إيمان ًا بالدور المحوري للبرنامج ومنطلقاته،،،
معالي مدير الجامعة يرعى تكريم الطلبة المتفوقين المجتازين
للبرامج اإلثرائية والتدريبية الصيفية والجهات المشاركة والداعمة
رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور بدران بن عبدالرحمن
العمر حفل تكرمي الطلبة املتفوقني
الذين �إجتازوا الربامج الإثرائية
والتدريبية ال�صيفية يف برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني
واجلهات امل�شاركة والداعمة لهذه
الربامج وذلك يوم اخلمي�س...
�ص 2للتفا�صيل

الطالب تركي السبيعي أول خريجي البرنامج بمرتبة الشرف وبزمن قياسي

ا�ستطاع الطالب تركي بن مطلق ال�سبيعي �أن يحقق متطلبات التخرج يف تخ�ص�ص الأدب
الإجنليزي من كلية الآداب باجلامعة خالل زمن قيا�سي (� 3سنوات ون�صف) ليكون الأول
على دفعته مع مرتبة ال�شرف .مع العلم ب�أن الطالب ال�سبيعي هو �أحد طلبة برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني باجلامعة وقد �أنهى جميع متطلبات الربنامج مبراحله الأربعة املتنوعة,
ويحمل الطالب ال�سبيعي يف �سجله املهاري � 396ساعة تدريبية ت�شمل دورات تخ�ص�صية وور�ش
عمل يف القيادة واحلا�سب الآيل ويف مهارات اللغة العربية والإجنليزية ويف جماالت تطوير
ال�شخ�صية والذات .وعليه ،تتقدم �إدارة الربنامج بالتهنئة والتربيك للطالب تركي بن مطلق
ال�سبيعي هذا الإجناز متمنني له مزيد ًا من التقدم العلمي يف خدمة اجلامعة والوطن الغايل.

يتقدم من�سوبي برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجزيل ال�شكر والعرفان ل�سعادة
الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان على ما قدمه من دعم م�ستمر ومتوا�صل وفكر
منري لتطوير الربنامج وتنفيذ فعالياته و�أن�شطته .كما يتقدم من�سوبي الربنامج ب�أ�صدق
التهاين والتربيكات ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي مبنا�سبة تكليفه وكي ًال
للجامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ورئي�س ًا للجنة الدائمة التنفيذية للربنامج متمنني له
التوفيق والنجاح يف خدم ًة اجلامعة والوطن .
رؤية
البرنامج

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

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.
أخبار البرنامج

رسالة
البرنامج

كلمة العدد
احلمد هلل رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
اخللق و�سيد املر�سلني ،وعلى
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور *
�أ�صحابه والتابعني ،وبعد...
حممد بن �صالح النمي
ي�سعدين يف هذا العدد من الن�شرة الف�صلية لربنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود �أن �أثني
على م�سرية هذا الربنامج الرائد على م�ستوى اململكة من
جهة وامل�ستوى الإقليمي من جهة �أخرى ،فمنذ ما يزيد عن
عامني يقدّم هذا الربنامج رعاية وعناية ا�ستثنائية لفئتني
هامتني من فئات اجلامعة وهما فئة الطلبة املتفوقني وفئة
الطلبة املوهوبني ،حيث يع ّول على هاتني الفئتني امل�ساهمة
الفاعلة يف حتقيق ر�ؤية اجلامعة للريادة والتميز يف بناء
جمتمع املعرفة ،ور�سالتها القائمة على الإ�سهام يف بناء
اقت�صاد املعرفة .وال يخفى على اجلميع الدور املحوري
لهاتني الفئتني على �صعيد برامج التحول الوطني 2020
التي ترتكز على دعائم الر�ؤية .2030
ووكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
ت�سعى دو ًما للم�ساهمة يف �إعداد هاتني الفئتني �إعدادًا
علم ًيا وعمل ًيا ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية
وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على م�ستوى اجلامعة
واملجتمع ،من خالل تطوير و�إبراز قدراتهم ومهاراتهم
للم�ساهمة يف جهود التنمية والتطوير على م�ستوى
اجلامعة واملجتمع ،وتنمية �آفاق التفكري للطلبة املتفوقني
واملوهوبني ،وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات
التنمية املعا�صرة ،بالتوازي مع ن�شر وتر�سيخ ثقافة التفوق
واملوهبة يف اجلامعة لبث روح التناف�سية الإيجابية بني
الطلبة يف جميع كليات اجلامعة  ،وكذلك متكني هاتني
الفئتني من اال�ستفادة الق�صوى من الربامج وال�شراكات
الداخلية واخلارجية للجامعة واملتعلقة بالأبعاد التعليمية
والأكادميية والبحثية وكذلك املتعلقة باملوهبة والإبداع
واالبتكار.
و�أخ ًريا� ،أوجه ال�شكر �إلى جميع الأطراف امل�ساهمة
يف �إعداد وتنفيذ الربنامج و�أخ�ص منهم بالذكر القائمني
على �إدارة الربنامج ،واحلا�ضنات الأ�سا�س للربنامج
وهي كليات اجلامعة و�أق�سامها الأكادميية ،بالإ�ضافة �إلى
وحدات اجلامعة التي �ساندت جهود الربنامج على م�ستوى
تقدمي الربامج التدريبية ولقاءات اخلرباء واملنح البحثية
والت�سهيالت املعلوماتية واملكتبية وغريها.
* وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ورئي�س اللجنة
الدائمة التنفيذية لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني

مشاركات طلبة البرنامج

مقابالت شخصية

المقاالت العلمية

سؤال العدد
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إيمان ًا بالدور المحوري للبرنامج ومنطلقاته ،،،مدير الجامعة يرعى تكريم الطلبة
المتفوقين المجتازين للبرامج اإلثرائية والتدريبية الصيفية والجهات المشاركة والداعمة
رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
بدران بن عبدالرحمن العمر حفل تكرمي الطلبة
املتفوقني الذين �إجتازوا الربامج الإثرائية
والتدريبية ال�صيفية يف برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني واجلهات امل�شاركة والداعمة
لهذه الربامج وذلك يوم اخلمي�س املوافق
1439/1/15هـ ،وبح�ضور �أ�صحاب ال�سعادة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان و�أع�ضاء
اللجنة التنفيذية الدائمة للربنامج ،وعميد
البحث العلمي الدكتور خالد احلميزي ،وعدد
من �أ�صحاب ال�سعادة العمداء ووكالء الكليات،
ور�ؤ�ساء الأق�سام من خمتلف كليات اجلامعة،
وجمع من من�سقي ومر�شدي الربنامج بالكليات
كما ت�ضمن حفل التكرمي ،قيام عدد من واللجنة الأوملبية ال�سعودية ،وم�ست�شفى امللك
ومن�سوبي �إدارة الربنامج ،كما ح�ضره مندوبني
عن اجلهات امل�شاركة والداعمة للربامج الإثرائية طالب الربنامج بعر�ض جتاربهم املميزة وما في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ،واملجل�س
تلقوه من رعاية وتنمية على امل�ستوى العلمي الثقايف الربيطاين ،ومعهد New College
والتدريبية ال�صيفية.
والعملي وال�شخ�صي يف الربنامج ،وما حققوه من .Group
ولقد ت�ضمن حفل التكرمي عر�ض ًا لفيديو عن �إجنازات �ساهمت يف �صقل معارفهم ومهاراتهم
وخالل هذه احلفل ،قام معاليه ب�إعالن �أ�سماء
�أبرز ما مت �إجنازه من برامج �إثرائية وتدريبية واجتاهاتهم .وبعد ذلك ،ت�شرف طلبة الربنامج
�صيفية وفرها الربنامج بدعم من �إدارة اجلامعة الذين اجتازوا الربامج الإثرائية والتدريبية الطالب والطالبات املر�شحني للبعد النوعي
لطلبة اجلامعة املتفوقني خالل ال�صيف املا�ضي ال�صيفية الداخلية واخلارجية بتكرمي معايل بالربنامج مرحلة الإعداد التخ�ص�صي والذين بلغ
على امل�ستوى الداخلي وامل�ستوى اخلارجي .فعلى مدير اجلامعة وت�سليمهم �شهادات التهنئة عددهم ( )196طالب ًا وطالبة ،و�إعالن ()250
امل�ستوى الداخلي نفذ الربنامج وبالتعاون مع باالجناز ،كما ت�شرف موهوبا اجلامعة الطالب طالب ًا وطالبة للإن�ضمام �إلى م�سار «الطلبة
املجل�س الثقايف الربيطاين  British Councilيا�سر عبداهلل الذيابي والطالب �إبراهيم بن م�ستمري التفوق» ملزيدٍ من الرعاية واالهتمام.
دورة تدريبية مكثفة باللغة الإجنليزية وملدة �أربعة عبداهلل احل�ضيف ب�إهداء معايل مدير اجلامعة تال ذلك تد�شني معاليه ال�صفحة الإجنليزية
�أ�سابيع ،وعدد من الربامج التدريبية ال�صيفية مع امليداليتني الذهبيتني اللتني فازا بهما بامل�سابقة للموقع الإلكرتوين للربنامج ،وتد�شني  100منحة
بع�ض ال�شركات املحلية والعاملية� .أما على امل�ستوى الوطنية الثانية للمهارات .كما قام معاليه بتكرمي بحثية مقدمة لطلبة الربنامج من عمادة البحث
اخلارجي فقد نفذ الربنامج برناجم ًا �صيفي ًا اجلهات التي �شاركت يف دعم واجناز الربامج العلمي .ونوه معايل مدير اجلامعة �إلى �أهمية هذه
�إثرائي ًا للطالب بجامعة مان�ش�سرت يف بريطانيا التدريبية والإثرائية ال�صيفية ،وهم :م�ؤ�س�سة املنح وطبيعة التناف�سية العالية فيها و�إلى دورها
وبرناجم ًا �إثرائي ًا �صيفي ًا للطالبات بجامعة امللك خالد اخلريية ،و�شركة �أرامكو ال�سعودية ،يف تعزيز الإمكانيات البحثية لطلبة الربنامج
وتقدمي خمرجاتها كداعم مهم مل�سرية اجلامعة
 UTHM Universityيف ماليزيا.
وتطلعاتها ،كما ا�ستعر�ض �سعادة عميد عمادة
البحث العلمي كيفية التقدمي على هذه املنح
و�آليات العمل بها واملخرجات املطلوبة منها.
ويف ختام احلفل� ،أعرب معايل مدير اجلامعة
عن بالغ �شكره وتقديره لكل من �أ�سهم بحر�ص،
وعمِ ل بد�أب من �أجل �إجناح منطلقات اجلامعة
وتوجهاتها الإ�سرتاتيجية خدم ًة للوطن وطلبته
املتميزين .كما ثمن �سعادة مدير الربنامج الدور
املحوري والدعم املتوا�صل ملعاليه ول�سعادة وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية وحر�صهما
الد�ؤوب على تر�سيخ �أركان التفوق واملوهبة
وزرعهما يف نفو�س اجلميع ،مقدم ًا جزيل ال�شكر
والعرفان.
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البرنامج في إرقام
�أو ًال� :إح�صائية �أعداد طالب وطالبات الربنامج

