميتلكها فريق العمل حول الربجمة.

ن�سائح توّجهيها ملن ميتلك املوهبة و يرغب يف تطويرها؟
عن  البحث  هي  للبتكار  خطوة  اأول  لذلك   ، ما  مل�سكلة  حل  هو  البتكار 
اأخريًا  و  جدوى  درا�سة  عمل  و  لها  ب�سيط  بحل  التفكري  وبعدها  م�سكلة 
دعم  م�سادر  لدينا  و  اأحدها  يف  واللتحاق  الدعم  م�سادر  عن  البحث 
جدًا كثرية ومميزة وحينها يبداأ يف كتابة الفكرة ب�سكل مف�سل مع اجلهة 
تتطور  لكن  و  بداياتها  ب�سيطة يف  البتكارية  الأفكار  اأن  وتذّكر  الداعمة، 

عند بذل اجلهد و العمل عليها 
يقال اأننا نعي�ص حاليًا زمن التخ�س�ص ل ال�سمول ، ما راأيك بهذه 

املقولة؟ 
كلم جميل و لكن يعتمد على ح�سب قدرة ال�سخ�ض ،لأين اأعتقد اأن التنوع 
مطلوب و جميل اأن   ميتلك الإن�سان خربات من جمالت خمتلفة لأنه ل 

يعلم ماذا �سيحتاج يف م�ستقبله املهني 

 لقاء مع الطالبة الموهوبة
 شكرية كنكار

حاورت: أروى العتيبي، كلية إدارة األعمال 

من له الف�سل من بعد اهلل يف دعم و اكت�ساف موهبتك؟
عائلتي و بالأخ�ض والدي كان له دور بارز يف ت�سجيعي للبتكارو �سديقاتي 
اأن  لبتكاري  فر�سة  اأتاحت  كونها  الكبري  الف�سل  لها  بالتاأكيد  جامعتي  و 

يرى النور و ال�سكر مو�سول لفريق العمل  الرائع و هم:
نوف احلميد - دانة الع�سري - �سمية باهمام - رهف الزهراين - ندى 

اليمنى 
ما دور الربنامج يف دعم موهبتك ؟

الربنامج يقدم فر�سة للطالب اأن يكت�سف موهبته ويعززها اأكرث واحتفائهم 
بالبتكار كان جدًا جميل وردود الفعل الإيجابية حّفزتني للبحث و تطوير 

نف�سي وغريي كذلك.
ما اأهم ال�سفات التي يجب توافرها يف ال�سخ�ص املوهوب؟

ال�سغف اأكيد لأنه هو املحرك الأ�سا�سي لنا يف احلياة باخت�سار ال�سغف هو 
ال�سرب واأهمية الإ�سرار والكفاح واإميان ال�سخ�ض باهلل و بنف�سه. 

لو متثلت لك طموحك واأهدافك على هيئة �سخ�ص اأمامك الآن، 
ماذا �سوف توّجهني لها؟

الكت�ساف  عن  اأبدًا  تتوقفي  ل  املثابرة  و  باملحاولة  ا�ستمري  تياأ�سي  ل 
والإبداع.
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  البطاقة ال�سخ�سية : )تعريف عن ا�سمك وتخ�س�سك (؟
اإدارة  كلية  ثالث يف  اإعداد عام م�ستوى  العتيبي، طالبة  نا�سر  بنت  اأروى 

الأعمال.
نوع موهبتك ومتى بداأت ،وكيف مت اكت�سافها؟

يكون  اأن  �سغفي  من  بالرغم 
لعل  املواهب،  من  العديد  لدي 
اأقربها لقلبي هي الكتابة والإلقاء 
لطاملا  عام،  ب�سكل  والطلع 
اأروى  على  تعّرفني  الكتابة  كانت 
والقراءة  فـالكتابة  اأعمق،  ب�سكل 
تهّذب النف�ض وت�سقل ال�سخ�سية 
وترتقي بفكرك اإلى م�ستويات وعي 
اأكرب، بداأ اكت�ساف موهبة الكتابة 
البتدائي  الثالث  ال�سف  من 
والتي بدورها كانت جتمع ما بني 
الكتابة والإلقاء وارتباطهم الوثيق 
بداية  ومن  البع�ض،  ببع�سهم 
اإيجاد  با�ستطاعتي  اأن  اأيقنت  ما 

نف�سي يف هذا املجال.
دور املوهبة و اأثرها يف حياتك و�سخ�سيتك؟

كان لها دور حموري يف حياتي حيث دخلت يف جمالت متعددة وحفزتني 
هذه املواهب على املناف�سة من اأبرزها م�ساركتي يف حتدي القراءة العربي، 
بالرغم من كل العقبات التي واجهتها اإل اأنها منحتني القوة و�ساهمت يف 

تنمية العديد من جوانب �سخ�سيتي.
اأبرز التحفيزات والدعم التي واجهتك اأثناء ممار�سة موهبتك 

والعقبات وكيف تغلبِت عليها؟
بعد ثقتي باهلل من اأبرز ما حفزين هو ثقتي بنف�سي و اأين اأ�ستطيع التقدم 
يف هذا املجال، وت�سجيع من حويل بالأخ�ض يف حميط املدر�سة والأهل وما 
منحوه من دعم معنوي ونف�سي، ومن اأبرز العقبات اأو كما اأ�سّميها حتديات، 
كنت اأعاين من التاأتاأة من ال�سف الثالث البتدائي وكاأن احلرف يحاربني 
بالرتكيز  عليها  تغلبت  ثانوي،  الأول  ال�سف  اإلى  امل�سكلة  معي  وا�ستمرت 
اكت�سفت معاناتي  بعدها بفرتة  بالرغم من  القراءة ب�سوت مرتفع،  على 
من الرهاب حينها ركزت على الحتكاك باملجتمع ب�سكل اأو�سع وانخراطي 

