برعاية معالي مدير الجامعة،،،
تك ّريم الدفعـة األولـى من خريجـي البرنـامج من القيـادات
والكفاءات الشابة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030

انطالق ًا من �إميانه بالدور
املحوري للتفوق واملوهبة
والإبداع ،رعى معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
بدران العمر حفل تكرمي
الدفعة الأولى من طلبة برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم
االثنني املوافق 1439/8/28هـ ،حيث قام �سعادة وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور
حممد بن �صالح النمي بتكرمي ( )94طالب ًا وطالبة من
خريجي م�سار الطلبة املتفوقني بالربنامج نياب ًة عن
معاليه .ولقد ح�ضر احلفل �أ�صحاب ال�سعادة عميد ال�سنة
الأولى امل�شرتكة وعميد القبول والت�سجيل وعميد �ش�ؤون
الطالب و�سعادة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات ،وعدد ًا
من �أ�صحاب ال�سعادة العمداء ووكالء ووكيالت الكليات،

رؤية
البرنامج

كلمة العدد
كلمة الطلبة يف حفل
تكرمي خريجي الدفعة
الأولى للربنامج

ور�ؤ�ساء الأق�سام من خمتلف كليات اجلامعة ،وجمع من
من�سقي ومن�سقات الربنامج بالكليات ومن�سوبي �إدارة
الربنامج ،كما ح�ضره عدد ًا من �أولياء �أمور الطالب
والطالبات .كما قامت �سعادة وكلية اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات الأ�ستاذة الدكتورة �إينا�س العي�سى وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات بتكرمي الطالبات يف هذا
احلفل الكرمي.

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

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
اخللق و�سيد املر�سلني ،وعلى �أ�صحابه والتابعني ،وبعد...
�أ�صالة عن نف�سي ونياب ًة عن زمالئي وزميالتي بالربنامج
�أت�شرف ب�أن �أً ُقدم �شكري جلامعتي و�إدراتها على هذا
الربنامج النوعي والرائد الذي ي�سعى ب�شكل متوا�صل �إلى
تقدمي رعاية ا�سثنائية لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوين
على �أ�سا�س اعتبارنا ثروة حقيقية للوطن.
خالل م�سريتنا يف الربنامج ،قدّمت لنا جمموعة كبرية
ومتنوعة من الربامج التطويرية والإثرائية املتخ�ص�صة
لتزويدنا باملعارف واملهارات والقدرات الداعمة لنا
وامل�ساندة لعمليات الإبداع واالبتكار لدينا .ونحن اليوم
ن�ؤمن وبعمق ب�أننا �سنكون ب�إذن اهلل قادة امل�ستقبل ونواة
للكفاءات العلمية املتنوعة واملتميزة مل�ساندة جهود اململكة
يف حتقيق ر�ؤيتها  2030التي تعترب معارف ومهارات �أبناء
الوطن وقدراتهم من �أهم موارده و�أكرثها قيمة لديه
ومنطلق ًا حموري ًا يف حتقيق وطن طموح واقت�صاد مزدهر
وجمتمع حيوي.
اننا ونحن نقف على عتبات التخرج ،نتقدم بجزيل ال�شكر
والعرفان ملن كان لهم الأثر البالغ فيما و�صلنا �إليه اليوم
والذي �سيكون ب�إذن اهلل بداية مرحل ٍة جديد ٍة من العطا ِء
والبذل خلدمة ديننا احلنيف ووطننا الغايل ،معتمدين
ِ
بعد اهلل تعالى على �أنف�سنا و ُقدراتنا الذاتية م�ستخدمني
ما تعلمناه وما اكت�سبناه يف هذه اجلامعة عام ًة ويف هذا
الربنامج خا�ص ًة من ِخ رْب ٍات وملكات علمية ومهارات
قيادية و�شخ�صية .نعاهدكم �أمام اهلل ب�أن نكون جند
العلم الأوفياء خلدمة الوطن وا�ضعني ن�صب �أعيننا ما
متليه علينا ر�ؤيته  2030و�أن منثل اجلامعة ب�أبهى و�أرقى
ال�صور من خالل تقدمي �أف�ضل مناذج العطاء والأداء
املتميز يف حياتنا العملية القادمة� .إلى الأمام يف خدمة
وبتوفيق من اهلل عز وجل ورعايته.
اجلامعة والوطن
ٍ

مشاركات طلبة البرنامج

مقابالت شخصية

اخلريج حممد فهد الفراج
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

المقاالت العلمية
سؤال العدد

1

مقتطفات من كلمات حفل تخريج الدفعة األولى للبرنامج،،،
كلمة �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي

	�أكد �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ
الدكتور حممد بن �صالح النمي خالل كلمته يف حفل تخريج الدفعة
الأولى للربنامج على اعتزاز وفخر اجلامعة بتخريج الدفعة الأولى من
هذا الربنامج النوعي للجامعة الذي ين�سجم مع فل�سفة التعليم يف اململكة
يف جمال رعاية التميز واحت�ضانه ،ويعزز جهود حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني وويل عهده -حفظهما اهلل -يف بناء االن�سان ال�سعودي وت�سليحه
باملعارف والقدرات واملهارات النوعية التي يحتاجها وطننا الغايل لتحقيق
ر�ؤيته الثاقبة  .2030كما قدم �سعادته �شكره وامتنانه الكبري جلهود �إدارة
الربنامج ومن�سوبيها والكليات والعمادات امل�ساندة باجلامعة على ما قدموه
خلدمة هذه النخب من املبدعني واملبدعات من طلبة اجلامعة .وقال يف
نهاية كلمته «�أعزائي اخلريجني واخلريجات :كلنا �إميان بقدراتكم على
رد الف�ضل لوطنكم عليكم وتلبية ندائه نحو حتقيق التفوق والعاملية،
فوفا ًء لهذا الوطن وقيادته احلكيمة ،ندعوكم �إلى اال�ستمرار مبزيدٍ من
التفوق والتميز على �صعيد حياتكم املهنية من خالل اال�ستثمار الأمثل ملا
تعلمتموه خالل حياتكم اجلامعية ،فكونوا مواطنني �صاحلني طاحمني �إلى
ت�أمني م�ستقبل واعد لكم وللأجيال القادمة وتغليب م�صلحة الوطن على
امل�صالح الفردية .فكونوا كما عهدناكم قلب ًا ناب�ض ًا للوطن ورمز ًا لقوته
وع�صب ًا حيوي ًا لرفعته ومنوذج ًا تفخر به جامعتكم� .إلى الأمام يف خدمة
وبتوفيق من اهلل عز وجل ورعايته».
اجلامعة والوطن
ٍ
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كلمة مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني

الدكتور علي الدلبحي

قدّم مدير الربنامج الدكتور علي الدلبحي كلمة خالل حفل خريجي
الدفعة الأولى للربنامج قال فيها:
معايل مدير اجلامعة راعي احلفل
الأخوة احل�ضور
�أرب ُع وت�سعون خريج ًا وخريجة من خمتلف التخ�ص�صات والكليات
�أرب ُع �سنوات من الرعاية والإثراء والبناء من الربنامج والعمادات
نحتفي بهم اليوم م�سلحني بنماذج متقدمة من املهارات واخلربات
ف�أمامكم اليوم نخبة متميزة و�شابة من الكفاءات والقيادات
دعم ًا لر�ؤية الوطن وحتقيق ًا للطموحات والإجنازات
�شكر ًا جلامعة امللك �سعود
�شكر ًا ملعاليه ولكم على دعمكم الالحمدود
�شكر ًا لكليات اجلامعة على جهدها املعهود
�شكر ًا لفريق العمل على ما بذلوه من عطاء وجهود
الطلبة من خريجي الدفعة الأولى
كونوا كما عهدناكم منوذج ًا و�سند ًا خلدمة الوطن ورفعته
كونو ًا كما �أرادكم ويل العهد يف ر�ؤيته
ثروة حقيقية للوطن ورافد ًا لدعم قوته
ورمز ًا للبذل والعطاء و�سمع ًا وطاع ًة لقيادته
ويف اخلتام �أ�سال اهلل العلي القدير
�أن يوفقكم يف م�سريتكم املهنية وا�ضعني ن�صب �أعينكم وطن طموح
واقت�صاد مزدهر وجمتمع حيوي والتي هي ركائز الر�ؤية والبناء والتطوير.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

إحصائية عدد الطالب والطالبات خريجي البرنامج
من الدفعة األولى حسب الكليات
الكلية
الرتبية
العلوم
�إدارة الأعمال
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
علوم احلا�سب واملعلومات
التمري�ض
العلوم الطبية التطبيقية
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
علوم احلا�سب واملعلومات  -املزاحمية
ادارة الأعمال  -املزاحمية
الآداب
اللغات والرتجمة
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

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".