املوهوبني

جمموع م�سار
الطلبة املتفوقني

م�ستمري التفوق
الإعداد العام

املتفوقني
املرحلة الت�أهيلية

املتفوقني
الإعداد التخ�ص�صي

املتفوقني
الإعداد املتقدم

ثاني ًا :اح�صائية الدورات التدريبية وور�ش العمل ولقاءات اخلرباء خالل الف�صل الدرا�سي الأول 1439/1438هـ
املجال

دورات البحث العلمي-مرحلة الإعداد املتقدم
لقاءات اخلرباء-مرحلة الإعداد املتقدم
الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي
دورات املرحلة الت�أهيلية
دورات جلميع املراحل
دورات املوهبة
دورات املجل�س الثقايف الربيطاين
دورات نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني
املجموع

"سنرسخ القيم اإليجابية في
شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير
المنظومة التعليمية والتربوية
بجميع مكوناتها ،من خالل إكساب
الطالب المعارف والمهارات
والسلوكيات الحميدة ليكون ذا
شخصية مستقلة تتصف بروح
المبادرة والمثابرة والقيادة،
ولديها القدر الكافي من الوعي
الذاتي واالجتماعي والثقافي".

العدد

عدد امل�شاركني

70

1495

4
3
37
7
8
7
3
1

130
125
196
269
375
230
90
80

 .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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أنشطة مرحلة اإلعداد المتقدم لمسار الطلبة المتفوقين :نقلة نحو مستقبل واعد
يف �سياق مراحل الربنامج ،انتقل ( )87طالب ًا و()70
طالبة �إلى مرحلة الإعداد املتقدم يف م�سار الطلبة املتفوقني
بعدما �أنهوا متطلبات مرحلة الإعداد التخ�ص�صي التي
تت�ضمن برناجم ًا �إثرائي ًا �أعده لهم من�سقي ومر�شدي
الربنامج يف الكليات والأق�سام الأكادميية .وتهدف مرحلة
الإعداد املتقدم �إلى تهيئة طلبة الربنامج لإعداد وتنفيذ
الدرا�سات وامل�شروعات البحثية من جهة وم�ساعدتهم
لتحديد وجهتهم القادمة �سواء يف موا�صلة الدرا�سات
العليا �أو اال�ستعداد للتوجه نحو �سوق العمل .ويف هذا
الإطار ،وبالتعاون مع عمادة تطوير املهارات ُن ِفذت �أربع
دورات يف �إعداد البحوث العلمية بواقع � 12ساعة تدريبية
على
الدورات
وا�شتملت
لطالب وطالبات مرحلة الإعداد املتقدم بالربنامج.
تناول الأ�س�س البحثية والأخالقيات ذات العالقة بعقدها يف �ضوء التقنيات
جوانب عديدة منها كيفية كتابة املقرتح البحثي ،وحتديد م�شكلة البحث ،احلديثة يف جمال علم الأحياء التطوري .كما قام �سعادتهما بتقدمي �شرح
وكذلك طرق جمع بيانات البحث وحتليلها و�إ�ستخدام برامج الفهر�سة وايف حول منهجيات البحث العلمي يف هذين املجالني و�شروط ن�شر الأبحاث
وكذلك مت التطرق لأخالقيات البحث العلمي.
يف املجالت العاملية املرموقة� ،إ�ضاف ًة �إلى كيفية حتقيق فر�ص عالية للن�شر
وملزيدٍ من �إثراء معارف ومهارات طلبة الإعداد املتقدم بالربنامج يف هذه املجالت.
يف جمال �إعداد البحوث والدرا�سات واملقرتحات البحثية لال�ستفادة من
�أما اللقاء العلمي الثاين فقد عقد لطالب وطالبات الربنامج يوم
املنح البحثية املقدمة لهم من عمادة البحث العلمي وكذلك ا�ستكمال الأربعاء املوافق 1439/3/25هـ .وقد ا�ست�ضاف الربنامج يف هذا اللقاء
متطلبات موا�صلة الدرا�سات العليا ،فقد �أقام الربنامج خالل الف�صل ك ًال من �سعادة الأ�ستاذ الدكتور  Katsuyoshi Kondohو�سعادة الدكتور
الأول من العام اجلامعي احلايل 1439/1438هـ لقاءين لطلبته مع عدد
 Hiroshi Nishikawaمن معهدJoining and Weldging Research
من اخلرباء الدوليني وذلك يف �سياق تطلعات الربنامج نحو اال�ستفادة يف جامعة  OSAKAباليابان وبح�ضور ( )50طالب ًا وطالبة من مرحلتي
من الربامج وال�شراكات الداخلية واخلارجية للجامعة واملتعلقة بالأبعاد الإعداد التخ�ص�صي والإعداد املتقدم بالربنامج ومن خمتلف التخ�ص�صات
التعليمية والأكادميية والبحثية .حيث جاء اللقاء العلمي الأول بالتعاون مع العلمية وال�صحية والهند�سية باجلامعة .وخالل اللقاء قدّم اخلبريان �شرح ًا
برنامج زمالة عامل ومعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو ومع اثنني من العلماء
البارزين هما� :سعادة الربف�سور  RAINER HEDRICHمن جامعة
 WURZBURGب�أملانيا ،و�سعادة الربف�سور LUDOVIC ORLANDO
من جامعة  COPENHAGENبهولندا .وعقد هذا اللقاء يوم اخلمي�س
املوافق 1439/2/6هـ بح�ضور ما يزيد عن ( )25طالب ًا من خمتلف
التخ�ص�صات العلمية وال�صحية والهند�سية بالربنامج.
وخالل اللقاء تناول العلمان �أبرز الق�ضايا احلديثة يف جمال الفيزياء
احليوية وعلم الأحياء التطوري ومن الناحية البحثية؛ حيث قدم �سعادة
العامل  HEDRICHا�ستخدامات تقنية النانو وتطبيقاتها يف جمال علم
وظائف الأع�ضاء والفيزياء احليوية� ،أما �سعادة العامل  ORLANDOفقد
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مف�ص ًال حول �أهم املعارف واملهارات الالزمة لإعداد املقرتحات البحثية
والتح�ضري لإكمال الدرا�سات العليا .كما عر�ض �سعادتهما نظام الدرا�سات
العليا باليابان وال�شروط الالزمة لاللتحاق بها.
ومن جهته� ،أكد الدكتور علي الدلبحي-مدير الربنامج -على �أهمية
هذه اللقاءات ودورها املحوري يف تنمية �أفاق التفكري للطلبة املتفوقني
باجلامعة ،وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات التنمية املعا�صرة،
وقدم �سعادته ال�شكر والتقدير للقائمني على عمادة تطوير املهارات وبرنامج
زمالة عامل على م�ساهمتهم املميزة يف تقدمي كل ما يدعم طلبة الربنامج
وتقدمهم العلمي والعملي.