يف امل�سابقات كان حل ناجح لهذا الأمر.
ن�سائح توجهيها ملن ميتلك هذه املوهبة ويرغب يف تطويرها؟

اأن�سح كل �سخ�ض ميتلك موهبة القراءة اأوالكتابة، باأن يركز على التجربة 
ومنها تتم ال�ستفادة التي تنعك�ض على �سخ�سك وعلى جمتمعك، كما يجب 
والتمتع  الفر�ض(  )اقتنا�ض  اأ�سميها  كما  اأو  حولك  من  الفر�ض  ا�ستثمار 
باحلكمة يف اتخاذ قراراتك، املع�سلت نعمة وفر�سة تعّرفك على نف�سك 
اأن  الأهم  لأن  ما  باأحٍد  نف�سك  مقارنة  واأحذر  اأقرب،  ب�سكل  واإمكانياتك 
تكون اأف�سل من نف�سك غدًا ول جتعل معيارك �سخ�ض اآخر اأنت هو املعيار.

 لقاء مع الطالبة الموهوبة
أروى العتيبي

حاورت: فاطمة القرني، كلية التربية 

خالل  من  اإليها  بالو�سول  تطمحني  التي  الأهداف  اأهم  هي  ما 
موهبتك والأهداف التي بالفعل حققتها؟

 ،Toastmasters الوطن يف م�سابقة  �سعودية متثل  اأول   اأكون  باأن  اأطمح 
الإنتاج، حاليًا  اأكرب �سركات  اإحدى  اأكون كاتبة حمتوى يف  اأن  اأطمح  كما 
اأ�سغل من�سب نائبة املبادرة الثقافية الأ�سخم على م�ستوى اجلامعة وهي 
اأحقق  ومل  الطلبية،  ال�سراكة  لربنامج  التابعة  قراءات  جمل�ض  مبادرة 
حتى الآن هدف كلي اإل اأين حققت اأهداف جزئية لأهداف طويلة املدى 
وكان اأبرزها هو حتقيقي للمركز اخلام�ض على م�ستوى الريا�ض يف حتدي 

القراءة العربية واملركز الثالث على م�ستوى اململكة يف م�سابقة قارئة.

من له الف�سل من بعد اهلل يف دعم واكت�ساف موهبتك؟
رائدة  هي  اهلل  بعد  من  والمتنان  الف�سل  لهم  الذين  ال�سخا�ض  اأكرث 
الن�شاط يف الثانوية لالأ�شتاذة �شلوى ال�شرحان، واأي�شًا الأهل والأ�شدقاء 

كان لهم دور كبري يف ذلك.
ما هو دور الربنامج يف دعم موهبتك؟  

الربنامج كنز عظيم لأي موهوبة يف اجلامعة فـقد دعم موهبتي من خلل 
الدورات املتنوعة واأتاح يل فر�سة التعرف على اأُنا�ض عظماء من خمتلف 
فـمنحوين  الربنامج  يف  الطلبي  املجل�ض  رئي�سة  وكوين  التخ�س�سات، 

متكني و مرونة عالية يف القيادة ولهم ال�سكر على ذلك.

وجهي كلمة لنف�سك ومل�ستقبلك .
امنحي اأحلمك الوقت للن�سوج حتى ت�سلني اإلى هدفك ب�سرعة متو�سطة 
ولكن ب�سحة نف�سية جيدة فهذا اأف�سل من و�سولك للهدف ب�سرعة كبرية 
ولكن ب�سحة نف�سية �سيئة فهذا ظلم للنف�ض واحرتاق لها، كوين متجددة 
اأبدًا للياأ�ض اأن يقبع لديك طويًل، ثقي بنف�سك كفاية وكوين  ول ت�سمحي 

على قيد ال�سغف واحلياة معًا.
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اأيها القارئ
 نورة بنت عبداهلل ال�سعب

كلية الآداب
ل اأعلم اأيها القارئ ماذا وجدت يف هذه احلياة واآملك، وماذا عاي�ست 
فاأ�سقطك .. ول اأعلم ما املو�سوع الذي �سيلقي يف نف�سك اأثرًا ول اأعلم كيف 
�ستقّيمه.. فقط اأعلم اأنك متلك م�ساعر، تتاأثر بكل العواطف املكتوبة، ولو 

كنت مل تِع�سها.
اإمنا  تقدم عمرك  نف�سًا لتكرُب مع  اأنك متلك   .. القارئ  اأيها  فاعلم 
تزداد �سخطًا فتكاد تهوي بك اإن مل تقّومها .. واأنك حتمل عقًل يتعط�ض 

للعلم ويف�سد لغوره بتفاهة الأحاديث.
واعلم اأنك م�سوؤول عما تقول وما تعمل  .. واأن الكون قد فِزع من �سوء 
ماُيقام به، فل تكن من ال�سامتني �سعيفي احليلة واأقمع من تراه فا�سدًا 
ولجتعل ف�ساده ي�سيل لي�سل عقب دارك، واأر�ِسد من تراه �سائعًا حتى ولو 

تعفف مكابرًا، واإن اأكرث ما يجب عليك الرتكيز عليه هم ال�ساحلني .. 
زمانهم  بهم  اعوّج  اإذا  فقّومهم  للخطاأ  معر�سني  ب�سرًا  اإل  هم  فما 