عدد
الطالب
5
6
6
2
3
1
5
5
2
3
4
2
3
0

47

عدد
الطالبات
6
6
4
0
4
5
8
0
0
0
6
3
3
2

47

املجموع
11
12
10
2
7
6
13
5
2
3
10
5
6
2

https://dsp.ksu.edu.sa/sites/dsp.ksu.edu.sa/
files/attach/graduates_12-5-2018.pdf
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 .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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إختتام البرنامج اإلثرائي الصيفي بمانشستر للطلبة المتفوقين من مختلف الكليات بالجامعة
�أختتم الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي املخ�ص�ص لطالب وطالبات �إلى �إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية من
جامعة امللك �سعود املتفوقني واملتفوقات من خمتلف الكليات والذي �أقيم يف خالل تطوير و�إبراز قدراتهم ومهاراتهم وتنمية �أفاق التفكري لديهم ،وزيادة
مدينة مان�ش�سرت باململكة املتحدة ،والذي �أ�شرف على تنفيذه برنامج الطلبة قدراتهم على التكيف مع متطلبات التنمية املعا�صرة ،كما هن�أ �سعادته الطالب
املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ،حيث �إ�شتمل والطالبات املجتازين لهذا الربنامج الإثرائي ال�صيفي ،م�شيد ًا بحر�صهم
الربنامج والذي �إمتد ملدة �أربعة �أ�سابيع خالل الفرتة من 2018/6/23م �إلى ومتيزهم ومتثيلهم امل�شرف للجامعة والوطن.
2018/7/20م على دورة مكثفة باللغة االجنليزية العامة واللغة الإجنليزية
للأغرا�ض الأكادميية وكذلك جمموعة من الزيارات العلمية جلامعتي
مان�ش�سرت و�سالفورد يف اململكة املتحدة والإطالع على برامج الدرا�سات العليا
واملختربات ومراكز التدريب والإبداع والإخرتاع ،كما �شمل الربنامج ور�ش عمل
يف جمال القيادة والبحث العلمي ،ت�ضمن الربنامج � 120ساعة تدريبية ،مع
ا�ستخدام مكثف ملراكز التعلم يف جمال القيادة من خالل االبتكار.
وقد �أو�ضح �سعادة مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الدكتور
علي الدلبحي �أن تنفيذ هذه الربامج الإثرائية ي�أتي انطالق ًا من تطلعات
اجلامعة نحو امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية التي تن�سجم
مع تطلعات ر�ؤية اململكة  2030وذلك من خالل بناء و�إعداد طلبة اجلامعة
ب�شكل فاعل لي�صبحوا �أحد اللبنات الأ�سا�سية يف حتقيق متطلبات
املتفوقني ٍ
هذه الر�ؤية على م�ستوى اجلامعة والوطن و�أن هذه الربامج ت�أتي �أي�ض ًا �إن�سجام ًا
مع �أهداف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني باجلامعة وخطة عمله الرامية
امتداد ًا لدعم ومساندة جهود البرنامج،،،،

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
يرعى ورشة عمل منسقي البرنامج في الكليات
عقد الربنامج يوم الأربعاء 1439/5/14هـ ور�شة عمل ملن�سقي الربنامج
يف جميع كليات اجلامعة خ�ص�صت لبلورة جوانب «�إعداد الربنامج الإثرائي
التخ�ص�صي» .ولقد قام �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
برعاية وح�ضور هذه الور�شة م�ؤكد ًا حر�ص �إدارة اجلامعة على رعاية
فئتني غاليتني ي�شكالن العماد الأ�سا�س لرثوة الوطنية احلقيقية وهما فئة
الطلبة املتفوقني وفئة الطلبة املوهوبني .كما �أ�شاد �سعادته بالإجنازات التي
حققها برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني منذ ت�أ�سي�سيه يف رعاية هاتني
الفئتني ،و�إ�شار �إلى �أهمية الدور التكاملي الذي ينتهجه الربنامج مع الكليات
والأق�سام الأكادميية والعمادات والوحدات ذات العالقة بعمله .كما نوه
�سعادته �إلى �أن اختيا َر ه�ؤالء املن�سقني لالن�ضمام �إلى �إدارة هذا الربنامج
والدور الذي يقومون به ،ما هو �إال م�ؤ�شر ًا ملا يح�ضون به من �سمعة �أكادميية
وبحثية متميزة.