امتداد ًا للقاءات العلمية مع الخبراء،،،

لقاء مع خبيرة لطالبات البرنامج
في مجال المبادرة واإلبداع

�إنطالق ًا من �إميان الربنامج ب�أهمية املبادرة واالبداع
والريادة الفكرية ،نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية يوم االثنني  2ربيع
الأول 1439هـ املوافق  20نوفمرب  2017لقا ًء علمي ًا لطالبات
الربنامج مع اخلبرية الأ�ستاذة الدكتورة هند �سليمان اخلليفة
بعنوان «املبادرة �سر النجاح» .ولقد ح�ضر هذا اللقاء ما يزيد
عن ( )50طالبة متفوقة من خمتلف كليات اجلامعة ،وت�ضمنت
حماور هذا اللقاء موا�ضيع هادفة �شملت  املبادرة والريادة والتطور
امل�ستمر ،بالإ�ضافة �إلى فنون التنفيذ وبع�ض التطبيقات العملية
وجتارب وق�ص�ص من �أر�ض الواقع.

استمرار ًا لتطوير آليات عمل البرنامج وتقييم مسيرته،،،

انعقاد االجتماع األول للجنة الدائمة التنفيذية
لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

برئا�سة �سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان
وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة ،عقدت اللجنة الدائمة التنفيذية لربنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني اجتماعها الأول يوم الإثنني املوافق 26
�صفر 1439هـ بقاعة وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية.
وخالل االجتماع مت مناق�شة املوا�ضيع املدرجة على جدول �أعمال اللجنة
والتي كان من �أبرزها تفعيل م�سار التلمذة بالربنامج ،ومناق�شة بع�ض
املقرتحات املتعلقة مب�سار رعاية الطلبة املوهوبني باجلامعة .كما
ا�ستعر�ضت اللجنة التقرير ال�سنوي للربنامج الذي يت�ضمن �إجنازاته
خالل العام اجلامعي ال�سابق 1438/1437هـ.
ً
مساندة لمساري البرنامج في التفوق والموهبة،،،

تفعيل مسار التلمذة في برنامج الطلبة
المتفوقين والموهوبين

يف �إطار عمليات التطوير امل�ستمر لآليات برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني ،فقد قامت �إدارة الربنامج بالعمل على تفعيل م�سار التلمذة
ك�أحد امل�سارات الإثرائية امل�ساندة يف الربنامج؛ وذلك 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 .ويهدف
هذا امل�سار ب�شكل عام �إلى ت�سهيل نقل اخلربة من الطلبة املتفوقني و�أع�ضاء
هيئة التدري�س املتميزين �أو املوهوبني (اخلبري) �إلى الطلبة الذين لديهم
ا�ستعداد ورغبة يف تطوير مهاراتهم املعرفية وال�شخ�صية واملهنية �أو املواهب
التي ميتلكونها .ويتوقع �أن ي�ستفيد ما يزيد عن �ألفي طالبة وطالبة من هذا
امل�سار ومن خمتلف كليات اجلامعة.
ويقدم هذا امل�سار عدد ًا من املميزات للطلبة امل�شاركني تتبلور
يف منحهم �شهادة من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ت�شري �إلى
م�ساهمتهم يف م�سار التلمذة ،و�إ�ضافة هذه ال�شهادة �إلى ال�سجل املهاري بعد
اعتمادها ك�ساعات تدريبية (مبعدل �ساعتني �أ�سبوعي ًا وملدة � 14أ�سبوع).
�أما املميزات التي يقدمها هذا امل�سار لأع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني
فتنح�صر يف منحهم �شهادة من الربنامج ت�شري �إلى م�ساهمتهم يف م�سار
التلمذة ،بالإ�ضافة �إلى ح�صولهم على �أولوية يف اال�ستفادة من الدعم
املقدم للربنامج من عمادة البحث العلمي يف �إطار برنامج “دعم �أبحاث
الطلبة املتفوقني» .وملزيدٍ من املعلومات يرجى زيارة الرابط التايل:
http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1391
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محطات المرحلة التأهيلية للبرنامج بالسنة األولى المشتركة
المحطة األولى :تدشين المرحلة التأهيلية للبرنامج

�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
حف ًال لتد�شني املرحلة الت�أهيلية من برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني بعمادة ال�سنة الأولى
كل من �سعادة عميد ال�سنة
امل�شرتكة ،بح�ضور ٍ
الأولى امل�شرتكة الدكتور نامي اجلهني ،و�سعادة
مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الدكتور
علي الدلبحي و�سعادة الدكتور عبداملجيد
اجلريوي من�سق الربنامج بعمادة ال�سنة الأولى
امل�شرتكة وعدد من من�سوبي العمادة وذلك يوم
اخلمي�س املوافق  18حمرم 1439هـ.
كما د�شن الربنامج مرحتله الت�أهيلية يف ق�سم
الطالبات وذلك يوم اخلمي�س املوافق  29حمرم
1439هـ قدم فيه عر�ض ًا عن الربنامج و�أهدافه
ومراحله وتوزيع ن�شرات الربنامج و�أدلته.

الأولى امل�شرتكة وبح�ضور �سعادة الدكتور نامي
اجلهني عميد ال�سنة الأولى امل�شرتكة والدكتور
علي الدلبحي مدير برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني باجلامعة والدكتور عبد املجيد
اجلريوي من�سق الربنامج بعمادة ال�سنة الأولى
امل�شرتكة ووكالء العمادة ور�ؤ�ساء الأق�سام.
وا�ستهل اللقاء بكلمة توجيهية ل�سعادة وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية والذي
�أكد فيها على �أن الطلبة املتفوقني واملوهوبني
ثروة وطن وهم املحرك اجلوهري لر�ؤية اململكة
 ،2030م�ؤكد ًا على �ضرورة توفري كل جهد ممكن
لالرتقاء بهذه الكوكبة من الطلبة ،و�أن الأمل
وتال هذا التد�شني� ،إقامة لقا ًء مفتوح ًا حتت فيهم كبري واال�ستثمار فيهم مك�سب للجامعة
رعاية �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والوطن �شاكر ًا اجلميع على اجلهود املبذولة
والأكادميية الدكتور عبد العزيز العثمان لطلبة لالرتقاء بالطلبة والربنامج.
الربنامج مبرحلته الت�أهيلية بعمادة ال�سنة

صدور
التقرير السنوي
للعام الثاني
لبرنامج الطلبة المتفوقين
والموهوبين بالجامعة
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المحطة الثانية :تنفيذ برامج المرحلة التأهيلية
	�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني برناجمه التدريبي وفق اخلطة املعدة للربنامج يف مرحلته الت�أهيلية بعمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة ،حيث
�أقام الربنامج و�ضمن فعالياته عدد ًا من الدورة التدريبية يف احلا�سب الآيل والريا�ضيات واملهارات ال�شخ�صية والعامة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من
العام اجلامعي احلايل .وفيما يلي ملخ�ص لهذه الدورات:
املجال
احلا�سب
الآيل