واختلط عليهم احلكم، فهم اأ�سا�ض املجتمع و�سلحهم من �سلحه.
ُتق�سى،  و�سويعات  حلظات  العمر  اأن  واعلم 

واعلم   .. حتب  وفيما  حتب  من  مع  فاق�سها 
اأنك موؤثٌر يف ظل  �سفاهة املواد املعرو�سة .. 
 .. اآخر  وتقتل  اأمًل  حتيي  قد  وبل�سانك  واأنك 

اإل ب�سر ُخِلقنا من نف�ض الطينة،  اأنت واأنا  فما 
ومنلك نف�ض امل�ساعر بتفاوت القوة والتحمل، 

بكوننا  ونلتقي  بالظروف  اإل  اختلفنا  وما 
مت�سابهني باحلاجات .. فالتم�ض حاجة من 
فاأنت  وقاِوم  وكابروا..  تعففوا  ولو  حولك 

ماأجور.

الر�سد القت�سادي
 ح�سة بنت خالد الربيعان

كلية اإدارة الأعمال
هو  القت�سادي"،  "الر�سد  اآخر  مب�سمى  اأو  القت�سادية  العقلنية 
افرتا�ض اأ�سا�سي يف علم القت�ساد، حيث تكرر هذا الفرتا�ض كثرًيا خلل 
درا�ستي واأ�سبحت اأفكر هل جميع امل�ستهلكني لديهم ر�سد اقت�سادي اأم ل؟
بالطبع يف يوم من الأيام �سمعنا عن م�سطلح "الر�سد"، حيث اأنه ورد 
ْئ َلَنا ِمْن اأَْمِرَنا َر�َسًدا(  َنا اآِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهِيّ كثرًيا يف كتاب اهلل )َربَّ

وغريها من الآيات التي تبني لنا اأهمية الر�سد يف حياتنا.
الت�سرف  وعام "ح�سن  مب�سط  ب�سكل  هو  بالر�سد؟  املق�سود  ما  اإًذا 
والوعي والإدراك"، الر�سد )العقلنية( يف عاملنا القت�سادي: هو احل�سول 
على اأق�سى اإ�سباع ومنفعة ممكنة وفق اأ�سلوب عقلين، حيث يدل ذلك على 

الت�سرف باعتدال واإدراك ووعي.
بع�ض  اأو  املتاجر  اإلى  ذهابك  عند  الأيام  من  يوًما  يف  لحظت  هل 
املحلت التجارية اأن هناك م�ستهلكني قراراتهم م�ستعجلة ومن غري ح�ض 
واإدراك، والبع�ض العك�ض متاًما قراراتهم تتميز بوعي تام؟، هنا ن�ستطيع اأن 
نفرق ب�سكل ب�سيط ومفهوم عن الفرق بني امل�ستهلك الذي يتمتع بالعقلنية 

القت�سادية وامل�ستهلك الذي ل يتمتع باأي ر�سد اقت�سادي. 
كانت  املا�سي  ال�سهر  ا�سرتيتها  التي  ال�سلع  قليًل هل جميع  فكرت  لو 

�سلًعا �سرورية بالن�سبة لك؟
من  اأكرث  اإلى  �سعرها  انخف�ض  يوم  بعد  ثم  ما  �سلعة  ا�سرتيت  هل 

الن�سف؟ 
هل ا�سرتيت �سلعة ما ثم وجدتها مبكان اآخر ب�سعر اأقل؟

اأ�سئلة ب�سيطة ممكن اأن تطرحها على نف�سك وبعدها ميكنك ت�سنيف 
نف�سك هل اأنا م�ستهلك واعي اأم ل؟

كما نعلم اأن الكثري منا ي�سرف با�ستهلك ال�سلع الكمالية، حيث نقوم 
ل  التي  ال�سلع  من  النوع  هذا  على  بال�سرف  واملبالغة  بالبذخ  كم�ستهلكني 
اأهمية لنا، واأحيان نقوم ب�سراء �سلعة ما  نحتاجها ولي�ست �سرورية وذات 
التخفي�سات  اأوقات  مثل  ال�سلعة  �سعر هذه  ينخف�ض  يومان  اأو  يوم  بعد  ثم 
على  تكون  اأن  واعي  م�ستهلك  تكون  حتى  فلبد   ، التجارية  املحلت  يف 
ال�سلعة كمالية  كانت  اإذا  العرو�ض خا�سة  اأو  التخفي�سات  معرفة مبواعيد 
اأهمية كبرية مثل العطورات وم�ساحيق التجميل وغريها من  ولي�ست ذات 
الكماليات، اإن امل�ستهلك الذي يتمتع باأ�سلوب عقلين يجب اأن يعرف �سعر 
ال�سلعة ال�سائد يف ال�سوق، فلو افرت�سنا اأنا كم�ستهلك اأريد �سراء ) ال�سلعة اأ 
على �سبيل املثال (، لبد مني اأن اأعرف �سعر ال�سلعة اأ ال�سائد بال�سوق حتى 

اأجتنب م�سكلة التلعب بالأ�سعار.
على  تكون  اأن  لبد  اقت�سادي،  ر�سد  ذو  م�ستهلك  تكون  حتى  ختاًما 
تريدها،  �سلعة  لكل  بدائل  وعلى  ال�سوق،  يف  ال�سائدة  بالأ�سعار  تامة  بّينة 

خا�سة  العرو�ض  اأوقات  ت�ستغل  يف واأن 
والتخفي�سات  املتاجر 

يف الأ�سواق، والتقليل 
من  املمكن  بالقدر 
التي  الكمالية  ال�سلع 
ل حتتاجها يف الوقت 

الراهن.

 مات قوم ما ماتت مكارمهم 
وعا�ص قوم وهم يف النا�ص اأموات

 �سذى بنت عبدالرحمن اخلمريي
كلية الرتبية

ت�سغلني فكرة اخللود….
اأن اأبقى حّية عندما ميوت ج�سدي، حّية يف قلب ، رمبا..

حّية باأ�سطر قد دّلت �سال واأر�سدت حائر،
 ب�سّنة ح�سنة علمتها فكان يل اأجرها واأجر من عمل بها اإلى يوم القيامة..

حّية باأغ�سان �سجرة زرعتها فيزداد طولها عامًا تلو عام في�ستظل بها 
املتعبون..

حّية يف اأحلم اأحبتي،
حّية يف اأوردة م�سكني كاد اأن ميوت لول ف�سل اهلل علي لأعطيه، لي�سرتد 

�سحته ثم اأجنب من بعدي قبيلة.
حّية يف �سورة فاحتة علمتها �سغري فكربت معه..

حّية يف دمي يف اأولدي وقد نفعوا و�سلحوا واأ�سلحوا،
 حّية يف كلمة طيبة … قلتها ، فكانت ك�سجرة طيبة توؤتي اأكلها كل حني.

يارب، اأريد اأن اأحيا كي لينقطع عملي،
فتزاحم احل�سنات مااأ�سلفت من عمري..

لأ�سبح بعدها بي�ساء… نقية ، فاألقاك كما خلقتني.



مشاركات طلبة البرنامج

23

اك�سب النا�ص بعطور خلقك...
 عبدالعزيز بن كمال العوهلي

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
الأخلق احل�سنة هي ما يخرج من الل�سان، اأو ما يعرب عنه باجلوارح 
اأوالأركان. وهي ما يجب على امل�سلم اأن يتحلى بها، طاعة هلل، واقتداء بنبيه 
حممد عليه ال�سلة وال�سلم، لكي ينال ر�سا اهلل وحمبة النا�ض. فالأخلق 
احل�سنة لي�ست �سفًة نفي�سًة يتحلى بها �ساحبها فقط، واإمنا و�سيلٌة لك�سب 
القلوب، واإدخال ال�سرور اأي�سًا وبداية للعلقات بني النا�ض، فكم من اأنا�ض 
ك�سبوا القلوب باأخلقهم،  فهنا يكمن الفرق فيمن يحبه النا�ض ويبت�سمون 
نفي�ض  و�سلٌح  وا�سع  فارق  فهي  له،  يلتفتون  ول  النا�ض  يبغ�سه  وفيمن  له، 
ملن يح�سن ا�ستخدامها، وقد اأمرنا اهلل اأن نح�سن من اأخلقنا مع غرينا، 
فقال اهلل عز وجل ))وقولوا للنا�ض ح�سنا((. وقدوتنا حممد عليه ال�سلة 
وقد  عظيم((.  ُخلق  لعلى  ))واإنك  عنه  اهلل  قال  كما  لنا،  مثاٌل  وال�سلم 
اأخلقه  ومن  القراآن(  ُخلقه  )كان  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عنه  قالت 
ذلك،  يف  لنا  ح�سنًة  اأ�سوة  فكان  النا�ض،  بني  العدل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
واليوم ي�ستطيع كٌل مننا حتقيق العدل بقدر ا�ستطاعته، فكل بح�سب حاله 
ومو�سعه، فعلى القا�سي العدل يف حكمه، واملحامي يف رفع احلق، وللمعلم 
مع طلبه، وللأب مع اأبنائه، فحلي بنا اأن نحقق العدل بني النا�ض فقد قال 
عنهم نبينا �سلى اهلل عليه و�سلم )اإن املق�سطني عند اهلل على منابر من 

نور، وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم واأهلهم وما ولوا(
نتحلى  واأن  النا�ض،  بني  نعدل  اأن  فعلينا  العادلني،  هم  واملق�سطني 

بالأخلق احل�سنة؛ للفوز بخريي الدنيا والآخرة.
ختامًا: الأخلق مثل العطر، فكما اأن العطر فواح وينت�سر؛ فكذلك هي 

الأخلق، فاخرت لنف�سك عطرًا...

ذكريات الطفولة
 ح�سان بن اأبواملكرم بن عبداجلليل

كلية الرتبية

عبري  الطفولة  اأفل"،  جنم  ال�سبا  و"لأيام  ال�سبا،  الطفولة...اأيام 
يف  الإن�سان  يق�سيها  التي  اللحظات  اأجمل  من  الطفولة  والغبطة؛  ال�سوق 

عمره.
عندما يغلق الإن�سان عينيه ويغو�ض يف اأعماق بحر الذكريات، وي�سل 
نف�سه،  اأعماق  يف  ويبت�سم   ، وال�سرور  بال�سعادة  ي�سعر  الطفولة  قاع  عند 

وي�ستغرب من ت�سرفاته، ويندم على مرور تلك الأيام.
بذكرياتها،  النا�ض  قلوب  يف  الب�سمة  تزرع  التي  الطفولة  اإنها  نعم، 

وجتعلهم يتمتعون باخلواطر و امل�ساعر.
وطموحات،  واأمنيات  ومرح،  وفرح  وتوق،  �سوق  اأيام  الطفولة  اأيام 