الريا�ضيات

املهارات
ال�شخ�صية
والعامة

ا�سم الدورة

التاريخ

الهدف

عدد
ال�ساعات

عدد
امل�شاركني

PACKET TREACER

1439/1/26هـ

تنمية مهارات الطلبة املتفوقني يف التعامل مع ال�شبكات ب�شكل
�إفرتا�ضي ،وتوفري البيئة املنا�سبة للتدريب على ال�شبكات

15

25

BOOTSTRAP

 1439/1/28هـ

تنمية مهارات الطلبة املتفوقني يف �إن�شاء �صفحات الويب وت�شغيلها
على مت�صفحات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية

15

25

1439/3/1هـ

تنمية مهارات الطلبة يف تنفيذ التحليالت الريا�ضية املعقدة
بدقة و�سرعة عاليتني وا�ستخدام الر�سوم البيانية و�إيجاد احللول
للمعادالت واملتباينات الريا�ضية والو�صول �إلى �إجنع الطرق يف
تنمية مهارات التفكري وتدريب الطالب على ا�سرتاتيجيات متنوعة
يف حل امل�شكالت الريا�ضية

8

60

احلماية الفكرية لدعم
املبتكرين واملوهوبني

1439/3/3هـ

�إطالع الطلبة على كيفية حماية امللكية الفكرية لأفكارهم
وم�شاريعهم

2

20

قوة االن�ضباط الذاتي

1439/3/29هـ

4

76

فن الإلقاء والت�أثري

1439/3/30هـ

4

25

4

38

MAPELS
MATHEMATICA

�أ�سا�سيات
الإ�سعافات الأولية

اك�ساب الطلبة املتدربني مهارات االن�ضباط الذاتي يف احلياة
العلمية والعملية من خالل جمموعة من اال�سرتاتيجيات و�صو ًال �إلى
النجاح ال�شخ�صي والتميز وحتقيق الإجنازات
اك�ساب املتدربني مهارات الإلقاء واخلطابة والت�أثري وتزويد املتدرب
باملهارات الالزمة للتحكم يف امل�شاعر امل�صاحبة للإلقاء والتعرف
على لغة اجل�سد وقدرات ال�صوت يف الإلقاء
التدرب على تقدمي الإ�سعافات الأولية لزمالئهم وتقدمي العالج
امل�ؤقت لأي �أزمة �أو حالة.
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مسار الموهوبين بالبرنامج
إضاءات ومحطات

�صمم م�سار الطلبة املوهوبني بالربنامج لتلبية احلاجة املا�سة الكت�شاف
الطلبة املوهوبني باجلامعة 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 .ومنذ
�إطالق هذا امل�سار برعاية كرمية من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
بدران بن عبدالرحمن العمر يوم الإثنني املوافق 1438/3/13هـ ،ا�ستطاع
الربنامج ا�ستقطاب ما يزيد عن ( )343طالب ًا و( )522طالبة من خمتلف
املواهب الطالبية ،كان �أبرزها يف جمال املوهبة الأدبية واملوهبة الفنية.
ولقد قام م�س�ؤويل م�سار املوهبة بالربنامج يف ق�سم الطالب وق�سم
الطالبات بعقد املقابالت ال�شخ�صية وانتقاء �أف�ضل املواهب املتاحة على
م�ستوى اجلامعة ،كما مت تقدمي عدد ًا من الدورات التدريبية وور�ش العمل
للموهوبني واملوهوبات باجلامعة ميكن �إجمالها على النحو الوارد باجلدول
التايل:
ا�سم الدورة

اليوم

التاريخ

الوقت

الفئة امل�ستهدفة

برنامج املهني ال�سعودي
التفكري الناقد لدى املوهوبني
حوار يف الإبداع وكيفية ا�ستخدام �أدوات برنامج
�سكامرب يف توليد الأفكار الإبداعية
الإلقاء
الت�صوير الفوتوغرايف
�س ّوق نف�سك
الثقة بالنف�س
التمثيل والإخراج امل�سرحي

الأربعاء
الأربعاء واخلمي�س

1439/4/2
1439/3/26-25

12pm-3pm
10am-1pm

طالب
طالب وطالبات

الثالثاء

1439/3/17

11am-2pm

طالب وطالبات

الثالثاء والأربعاء
اخلمي�س
الأثنني
الأربعاء واخلمي�س
الثالثاء والأربعاء

1439/3/18-17
1439/3/14-12
1439/3/2
1439/2/20-19
1439/2/5-4

11:30am-1pm

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
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11am-1pm
6pm-8pm
9am-12pm
10am-12pm

ترسيخ ًا لمجاالت التعاون مع الجهات الخارجية،،،
تنفيذ برنامج المهني السعودي لطالب البرنامج
بالتعاون مع الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة،
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم الأربعاء املوافق 1439/4/3هـ
�إقامة «برنامج املهني ال�سعودي» لطالب اجلامعة من خمتلف الكليات،
حيث يعترب هذا الربنامج برناجم ًا وطني ًا توعوي ًا يتم يف بع�ض جوانبه توعية
الطالب على مفاهيم التقيي�س على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل
ودور املوا�صفات القيا�سية يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ومفاهيم
املطابقة والقيا�س واملعايرة واالعتماد وعالمات اجلودة للمنتجات ودور
املختربات يف تطبيق املوا�صفات وفح�ص اختبار املنتجات.

انسجام ًا مع تطلعات البرنامج نحو
تنمية الجوانب اإلبداعية لطلبته،،،،

إقامة ورشة تدريبية في اإلبداع واستخدام أدوات برنامج سكامبر

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ور�شة تدريبية
حتت عنوان «حوار يف الإبداع وكيفية ا�ستخدام �أدوات برنامج �سكامرب
يف توليد الأفكار الإبداعية» قدمها �سعادة الدكتور عبد النا�صر
احل�سيني من جامعة جدة يوم الثالثاء املوافق 1439/3/17هـ وملدة
ثالث �ساعات متوا�صلة .وهدفت هذه الور�شة �إلى تو�ضيح املفهوم
التكاملي للإبداع ك�سمة �شخ�صية وعملية عقلية ومهارة فكرية
بالإ�ضافة �إلى منظور الإبداع االجتماعي .كما تناولت الور�شة كيفية
ا�ستخدام �أدوات برنامج �سكامرب  SCAMPERوهو برنامج ممتع
قائم على التخيل املوجه لتنمية مهارات التفكري الإبداعي من خالل
�إحداث تغيريات على منتج ما للخروج ﻤﺑنتج جديد .ولقد حظيت هذه
الور�شة التدريبية بح�ضور وتفاعل كبري من طالب وطالبات الربنامج
مع فتح باب احل�ضور للطالب والطالبات من غري فئة الربنامج لتعميم
الفائدة من هذه الور�شة التدريبية.
دورة تخصصية لطالبات البرنامج في
كلية الحقوق والعلوم السياسية
نظم الربنامج دورة تخ�ص�صية حتت عنوان «مبادىء قانون
الإثبات» لطالبات الربنامج يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يومي
االثنني والثالثاء املوافق 1439/3/24-23هـ قدمتها الدكتورة حنان حممد
احل�سيني وبح�ضور ما يزيد عن ( )50طالبة .وهدفت هذه الدورة �إلى
متكني امل�شاركات من التعرف على مبادىء قانون الإثبات والطرق والو�سائل
ال�صحيحة التي يلج�أ �إليها اخل�صوم يف �إقناع القا�ضي ب�صحة الوقائع التي
يدعونها.