ي�ستمتع بها وميتع بها الآخرين بالت�سرفات دون هم وغم وقلق.
الطفولة،  ويفقد  الرجل  فيكرب  املرحلة  هذه  وتنتهي  الأيام  هذه  ومتر 
بحنان  فتذكره  ذاكرته  اإلى  ترجع  ذكرياٌت  الذكريات؛  اإل  معه  تبق  ومل 
رب  بالتعبري..)  و�سفهما  عن  الإف�ساح  ميكن  ل  التي  الوالد  وعطف  الأم 

ارحمهما كما ربياين �سغريا(.
ون�سح  وبكاء  �سحك  فيها  واجلهالة،  ال�سفاهة  اأيام  الطفولة  اأيام 
مرات  منها  وي�ستف�سر  عليهما  وي�سو�ض  اأبواه  الطفل  فيها  يزعج  وجتارب، 
وكّرات جميع ما يخطر يف باله، ولكن عمله هذا ل مينح الوالدين اإل فرحًا.

اأيام الطفولة اأيام طموحات واأهداف، يقلد الولد فيه اأبواه، فرتاه يف 
حني يلب�ض حذاءه ونظارته، وياأخذ مفتاح �سيارته وي�سعر بالعظمة والوقار، 
وتراه يف حني ي�سبح اأن يكون مدر�سًا؛ فياأخذ الكتب والأقلم يف يده، ويبداأ 
بالكتابة على اجلدران وخلف الباب، وتراه عندما يريد اأن ي�سبح طباخًا؛ 
فيذهب اإلى املطبخ ويك�سر ال�سحون والكوؤو�ض و...و...ويفعل ما يفعل، ثم 

يقول بكل �سراحة يف نهاية مطافه من هذا الأمر: اأنا اآ�سف!!!
يا اهلل! كلمات مليئة باحلب والود والعتذار والندامة على ما فعل.

وتلقي  وج�سدية،  نف�سية  راحة  القلب ومتنحها  تنع�ض  الذكريات  فهذه 
هذه  من  اأي�سًا  الوالدين  نحرم  فل  الأيام،  تلك  على  عابرة  ابت�سامات 
الذكريات، ونقوم بجانبهما مع كل احرتام وتقدير و�سكر؛ لأنهم هم الذين 

كانوا �سببًا رئي�سيًا يف هذه الذكريات اجلميلة.
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كيف اأعي�ص حياتي؟
 منى بنت تركي القحطاين

كلية الرتبية
يظل الإن�سان يت�ساءل ويبحث عن معنى حلياته اأو ب�سكل اأ�سح يبحث 

عن ال�سعادة يف حياته 
من  حلظة  بكل  واأ�ستمتع  احلياة  اأحب  كيف  �سعيدًا؟(  اأكون  كيف   (

حلظاتها؟ 
للحياة  روؤيتنا  اأم  ال�سعادة؟  عّنا  متنع  التي  هي  القا�سية  ظروفنا  هل 
الإن�سان  يربط  ما  كثريًا   ، ال�سواد  اإل  ترى  ل  التي  هي  تفكرينا  وطريقة 
الدرا�سة  من  اأتخرج  عندما   : نف�سه  يف  يقول  قد  فمثل  باأهداف  �سعادته 
عندما  اأو   ، اأتزوج  اأو  وظيفة  على  اأح�سل  عندما  اأو  اإن�سان  اأ�سعد  �ساأكون 

اأتغلب على م�سكلة ما �سوف تبت�سم يل احلياة.
ولكن  لتحقيقها  ت�سعى  واأحلم  اأهداف  لنف�سك  ت�سع  حينما  جميل 
بتلك  ت�سرطها  حينما  للحياة  واإ�سراقك  بداخلك  التي  ال�سعادة  تقتل  ل 
اأهدافك  لتحقيق  اأ�سعى   ، عليها  حنونا  كن  بنف�سك  رحيما  كن  الأهداف، 
التي �ستجعلك اأكرث �سعادة ولكن ل تن�سى اأن تكون �سعيدًا يف رحلتك لتحقيق 

اأهدافك واأحلمك.
ابتداأت  “ هنا  اإلى نور احلياة  عندما خرجت باكيًا من ظلمة الرحم 
ق�ستك “ وابتداأ دورك يف احلياة وبداأت الأحداث ت�سطر �سفحات الكتاب 
الذي يحمل ق�ستك وعنوانه ا�سمك ، ولكن العجيب يف الأمر اأنك ل ت�ستطيع 
الق�سة  من  الأولى  الف�سول  تكتب  الأقدار  لأن  لوحدك  الق�سة  �سياغة 
ل�سياغة  وفقًا  الق�سة  تكمل  اأن  عليك  واأنت  فيها  الأحداث  اأهم  وت�سيغ 
الأقدار حتى واإن مل تعجبك الأحداث فاأنت ل ت�ستطيع تغيري اأي كلمة من 
�ساغت  الأقدار  تكون  قد   ، الق�سة  تكمل  اأن  عليك  فقط  الأولى  الف�سول 
ق�ستك ب�سكل درامي اأو حزين اأو رمبا مليء باملتاعب ولكن عليك اأن تعلم 
يقينا اأن هذه الأيام التي متر بها �سوف ت�سنع منك �سخ�سا قوي، �سعيد، 
اإلى اأن  اأن تتحلى بال�سجاعة وال�سرب واأن تكمل امل�سوار  ناجح عليك فقط 
الأبطال هم من يتعرثون وي�سقطون  اأن  الق�سة وتذكر دائما  لنهاية  ت�سل 

ومع هذا يكملوا الطريق اإلى خط النهاية .
واأكمل ق�سة حياتك بكل قوة وابت�سم وكن �سعيدًا على  كن قويا باهلل 

الدوام..

 عقوبة املبتز 
يف اململكة العربية ال�سعودية

�سادن بنت فهاد اآل فاران
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

العربية  اململكة  يف  الإلكرتوين  البتزاز  مكافحة  نظام  نو�سح  اأوًل 
وذلك  املعلوماتية،  اجلرائم  وقوع  من  احلد  اإلى  يهدف  الذي  ال�سعودية 
الأمن  على  للحفاظ  منها،  لكل  املقررة  والعقوبات  اجلرائم  هذه  بتحديد 
اجلرائم  من  يعد  الإلكرتوين  والبتزاز  العامة،  وال�سكينة  للدولة  العام 
التي  املعلوماتية  الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم  املادة  املعلوماتية وفق 
تزيد  ل  وغرامة  �سنة  عن  تزيد  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب  “اأن  على  تن�ض 
م�سروع  غري  تهديًدا  يرتكب  �سخ�ض  كل  باإحداهما  اأو  ريال  500الف  عن 
القيام بهذا  ولو كان  اأو المتناع عنه،  بفعل  القيام  ابتزازه حلمله على  اأو 
الذي  فهو  للقا�سي  مرتوك  العقوبة  وتقدير  م�سروًعا”،  المتناع  اأو  الفعل 
يحدد حجم العقوبة املفرو�سة على املبتز بناًء على حجم ج�سامة اجلرمية 

املرتكبة.
وطرق  ال�سعودي  النظام  يف  الإلكرتوين  البتزاز  حالت  مواجهة  اآلية 

الإبلغ عنها: 
تعاملت الدولة ب�سكل احرتايف مع هذا النوع من اجلرائم فقد �سهلت 
مو�سوع التبليغ عن املبتز بحيث ميكن التبليغ عن جرائم البتزاز، وانتهاك 

الأعرا�ض بالت�سوير، اأو التهديد بالن�سر بعدة طرق:
الطريقة الأوىل:

عن طريق الرقم الهاتفي املوحد 
مت  الذي  ال�سعودية  يف  البتزاز  لهيئة 
وتعترب   )1909  ( وهو  عنه  الإعلن 
من  ال�سعودية  يف  البتزاز  هيئة 
والتي  واحلكومية  القانونية  اجلهات 
املقدمة  والبلغات  ال�سكاوي  ت�ستقبل 
ا�ستقبال  ومبجرد   ، املواطنني  من 
فريق  خلل  من  العمل  يبداأ  البلغ 

خمت�ض للتعامل مع هذه احلالت.
الطريقة الثانية:

البتزاز  ببلغات  اخلا�ض  التطبيق  طريق  عن 
متاجر  على  واملتاح  اأمن(  كلنا   ( وهو  اللكرتوين 
اأنه  بحيث  التطبيق  ت�سميم  مت  وقد   ، التطبيقات 
ي�سمح ل�ساحب ال�سكوى حتديد املكان يف حالة مقابل 
ال�سخ�ض املبتز اأو معرفة حمل �سكنه عن طريق خدمة 

.)GPS(خرائط قوقل
وكلتا الطريقتان ت�سمنان �سرية املعلومات حيث اأعلنت الهيئة اأن جميع 
املعلومات الواردة عن �ساحب ال�سكوى �سيتم التعامل معها ب�سرية ولن تعلن 
باأي  طريقة ول يحق لأي �سخ�ض الطلع عليها ،كما مت التنويه على اأنه يف 
حالة التوا�سل مع اجلهات الر�سمية ، ت�سمن اأن تتخذ تلك الإجراءات مع 

احلفاظ الكامل على �سلمة  �ساحب ال�سكوى.
كما مت التنويه من خلل املوقع الر�سمي اأن من يقوم بتقدمي بلغات 
العقوبة  اإلى  �ست�سل  والتي   ، القانونية  للم�سائلة  نف�سه  �سيعر�ض   ، كاذبة 
بعد  اململكة  ملواطنني  حماية  مبثابة  اخلطوة  هذه  وتعترب  الت�سليل،  بتهمة 
والتي  الإلكرتوين،  بالبتزاز  اخلا�سة  امل�سكلت  عدد  يف  الكبري  التزايد 

ي�سعب على املواطنني التعامل معهم مبفردهم.

لقد �سئمت
 �سالمة بن اإمام ح�سن

كلية الرتبية
لقد �سئمت فل نوم ول نع�ض
والكل حويل نّوام وقد اأن�سو

اأمل يجد ليلي املحلوك ظلمته
غريي لريعى اأوؤلء الأجنم اخلر�ض

طيف من الذكريات كم يراودين
خلجات نف�ض .. ُترى اأما لها رم�ض
اأطلل �سحب لهم يف القلب منزلة

قوم غدا عي�سنا من بعدهم تع�ض
فن�ساأل الرب اأن تطوى �سحائفهم

بعفو زلتهم رفقًا وُيغ�سل الدن�ض
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اح:  جَّ ك النُّ رِّ َ  حمحُ
ل ْرب َوَحْتما �َسَت�سِ �ِسّر َعَلى الدَّ