فعاليات نادي الطلبة المتفوقين والموهوبين
ا�ستناد ًا للدور املحوري لنادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف تطوير معارف
ومهارات طلبة الربنامج وربطهم بالواقع� ،إ�ضاف ًة �إلى تقدمي خدمات جمتمعية
فاعلة ،فقد نفذ هذا النادي خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي احلايل
عدد ًا من الفعاليات الهادفة كان من �أبرزها:
 .1دورة الإ�سعافات الأولية :قدمها الطالب املتفوقون من كلية الأمري �سلطان
للخدمات الطبية الطارئة .وخالل الدورة تعلم امل�شاركون كيفية التعامل مع
احلاالت الطارئة يف احلوادث واحلرائق ،وال�صدمات ،ونوبات االختناق وغريها،
ومت �شرح كيفية عمل الإنعا�ش القلبي الرئوي مع القيام بالتطبيقات العملية ملحاور
الدورة.
� .2أقامة فعالية (�صحتك �صح) للتوعية عن مر�ض ال�سكري مزامنة مع اليوم العاملي
لل�سكري وذلك يوم اخلمي�س املوافق 1439/3/5هـ ،ومب�شاركة الأكادميية الطبية
ال�سعودية يف بهو اجلامعة الرئي�سي .واحتوت الفعالية على ثالث �أق�سام :خ�ص�ص
الق�سم الأول للتعريف مب�ضاعفات املر�ض و�أ�سبابه ،وخ�ص�ص الق�سم الثاين
للتعريف ب�أدوية مر�ض ال�سكري وكيفية ا�ستخدامها وخطورة الأع�شاب الطبيعية
من دون ا�ست�شارة طبية� ،أما الق�سم الثالث فقد خ�ص�ص للتعريف ب�أثر ال�سكري
على الأ�سنان .وخالل الفعالية ،قام طلبة النادي بتقدمي خدمة قيا�س ال�ضغط
وال�سكري للزوار من من�سوبي اجلامعة وتقدمي هدايا ب�سيطة عبارة عن ن�شرات
تثقيفية متنوعة عن مر�ض ال�سكري قام ب�إعدادها طلبة النادي؛ وذلك بهدف
ن�شر الوعي بني فئات املجتمع.
 .3امل�شاركة باملعر�ض التعريفي للأندية الطالبية العامة والذي �أقامته كلية الرتبية
يف يوم االثنني املوافق 1439/3/9هـ بركن خا�ص مت التعريف فيه عن النادي
و�أهدافه ور�ؤيته وفعالياته القادمة.
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لقاء للتعريف ببرنامج الطلبة المتفوقين
والموهوبين لمستجدات الجامعة

تمهيد ًا إلطالق خطة البرنامج في مجال تنمية
االستعداد الوظيفي والتوجه لسوق العمل،،،
“سوق نفسك” للطالبات المتفوقات والموهوبات بالجامعة
دورة
ّ

انطالق ًا من حر�ص برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني على
تعزيز قدرات الطالبات املتفوقات واملوهوبات باجلامعة يف جمال اال�ستعداد
الوظيفي والتوجه ل�سوق العمل ،نظم الربنامج دورة تدريبية عن بعد On-line
بعنوان “�س ّوق نف�سك” ا�ستهدف من خاللها الطالبات املتفوقات واملوهوبات
يف الربنامج .ولقد عقدت الدورة يوم االثنني املوافق 1439/3/2هـ وبتقدمي
من املدربة �أ /روى الغفيلي .وهدفت الدورة �إلى متكني الطالبات من عر�ض
االمكانيات والقدرات التي ميتلكونها بطريقة احرتافية وجذابة من خالل
ا�ستخدام الربامج احلا�سوبية املتقدمة وذلك بح�ضور ما يزيد عن 50
طالبة من طالبات الربنامج لقاعة الكرتونية جمهزة بتقنية التدريب عن
بعد ،تعرفت الطالبات خالل الدورة على ت�صميم ال�سري الذاتية با�ستخدام
االنفوجرافيك والذي يحول املعلومات والبيانات �إلى �صور ور�سوم تت�سم
بطابع الو�ضوح واجلاذبية وبطريقة �إحرتافية.
حر�ص ًا الربنامج مع بداية كل عام درا�سي على التعريف بالربنامج
وخدماته للطلبة امل�ستجدين باجلامعة ،فقد اطلق برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني ثالثني حما�ضرة تعريفية عن الربنامج مب�ساراته
�ضمن الربنامج التعريفي للطالبات امل�ستجدات بعمادة ال�سنة الأولى
امل�شرتكة قدمتها من�سقة الربنامج بالعمادة �أ .اجلوهرة ال�شيباين .و�أقام
الربنامج رك ًنا تعريفي ًا يو�ضح ر�ؤية و�أهداف ور�سالة الربنامج وذلك يف
ظي
يومي الإثنني والثالثاء املوافق  ٢٨-٢٧من ذي احلجة 1438هـ ،الذي َح َ
ب�إقبال وتفاعل مميز من الطالبات و متت الإجابة عن ا�ستف�ساراتهن عن
الربنامج ومراحله.
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مخرجات البرنامج

جيل من الكفاءات املتميزة واملتفوقة
يف جماالت العلم واملعرفة واملوهبة
والإبداع قادرة على امل�ساهمة الفاعلة
يف جمتمع املعرفة وتنميته.

1

2

�أعمال وانتاجات يف جماالت املعرفة
والعلوم واملوهبة للطلبة املتفوقني
واملوهوبني باجلامعة.

برامج �إثرائية متخ�ص�صة يف رعاية
التفوق واملوهبة والإبداع.

3

4

ن�شرات ومطويات متعلقة برعاية
التفوق واملوهبة يف اجلامعة.

أرحب
آفاق
الجامعة إلى
القيادة من
روح
ُ
ِ
ِ
ْ
ٍ

د .توفيق زايد الرقب
برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
يف عامل مت�سارع ميوج بالتحوالت،
حتتاج جامعاتنا كي تنه�ض وتتقدم �إلى نظام
تعليمي تربوي ي�أخذ على عاتقه �صناعة �أجيال
قادرة على البناء والتغيري الإيجابي� ،إذ �أنها
حتوي نخب املجتمع و�أكرثها كفاءة ،ففي �ضوء
حتديات القرن احلادي والع�شرين حتتاج �أجيالنا
�إلى قد ٍر كبري من املهارات القيادية واملمار�سة

يف ا�ستخدام مهارات القرن احلادي والع�شرين
لي�صبحوا قادرين على حل امل�شكالت ومبتكرين.
	�إننا معنيون ببذل كل جهد ممكن يف
�أن يكون طالبنا قادرين على �أن يقودوا ويوجهوا
الآخرين ،من خالل ا�ستخدام مهارات االت�صال
ال�شخ�صية ،ومهارات حل امل�شكالت للت�أثري
يف الآخرين وتوجيههم نحو الهدف ،وا�ستثمار
نقاط قوة الآخرين لتحقيق الأهداف امل�شرتكة،
ويربهنوا على ال�سلوك امل�ستقيم الأخالقي يف
ا�ستخدام قوة الت�أثري ،كما عليهم �أن يتحملوا
امل�س�ؤولية جتاه الآخرين ويت�صرفوا مب�س�ؤولية نحو
اهتمامات املجتمع الكربى وم�صاحله العظمى.
الروح القيادية لدى الإن�سان ،تعد
من املواهب التي ال تتوافر لدى كل �شخ�ص؛ لأنّ
جناح القيادة يعتمد على توافر عوامل كثرية،
ولكي ن�صنع قادة امل�ستقبل ،فالبد من تنمية
القدرات الذاتية التي نكت�شفها لديهم ،خا�صة
�أنّ الغالبية لديها ا�ستعدادات فطرية ،وقدرات
غري عادية ،خا�صة يف جماالت التفوق العقلي
والتفكري االبتكاري والتح�صيل العلمي ،وهنا البد

من �أن تكون هناك �شراكة حقيقية وفاعلة بني
جميع الأطراف يف تنمية هذه القدرات وتوجيهها
الوجهة ال�سليمة؛ لكي يتحقق املطلوب واملن�شود،
وجلامعاتنا دور مهم يف اكت�شاف هذه القدرات،
حيث يقع على عاتقها م�س�ؤولية عظيمة يف التن�شئة
والتوجيه وتنمية املواهب وبناء ال�شخ�صيات.
و�أعجبتني مقولة اوجن �سان �سوو
كاي عندما قال :ب�أن املكونات الأ�سا�سية الأربعة
للنجاح هي� :أن تتوفر لديك الإرادة لرتيد �شيئ ًا
ما ،و�أن تتخذ االجتاه ال�صحيح ،و�أن تتحلى
باملثابرة ،و�أن تتمتع باحلكمة  ،ف�إذا ُمزجت هذه
العنا�صر الأربعة ت�صل �إلى ما ت�صبو �إليه”
وختام ًا عندما نتحدث عن هذا
املو�ضوع م�ست�شعرين �أهميته� ،أجد لدي مكنون ًا
فائ�ض ًا من االحرتام والتقدير لكل جامعة �أو كلية
تعي �أهمية وجود وتعزيز الروح القيادية لدى
�أبنائها  ،ومدى انعكا�سه على م�صلحتهم  ،و�أخ�ص
هنا جامعة امللك �سعود على مبادرتها الرائدة
املتمثلة يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
و�إ�شعارنا بالأثر الإيجابي له واقع ًا ملمو�س ًا.

الخصائص اإليجابية والسلبية لبعض الموهوبين والمتفوقين

من كتاب التفوق العقلي و الموهبة و االبداع للدكتورة نوره السليمان-جامعة الملك سعود
اخل�صائ�ص الإيجابية

اخل�صائ�ص ال�سلبية

ُيجيد التعبري عن �أفكاره وم�شاعره.
ي�ستطيع العمل ب�سرعة.
يعمل ب�إتقان.
يرغب يف التعلم واالكت�شاف وي�سعى �إلى حت�صيل املزيد من املعلومات.
لديه معرفة ومعلومات وا�سعة وخمزون من التجارب.
يقدر م�شاعر الآخرين وحقوقهم.
يحقق تقدم ًا م�ستمر ًا.
يقدم �إ�سهاماته ومقرتحاته يف املناق�شات ويرثي النقا�ش مبو�ضوعات جديدة.
لديه القدرة على مالحظة العالقات بني الأ�شياء والأفكار ب�سهولة.
يتعلم ب�سرعة ويف �سن مبكرة.
ي�ساهم يف �إ�ضفاء املتعة والفكاهة لنف�سه وللآخرين.
لديه القدرة على �إنهاء املهام املحددة.
يتطلب قدر ًا ب�سيط ًا من الوقت ال�سرتجاع املو�ضوعات من الذاكرة.
يلج�أ �إلى القراءة للو�صول �إلى معلومات جديدة غري مكررة.

ي�ستخدم عبارات بليغة لكن ال تو�صل املعنى املطلوب.
يهيمن على املناق�شات واحلوارات وال يعطي الفر�صة للآخرين.
ال يكون لديه �صرب حتى ينتقل �إلى امل�ستوى التايل للمهمة �أو الفكرة.
يعتربوه الآخرون كثري الف�ضول والتدخل يف �ش�ؤون الآخرين.
يرغب يف القراءة املنفردة على ح�ساب امل�شاركة يف الأن�شطة اجلماعية.
لديه مثالية جادة ومتطرفة قد ت�سبب امل�شاكل له.
رمبا يرف�ض القواعد والأنظمة ويناه�ض املعايري املتعارف عليها.
.8قد يخرج مب�سارات املناق�شات �إلى غري م�سارها الأ�صلي.
ي�شعر بالإحباط لعدم وجود املنطق يف املناق�شات املتداولة والأحاديث.
عدم القدرة على التكيف يف �أجواء غري م�ستقرة.
ي�ستخدم �أ�سلوب ال�ضحك ملعاجلة وحل املواقف املتوترة.
يقاوم املواعيد املحددة لت�سليم الواجب.
يفقد االهتمام باملو�ضوعات ب�سرعة.
قلة الإجناز وخا�صة يف املجاالت غري املهمة.
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�إذا �أردت �أن ت�سعد �إن�سانا فحبب �إليه القراءة.
عليك �أن تبتعد عن كل ما يحول عملية القراءة �إلى جمرد
فر�ض والتزام روتيني ،و�أن حتر�ص على جعل القراءة
طق�سا من طقو�سك اجلميلة.
على املرء الذي يود �أن ي�شرع يف الدخول �إلى هذا العامل
البديع ،عامل الكتب والقراءة� ،أن يقر�أ �أوال ما يحب.
�ساعتان من الوقت هو احلد الأق�صى للفرتة التي
ميكن مت�ضيتها برتكيز وا�ستمتاع يف مثل هذا الن�شاط
الفكري احلواري.
يف�ضل �أن ال يقل عدد امل�شاركني يف جمموعة القراءة
عن  3وال يزيد عن  12حتى تكون جل�سة املناق�شة
مثمرة ومفيدة وغري طويلة.

إضاءات

من كتاب

القراءة هي البذور التي �سرعان ما تنمو وت�ستوي على
�سوقها لتثمر ب�إذن اهلل.
�إن الكتب التي تتحدى ما لدى املرء من �أفكار هي متاما
تلك الكتب التي يجدر به �أن يقر�أها.
يجب على القارئ �أن يتعلم كيفية اختيار الكتاب الذي
ينفعه من كل فن وعلم يهمه.
فوائد جمموعة القراءة..ي�صبح الع�ضو قارئا ن�شطا
بالفعل ،االلتزام بالوقت ،اكت�ساب ملكة احلوار
والنقا�ش ،القدرة على �ضبط النف�س والإن�صات
اجليد ،القراءة بطريقة خفيفة غري جمهدة.

فوز  15مشروع ًا بحثي ًا مقدم ًا من الطلبة المتفوقين بالمنح البحثية في المرحلة األولى
قدمت عمادة البحث العلمي باجلامعة م�شكور ًة عدد ًا من املنح البحثية
خ�ص�صت لطلبة الربنامج مل�ساندة تقدمهم العلمي والبحثي ،ولقد فاز
 15م�شروع ًا قدمه طالب وطالبات الربنامج بهذه املنح يف العديد من
التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية وال�صحية باجلامعة .ويف هذا ال�سياق،
تبارك �إدارة الربنامج له�ؤالء الطلبة هذا الإجناز يف املجاالت البحثية
والذي ي�ضاف �إلى �سجل �إجنازاتهم يف املجاالت التطويرية الأخرى.
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لقاء مع موهوب

ي�سرنا �أن جنري لقا ًء مع طالب الربنامج من
م�سار املوهوبني في�صل معيقل ،فمرحبا به معنا.
يف البداية عرفنا بنف�سك؟
�أنا الطالب في�صل بن عبداهلل معقيل من
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بجامعة امللك
�سعود تخ�ص�ص علوم �سيا�سية ومن طلبة م�سار
املوهوبني يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
بداي ًة �أتوجه بال�شكر اجلزيل والعرفان لإدارة
جامعة امللك �سعود على توجهاتها يف بناء طلبة
اجلامعة املتفوقني واملوهوبني من خالل برنامج
نوعي ورائد توجه ًا ومنطلق ًا.
ما هي �أبرز اخلربات لديك يف �ضوء التخ�ص�ص
واالهتمامات؟
بف�ضل اهلل وحمده ،لدي خربات متنوعة
كوين ع�ضو ًا يف العديد من اللجان واملنتديات
وامل�شروعات الوطنية ومنها ع�ضوية جلنة �صياغة
الأفكار يف �إدارة الربامج ال�شبابية مبركز امللك
عبدالعزيزللحوار الوطني ،وع�ضوية منتدى
ال�شباب االبداعي يف نادي الريا�ض الأدبي،
وع�ضوية الفريق الطالبي ملعايل وزير التعليم.
كما �أنني عملت كنائب للمدير التنفيذي يف
م�شروع املجل�س اال�ست�شاري لطالب التعليم العام
«�صوت امل�ستقبل» يف مكتب تعليم الريا�ض� .أ�ضف
�إلى ذلك �أنني �أتدرب اليوم يف مندوبية اململكة
العربية ال�سعودية لدى اليوني�سكو.

ما هو منظورك ال�شخ�صي ملفهوم ال�شخ�ص
املوهوب؟
هو ال�شخ�ص الذي يوجد لدية ا�ستعدادات �أو
قدرات غري اعتيادية �أو حتى �أداء متميز عن بقية
زمالئه يف جمال �أو �أكرث من املجاالت ذات املنفعة
للمجتمع ويندرج حتت هذا املفهوم التفوق العقلي
والتفكري الإبتكاري واملهارات والقدرات اخلا�صة.
�صف لنا طبيعة املوهبة التي تتمتع بها؟
مهارة �أو فن الكتابة الأدبية وهي بر�أيي فن
عجيب جميل وممتع يتيح لنا التعبري عن �أفكارنا
وعواطفنا وانفعاالتنا ور�ؤيتنا ال�شخ�صية ولكن
بطريقة �أدبية تر�سم الكلمة وت�صف احلدث
وجتعله يخرج بقوالب غري روتينية وابتكارية
وتخيلية ب�شكل ُيحدث ت�أثري ًا وجداني ًا يف نف�س
القارئ .
من خالل جتربتك كموهوب يف فنون الكتابة
الأدبية ،ما هي العوامل التي ت�ساعد على تنمية
هذه املوهبة لدى الفرد ؟
الكتابة الأدبية مثلها مثل �أي مهارة �أخرى يف
احلياة ال تكفي فيها املوهبة فقط ولكن حتتاج
�إلى كثري من اجلهد والتعلم واملمار�سة لتنميتها
و�إ�صقالها ،فجميع الكتاب املعروفني والذين
تركوا ب�صماتهم يف عامل الكتابة الأدبية مل
يجدوا طريقهم مفرو�ش ًا بالورود واحلرير ،ولكن
ا�ستغرق الأمر منهم �سنوات من العمل اجلاد.
ومن واقع جتربتي ف�إن هنالك بع�ض العوامل
امل�ساندة لتنمية هذه املوهبة من �أبرزها :القراءة
وقراءة كل �شي ومراجعة ما كتب واختبار كل ما هو
جديد ،فالكتابة الأدبية ما هي �إال خال�صة خربات
وجتارب ومعرفتنا يف احلياة .يجب �أن تخترب �أ�شياء
جديدة كل يوم .كما �أن تدوين املالحظات والأفكار
واخلواطر وحتويلها �إلى عبارات قوية وق�صرية قدر
الإمكان وجعل الكتابة عادة يومية ي�سهم ب�شكل
كبري يف تنمية هذه املوهبة .مع العلم �أن حتديد
املمار�سات والقواعد للكتابة الأدبية يرتبط ب�شكل
جوهري بخ�صو�صية الكاتب وقدرته على تطوير
�أدواته اخلا�صة و�أ�سلوبه املميز جلذب القارىء.