فهد بن عبداهلل بن داوود
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ل عبارة لطاملًا ُكنت اأ�سمعها ومل اأعلم مرماها       من �سار على الدرب و�سَ
�سار على  اأن من  واأدركت  بها جيدًا  اإلَّ منُذ وقت قريب، متعنت  ومغزاها 
درب الناجحني املنجزين؛ و�سل اإلى ما يبتغيه ويتمناه، وكما ل يخفى على 
من  واأن  بالنعيم  ُيدرك  ل  النعيم  اأن  اأجمعوا  الأمة  عقلء  اأن  لٍبّ  ذي  كِلّ 
ل الراحة فاتته الراحة، واأنه بح�سب التحديات وامل�ساق وال�سعاب تكون  ف�سَّ
الفرحة، فل فرحة ملن لهم ي�سغله، ول لذه ملن ل �سرب له، ول راحة ملن ل 

تعب له. 
قال اأبو العتاهية: 

ولعل ما تخ�ساه لي�ض بكائٍن       ولعل ما ترجوه �سوف يكوُن
ولعل ما هونت لي�ض بهنّيٍ        ولعل ما �سّددت �سوف يهوُن

وقال ال�ساعر اأبو احل�سن اجلرجاين:
اإذا اأنت مل َتزَرع واأب�سرَت حا�سَدًا       ندمَت على التفريط يف َزَمِن الَبذِر

وحتديد  والتنظيم  بالتخطيط  ثم  اأوًل  اهلل  على  بالتوكل  اأنه  �سك  ول       
لذة  يعد  الذي  النجاح  �سيتحقق  وحتملها،  امل�ساق  على  وال�سرب  الأهداف 

احلياة. 

م�ست�سفى العقول
 يا�سر بن اأ�سعد اأعظمي

كلية الآداب 
بها  ت�سلحت  اإذا  العقول،  وم�ست�سفى  الإن�سان احلية،  ذاكرة  “القراءة هي 

رفعت مقامك، وهذبت خلقك، و�سحذت ذكاءك”
نظرة عابرة على هذه الكليمات تنبئ اأنها حكمة اأو كلم من اأحد احلكماء، 
حقا اإن فيها من احلكمة ما ل يوجد يف غريه، ولكن قائلتها مل جترب احلياة 
ب�سكل جدي، اإذ عمرها مل يتجاوز ع�سر �سنني، وهي من مواليد 2009م، 
وجاء اختيار هذه الكلمات الفذة اجلامعة يف حفل ختامي مل�سابقة “حتدي 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  2018م”  العربي  القراءة 
وكانت  العربي،  العامل  يف  النا�سئة  عند  القراءة  لتعزيز  مكتوم،  اآل  را�سد 
الفائزة الأولى مرمي اأجمون، التي قراأت 200/كتاب وا�ستطاعت امل�ساركة 
بـ 60 منه. وقراءتها مل تقت�سر على النظرة يف هذه الكتب، بل مما فعلتها 

التلخي�ض وغريه.
ال�سهري”الأدب  كتابه  يف  يذكر  املقفع  بن  اهلل  عبد  الكبري  الأدبي  العامل 
ما  فالأول  العقول،  لتذكية  وعلم  للمنافع،  علم  علمان:  العلم  الكبري” اأن 
و�سقالها  العقول  ذكاء  هو  والثاين  يح�ض،  اأن  غري  من  �ساحبه  له  ين�سط 
اأهل الف�سيلة والألباب. فالقراءة لتذكية  وجلوؤها وهوف�سيلة منزلة عند 
العقول ت�سبق بدوافع ال�سخ�سية واحلوافز منها، ف�ساحبها ي�سعر باملتعة، 
جتده اأكرث وعيا، واأعمق فهما، واأوجز كلما من الذي تقت�سر همته على 

املقررات الدرا�سية فقط.
هذا  يف  ال�سخ�ض  جلي�ض  خري  والفائدة  لل�ستمتاع  واملطالعة  القراءة  ثم 
واأني�سة من قبل  اأن يح�سل هو على علقة ممتعة  الزمان، الذي ندر فيه 
الذي ل  الوحيد  الويف  ال�سديق  ولكن  الوفاء،  وقل  الأخلء،  �سديق، فندر 

يخذل اأبدا هو الكتاب، لريب فيه.

اأعز مكان يف الدنى �سرج �سابح           وخري جلي�ض يف الزمان كتاب
يف  الكتاب  و�سف  يف  كلماته  اأفا�ض  اجلاحظ،  عربي،  اأديب  اأكرب  وهاهو 

قائل:  والتبيني”،  “البيان 
»ول اأعلم جارًا اأبر ، ول خليطًا اأن�سف ، ول رفيقًا اأطوع ، ول معلمًا اأخ�سع 
، ول �ساحبًا اأظهر كفاية ، ول اأقل خيانة ، ول اأكرث اأعجوبة وت�سرفا ، ول 
اأقل �سلفا وتكلفًا ، من كتاب ، ومن لك مبوؤن�ض ل ينام اإل بنومك ؟ ول ينطق 
اإل مبا تهوى، اأبر من اأر�ض ، واأكتم لل�سر من �ساحب ال�سر ، واأ�سبط حلفظ 
الوديعة من اأرباب الوديعة ، �سامت ما اأ�سكّته ، وبليغ اإذا ا�ستنطقته ، ومن 
اأوقات ن�ساطك ، ول  لك مب�سامر ل يبتديك يف حال �سغلك ، ويدعوك يف 
يحوجك اإلى التجمل له والتذمم منه ، ومن لك بزائر اإن �سئت جعلت زيارته 
غبًا وورده خم�سًا واإن �سئت لزمك لزوم ظلك ، وكان منك مكان بع�سك ، 