لديك ثالث كتب م�ؤلفة ،هل لك �أن تخربنا
عنها؟
يف العام  2015قمت بت�أليف كتاب �أدبي حتت
عنوان «رائحة ورق» وهو عبارة عن ع�شرين مقال
وبعدها بعام �ألفت كتاب بعنوان «جوع قطة» ،ويف
العام  2017قمت بحمد اهلل ب�إ�ضافة كتاب ثالث
حتت عنوان «ن�سوة يف املدينة».
ما العالقة التي تربطك بالكتاب؟
الكتاب رفيق رائع �صامت يعطينا بدون تذمر،
ولن جند �صديق ًا نلج�أ �إليه ويحتوينا كالكتاب.

�سعدنا مبقابلتك....هل هناك كلمة �أخرية تود
ذكرها؟
نحن �أمة �إقر�أ ويجب علينا �أن نغذي فكرنا
دوم ًا بالقراءة ،فالقراءة تنمي قدراتنا املعرفية
والعقلية والوجدانية ،وهذه دعوة مني جلميع
الطالب داخل �أ�سوار اجلامعة �أو
خارجها للقراءة وجعلها
طق�س من طقو�س حياتنا
اليومية لأنها �سر
تقدم ال�شعوب
و�إزدهار الأمم.

مشاركة طلبة البرنامج في دراسة علمية
يقوم فريق من الباحثني من جامعة امللك �سعود من كلية الرتبية برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور خالد بن ناه�س
العتيبي بتنفيذ م�شروع بحثي بعنوان «مقيا�س الدافعية العقلية امل�صغر» على طلبة الربنامج وذلك خالل
الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي احلايل ،وقد �شارك ما يزيد عن  200طالب وطالبة من الربنامج
يف هذه الدرا�سة .وي�شارك يف الفريق البحثي لهذه الدرا�سة ك ًال من الأ�ستاذ الدكتور حممد الق�ضاة والدكتور
ا�سماعيل الرب�صان والدكتور م�صطفى الهيالت.
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نماذج من إنجازات طالب متفوق
الطالب� :سعود بن حممد �آل جبل

كلية اللغات والرتجمة ،تخ�ص�ص اللغة الفرن�سية والرتجمة

يف مرحلة الإعداد العام للربنامج :تلقى ما يزيد عن ت�سعون
�ساعة تدريبية يف مهارات اللغة العربية واالجنليزية وتقنية املعلومات
بالإ�ضافة �إلى تطوير الذات وبناء ال�شخ�صية القيادية .وقد تخلل هذه
املرحلة جمموعة من اللقاءات وور�ش العمل مع اخلرباء العامليني.
يف مرحلة الإعداد التخ�ص�صي� :أجنز دورة تدريبية تخ�ص�صية
ومبعدل مئتني �ساعة تدريبية وملدة ع�شرة �أ�سابيع ،وح�ضر دورة يف
جمال التعامل مع الوفود وا�ستقبالها
للم�شاركة يف ا�ستقبال وفود �شركة
�أرامكو ال�سعودية يف م�ؤمتر الطاقة
املتجددة .كما والتحق بالربنامج
الإثرائي ال�صيفي اخلارجي مبدينة
مان�ش�سرت وبعدد �ساعات تدريبية وور�ش
عمل وزيارات علمية بلغ ثمانون �ساعة.
وح�صل على دورة قدمها الربنامج
بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات يف
جمال �إعداد البحوث العلمية وبواقع
ع�شر �ساعات.
الطالب :م�شعل بن فهد العتيبي

كلية ال�صيدلة

ح�صل على فر�ص متعددة يف جمال التنمية الب�شرية والتطوير الذاتي
والإعداد التخ�ص�صي ،فبحمد اهلل وتوفيقه ا�ستطاع �أن ينجز ما يزيد
عن � 270ساعة تدريبية يف جمال اللغة االجنليزية العامة والأكادميية
وجمال احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات ،وجمال اللغة العربية
وتطبيقاتها املتقدمة ،وجمال بناء ال�شخ�صية وتطوير الذات القيادية،
�إ�ضاف ًة �إلى لقاء اخلرباء والتلمذة املهنية و�إعداد البحوث العلمية.
يف مرحلة الإعداد العام للربنامج :التحق مبا يزيد عن � 90ساعة تدريبية يف جمال اللغة
العربية واالجنليزية ومهارات احلا�سب والقيادة والتفكري الناقد وحل امل�شكالت وغريها .والتحق
بدورة تطوير اللغة االجنليزية يف املجل�س الثقايف الربيطاين وملدة �شهر كامل.
يف مرحلة الإعداد التخ�ص�صي :التقى مبجموعة من اخلرباء �ضمن برنامج “زيارة عامل”،
وتتلمذ على يد �سعادة الدكتور �سعيد القحطاين من ق�سم ال�صيدلة ال�سريرية .وت�ضمن برنامج
التلمذة القراءة واملناق�شة ،وزيارات ملعمل الدكتور اخلا�ص يف م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي،
وح�ضور بع�ض املحا�ضرات الأكادميية من امل�ستويات املتقدمة .كذلك التحق يف الف�صل ال�صيفي
املا�ضي بربنامج الرازي ال�صيفي يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث وبتدريب
مكثف يف خمترب ال�سيكلوترون وال�صيدالنيات امل�شعة للأغرا�ض الت�شخي�صية و العالجية وملدة �شهر
كام ًال .والتحق بربنامج «�أنا باحث» ،وهو عبارة عن برنامج بحثي تدريبي يف تطبيقات تفنية النانو
الطبية .وكان البحث حتت عنوان “ت�أثري مادة الزنك �أوك�سايد على خاليا الثدي ال�سرطانية”،
وملدة  5ا�سابيع ،و�أ�صبح باحث
رئي�س يف بحث حتت عنوان
“�ضبط جرع م�ضاد ال�صرع
الفيناتيون يف مر�ض ال�صرع”
وكذلك امل�شاركة يف بحث مع
�سعادة الدكتور وائل العنزي
بعنوان “تقييم دينامكية
القلب وعنا�صر الدم اال�سا�سية
حتت ا�ستخدام خمف�ض ال�سكر
القالرجني”.
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مشاركات طلبة البرنامج
 الطاقة الشمسية وإمكانية
تطبيقتها في ٢٠٣٠