والكتاب مكتف بنف�سه ، ول يحتاج اإلى ما عند غريه.« 
وتوفر  الكّتاب  بع�ض  من  جنده  الذي  املتكرر  واحلث  التحفيزات  رغم 
الت�سهيلت املتعلقة  الكتب امل�ساعدة على اكت�ساب مهارات القراءة ووفرة 
بهذا الباب، فاإننا جند اأن م�شتوى القراءة يف �شعوبنا ل يزال يف انحطاط 
م�ستمر، والدرا�سات احلديث ل تنبئ عن خرب �سار عن و�سع املطالعة يف 
التكنولوجيات  تعيقهم  ل  املغرب  �سباب  بالكاد  حني  يف  العربي،  املجتمع 
الإلكرتونية  الكتب  بل  واملطالعة،  القراءة  من  حظهم  اأخذ  عن  احلديثة 
حتى  فيوما،  يوما  تزداد  املعلومات  العامل،  واأده�ست  للمعارف  بابا  فتحت 
ال�سخ�ض الذي ي�سرف جل وقته يف القراءة يقف اأمام هذا البحر الذخار 

مده�سا حائرا ي�سعر كاأنه مل يقراأ �سيئا. 
وثمة بع�ض اإثارات تتعلق باملقارنة بني الكتاب الورقي والإلكرتوين، اللهم اإل 
اأن هذه الق�سية ل تهم اجلادين يف قراءتهم، فالعاقل من ياأخذ حظه من 
كليهما، امل�سكلة مل تعد تتوقف عند جمرد املقارنة اأو املقاربة اأو املفا�سلة 
اأمام هذا الرتاجع  اإلكرتوين، بل يف القراءة نف�سها  بني كتاب ورقي واآخر 

املرعب واملخيف عن القراءة لدى �سعبنا. 

وقد قال ال�ساعر: 
ا رِبَ ًرا اأَْنَت اآِكُلُه       َلْن َتْبُلَغ امْلَْجَد َحتَّى َتْلَعَق ال�سَّ �َسِب امْلَْجَد مَتْ ل حَتْ

     فاعلم اأن امل�ساق وال�سعاب هي جزء من طبيعة احلياة �سئت اأم اأبيت، 
فل بدُّ من مواجهة هذه التحديات بكل قّوة لتعي�ض حياتك ب�سعادة وهناء؛ 
ويف ذلك يتمايزون النا�ض ويختلفون فمنهم من يتحداها ويواجهها ويطور 
نف�سه وُي�سغل عقله مبا ينفعه، ومنهم من ي�ست�سلم لها فل يكون له اأثر بني 

النا�ض.
 وقد قال ال�ساعر:

ٌة        َلِكَنّ اأَ�ْسَقاَم اجَلَهاَلِة اأَْوَجُع ِريِق َم�َسَقّ َوَلَقْد َيَناُلَك يِف الَطّ
النور؛  اأن ترى  لو  اإن�سان بداخله طاقات مكبوتة تود  اأن لكل       فل ريب 
د.  قال  للتع�ساء.  الَت�ساوؤم  وتدع  ُقدمًا  مت�ِض  واأن  بنف�سك  توؤمن  اأن  فعليك 
يف  �سر  وتطُلِّع  وثبٍة،  يف  الُعل..  نحو  �سر  اهلل-  الق�سيبي-رحمة  غازي 
ميادين احلياة.. و�ُسّد بناءَك، وارفِع؛ فاملجد لل�ساعني.. ل للخاملني الُقّنِع! 

وقد �سدق اإليا اأبو ما�سي عندما قال: 
هو عبء على احلياة ثقيٌل        من يظّن احلـــياة عبئا ثقيـــل
والذي نف�سه بغري جــمال          ل يرى يف الوجود �سيئا جميل

     لذا فانه�ض بنف�سك للمعايل وجاهد وقاوم وِثق دائمًا بنف�سك، واأعلم 
قال  ال�سعوبات،  تخطي  على  قادر  اأنك  تاأكد  عرثاتك،  كانت  مهما  اأنه 

تعالى"َفاإِنَّ َمَع اْلُع�ْسِر ُي�ْسًرا )5( اإِنَّ َمَع اْلُع�ْسِر ُي�ْسًرا".
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 ر�سم : ح�سه عبداهلل الرميح
             كلية احلا�سب

 ر�سم : �سارة بنت �سامل القحطاين
            كلية العلوم الطبية التطبيقية

 ر�سم : رزان بنت عبدالرحمن بالعبيد
            ال�سنة الأوىل امل�سرتكة
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 اأ�سغال يدوية : بتول بنت علي الزهراين
           كلية العلوم

 ر�سم : نوف بنت عبداهلل ال�سيف
            كلية اإدارة الأعمال

 ر�سم : يزيد بن عبدالرحمن اخل�سريي
            كلية العمارة والتخطيط

 ر�سم : ح�سه عبداهلل الرميح
             كلية احلا�سب 
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تابع .. من أعمال الطالب والطالبات

 ر�سم : �سارة بنت عبدالعزيز الناجم
             كلية اإدارة الأعمال

 ر�سم : خواطر بنت عبداهلل ال�سبيب
             كلية العلوم

 اأ�سغال يدوية : هديل بنت اأ�سامة دروي�ص
                              كلية ال�سيدلة

 ر�سم : �سحر بنت ثابت الزهراين
             كلية الرتبية

 ر�سم : مرمي بنت عو�ص الرحيمي
             كلية الطب

 ر�سم : رميا بنت عبدالعزيز العقيل
            كلية الطب