م�شاركة الطالب� :سلمان حممد ال�سلومي-كلية العلوم
�أودع اهلل �سبحانه يف بالدنا بالد احلرمني ال�شريفني
بركات وخري من عنده� ،إذ انطلقت منها ر�سالة خامت الأنبياء حممد
عليه ال�صالة وال�سالم ،و�أكرمها اهلل ببئر زمزم البئر الذي ال ين�ضب
حتى قيام ال�ساعة ،ومن ثم اكت�شاف �أنف�س الرثوات الطبيعية من الغاز
والزيت و�أهمها و�أغزرها النفط الذي يلقب بالذهب الأ�سود يف العام
1357هـ .و�ساعد النفط بعد اكت�شافه وا�ستخراجه وتكريره وت�صديره
على نه�ضة البالد ومنوها ورخائها وت�صدرت ال�سعودية بعد عدة
�أعوام ت�صدير النفط عاملي ًا ،وهذا ما �أعطى اململكة قوة اقت�صادية
و�سيا�سية كبرية .ولقد اعتمدت اململكة على النفط ب�شكل كبري حيث
�ش ّكل  ٪ 90من عائد اقت�صادها تقريب ًا حتى عام 1438هـ ،ثم توجب
وحتتم على اململكة توزيع م�صادر دخلها �ضمن ر�ؤية ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان-حفظه اهلل ورعاه ٢٠٣٠ -التي من �ضمن ركائزها
الأ�سا�سية االعتماد على (الطاقة ال�شم�سية) ....نعم الطاقة ال�شم�سية
هي الطاقة الكربى والطاقة التي ال تن�ضب ،فالنفط من املمكن �أن
ين�ضب والغاز من املمكن �أي�ض ًا �أن ين�ضب ،لكن الطاقة ال�شم�سية طاقة
م�ستمرة ودائمة بحول اهلل ،وال�شم�س هي م�صدر لكل الطاقات ومن
بركات اهلل تعالى �سبحانه لبلدنا انه يف ربوعها يف الربع اخلايل يوجد
�أكرب �سقوط لأ�شعة ال�شم�س يف العامل !..حيث �أنه يف اململكة العربية
ال�سعودية ت�صل وحدات الطاقة ال�ضوئية ال�ساقطة على اململكة نحو
 2200كيلووات لكل مرت مربع يف ال�سنة .ويف ظل �أهمية احلفاظ على
حق الأجيال القادمة يف الرثوة النفطية وجعل فرتة اال�ستفادة من
هذه الرثوة طويلة بالقدر الكايف ،ويف ظل تزايد ا�ستهالك الكهرباء
يف اململكة ب�شكل كبري وبالتايل تزايد التكاليف الناجتة عن �إ�ستخدام
الوقود يف توليد الكهرباء ،ويف ظل �أهمية تقليل االنبعاثات الغازية،
ف�إنه يجب االهتمام بتطوير م�صادر الطاقة املتجددة يف اململكة
والتي من �أهمها الطاقة ال�شم�سية .فالوقت قد حان ال�ستخدامها
واال�ستفادة الكاملة م ْن َها با�ستخدامها واالكتفاء بها كطاقة م�ستقلة
بالإ�ضافة� إلى ت�صديرها للعامل �أجمع .فالطاقة ال�شم�سية هي طاقة
امل�ستقبل القريب والواعد ب�إذن اهلل ،وكما ت�صدّرنا ت�صدير النفط
للعامل ن�ستطيع �أن نت�صدّر ت�صدير الطاقة ال�شم�سية بطاقات
�شبابنا وبر�ؤية قادتنا الثاقبة .ون�س�أل املولى عز وجل �أن يدمي علينا
نعمة القيادة احلكيمة لأنها ثروة الوطن وعماده نحو النمو والرفعة
واالزدهار.

مشاركات طلبة البرنامج
هل رأيتم هذا البستان؟!

م�شاركة من طالب الربنامج :حممد ثمار �أف�ضل -كلية الرتبية

	�إن �أ�صبت يف هذه املقالة ف�صوبوين ،و�إن �أخط�أت ّ
فخط�ؤين ،لأنني؛
حديث عهد باللغة العربية .مل مي�ض غري قليل من الأيام ،مررت بب�ستان وا�سع،
ف�أعجبت بطوله وعر�ضه ،ف�شتاقت �إليه نف�سي ،و�ساقتني �إليه �سوقا ،فبادرت �إلى
الدخول ،ف�إذا باطنه �أكرث جمالاً وبها ًء ،ف�أمعنت قلي ًال ،فماذا الذي ر�أيت ؟! ر�أيت
�أن هذا الب�ستان قد امتدت جذوره ،وات�سق �ساقه ،و�أورق و �أثمر ،والف�ضل يف ذلك ال
يعود �إال هلل ثم للب�ستانني ،الذين غر�سوا هذا الب�ستان واعتنوا به و�شذبوه حينا بعد
حني ،بعرق اجلبني وكد اليمني.
ر�أيت فيه �أ�شجارا مثمرة متنوعة الأق�سام والألوان ،ت�ؤتي �أكلها كل حني،
ثمارها غري مقطوعة وال ممنوعة ،ودانية وغري بعيدة ،و�أظاللها دائمة وظليلة،
ت�سقيها �سواق مياه طاهرة و�صافية ،غري �آ�سن م�صفى ،وم�صدرها عيون غزيرة
التي انفجرت يف هذا الب�ستان انفجار ًا ،ال ت�شكو منها نق�ص املياه �أبد ًا؛ لأنها تلبي
دوما وال ت�أبى يوما ،وال متنع �أحد ًا بل متنح خلقا كثري ًا.
تقولون� :إنني �سودت هذه الورقة من اخلياالت �أو نقلت ُحلم ًا .كال ! لو
رحت �أ�ستق�صي لكم �صفات هذا الب�ستان ،لطال الكالم و �ضاق املقام  .هل عرفتم
�أي ب�ستانٍ �أعني؟ �إنه مل يكن �سوى جامعتنا ،جامعة امللك �سعود ،و ثماره طالبه،
والب�ستانيون مدربوها ،وعيونه مديرها ووكالئها وعمداءها.
�إن كانت جامعتنا حديقة فنحن �أزهارها ...
ان كانت وردة فنحن عب ُقها ...
�إن كانت قو�س ًا فنحن �سهامها ...
�إن كانت �سما ًء فنحن جنو ُمها ...
�إن كانت �أما فنحن �أبنا�ؤها

الطالبة عهود مفرح القحطاين–موهبة الت�صوير

الطالبة تهاين عبدالعزيز ال�سيف–موهبة الر�سم

الطالب زيد �صالح الغامدي – موهبة الت�صوير
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�س�ؤال العدد :ما هي الركائز الثالث لر�ؤية اململكة 2030؟

تبارك �إدارة الربنامج
للطالبة رغد بنت عبدالعزيز
الفليج -كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية بفوزها باملركز
الأول بااللقاء الفردي يف
م�سابقة فنتكة ٢املقامة على
م�ستوى منطقة الريا�ض
للمواهب.
تر�سل االجابات على �إمييل  ،dspm@ksu.edu.saوتخ�ضع الإجابات
ال�صحيحة للقرعة الختيار الطالب(ة) الفائز(ة) بجائزة ق ّيمة.
البرنامج في عيونهم
�إن هذا الربنامج يعمل ب�شكل د�ؤوب من
�أجل امل�ساهمة يف �إجناح منطلقات اجلامعة
وتوجهاتها الإ�سرتاتيجية خدم ًة للوطن وطلبته
املتميزين.
الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير جامعة امللك �سعود
ال ميكن النظر للربنامج من زاوية رعاية
التفوق فقط ،بل هو منظومة عمل متكاملة
من املنطلقات والأليات لتقدمي رعاية �شاملة
وم�ستمرة لطلبة اجلامعة قلما نرى مثلها على
امل�ستوى الإقليمي.
د .عبدالنا�صر الأ�شعل احل�سيني
�أ�ستاذ تربية املوهوبني امل�ساعد – جامعة جدة
�إن رعاية الربنامج لفئة الطلبة املتفوقني
واملوهوبني هو مبثابة انطالقة رائدة نحو اقت�صاد
معريف وجمتمع متميز ووطن طموح
الأ�ستاذ نواف الداعج
املدير التنفيذي للموارد الب�شرية
اللجنة الأوملبية العربية ال�سعودية
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الربنامج رائد الفكرة ونوعي التوجه ،فهو
مبادرة ريادية للجامعة يف �ضوء �أهدافه
ومنطلقاته القائمة على رعاية ودعم �أهم فئات
املجتمع والتي متثل ثروة الوطنية احلقيقية.
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
البندري بنت عبد الرحمن الفي�صل
املديرة العامة مل�ؤ�س�سة امللك خالد اخلريية
برنامج نوعي ومميز يخدم توجهات اململكة
نحو املجتمع املعريف ور�ؤيتها  2030مبا يحتويه
من �أ�س�س عمل ر�صينة قائمة على منهج علمي
قومي.
�سعادة الدكتور زكريا الغامدي
امل�شرف على برنامج التدريب اجلامعي
ب�شركة �أرامكو ال�سعودية
برنامج ين�سجم مع متطلبات التنمية املعا�صرة
يف بناء الطلبة وي�ستند �إلى �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف جمال رعاية املتفوقني واملوهوبني.
الأ�ستاذ �صادق با�شا
املدير التنفيذي ملعهد
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