كما �أقام الربنامج ور�شة عمل تعريفية ملن�سقات الربنامج بالكليات يف
املدينة اجلامعية للطالبات يوم الأربعاء املوافق 1439/6/12هـ ،وارتكزت
الور�شة على حماور عدة من �أبرزها �أهم امل�ستجدات للربنامج هذا العام،
ودور الكلية ومن�سقاتها يف دعم وتوجيه طالبات الربنامج ،وتو�ضيح كيفية
�إعداد الربامج الإثرائية املقدمة للطالبات يف مرحلة الإعداد التخ�ص�صي.
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وقدم ال�شكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة اال�ستاذ الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر و�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي على ما يولونه من عناية فائقة
بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وم�ساندة منطلقاته وبراجمه وخططه
الإثرائية على كافة الأ�صعدة.
إنجاز نوعي لطلبة البرنامج في المنافسة
ببرنامج  Globalinkالعالمي

يعترب برنامج � Globalinkأحد الربامج العاملية التناف�سية وموجه
للطلبة يف املراحل النهائية من درجة البكالوريو�س من خارج كندا ومدته
 12ا�سبوع ًا لإجراء البحوث العلمية الهادفة خالل فرتة ال�صيف .وقد
ا�ستطاع عدد من طلبة الربنامج ح�صد خم�س مقاعد يف هذا الربنامج
العاملي بالتناف�س مع الطلبة من جميع دول العامل .وتقدير ًا لهذا الإجناز
النوعي ،قام �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية بتكرمي
طالب وطالبات الربنامج احلا�صلني على مقاعد يف برنامج .Globalink

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية يدشن مسار التلمذة بالبرنامج
�إميان ًا من وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ب�أهمية
التطوير امل�ستمر لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وبلورة جوانبه �سعي ًا
لإعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات
العلمية وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على م�ستوى اجلامعة واملجتمع
وبالتوافق مع متطلبات ر�ؤية اململكة  2030ومنطلقات خطة التحول
الوطني  ،2020د�شن �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح النمي يوم الأربعاء 1439/5/14هـ
م�سار التلمذة امل�ساند يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
وخالل حفل التد�شني ،قام �سعادةته ب�إعالن �أ�سماء الطلبة املر�شحني
للبعد الكمي يف مرحلة الإعداد العام للربنامج والبالغ عددهم ()457
طالب ًا وطالبة من خمتلف كليات اجلامعة ،كما ك ّرم �سعادته خريج
الربنامج الأول الطالب تركي ال�سبيعي الذي ا�ستطاع �أن ينهي متطلبات
تخرجه من كلية االداب يف ثالث �سنوات مع مرتبة ال�شرف .وبعد جولة
�سعادته يف �أروقة مقر الربنامج مطلع ًا على التجهيزات واخلدمات

املخ�ص�صة لرعاية طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني و�آليات العمل ذات
العالقة ،قام طالب الربنامج املوهوب في�صل بن معيقل ب�إهداء �سعادته
جمموعة من م�ؤلفاته الأدبية تعبري ًا عن دعم الربنامج مل�سريته يف تنمية
موهبته الأدبية.

تسع دورات تدريبية وورش عمل لطلبة البرنامج المتفوقين في المرحلة التأهيلية
ُ
قام الربنامج من خالل تكامله مع عمادة ال�سنة الأولى امل�شرتكة بتنفيذ  9دورات تدريبية وور�ش
عمل خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ ،موجهة لطلبة الربنامج يف املرحلة
الت�أهيلية والبالغ عددهم ( )200طالب ًا وطالبة وذلك على النحو التايل:
عدد
عدد
التاريخ
ا�سم الدورة
املجال
ال�ساعات امل�شاركني
15
15
1439/6/17 PACKET TREACERهـ
احلا�سب الآيل
BOOTSTRAP
10
15
 1439/7/30هـ
الر�سم الهند�سي
الريا�ضيات
30
4
1439/7/8هـ
()AUTOCAD
52
4
1439/3/3هـ
التخطيط ال�شخ�صي
75
4
حتديد م�سار التخ�ص�ص 1439/6/12هـ
املهارات
55
4
1439/7/15هـ
قوة التغيري الإيجابي
ال�شخ�صية
35
4
الوعي املايل وثقافة الإدخار 1439/8/1هـ
والعامة
34
4
1439/8/7هـ
ق�ص�ص ملهمة
38
4
1439/8/13هـ
القيادة والت�أثري
344
58
املجموع
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قريب ًا ،توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة
الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع
ان�سجام ًا مع تطلعات برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف تع�ضيد توجهات اجلامعة نحو التعاون اخلارجي يف رعاية التفوق واملوهبة ،عقدت �إدارة الربنامج
عدة لقاءات مع ممثلي موهبة لغايات التجهيز لتوقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعة وبني م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع يف جمال رعاية
املوهبة والإبداع ،وذلك بغر�ض دعم التحول �إلى جمتمع معريف مبدع من خالل تن�سيق وتكامل اجلهود والربامج والأن�شطة اخلا�صة باملوهبة والإبداع.
و�ستت�ضمن هذه املذكرة جماالت التعاون التالية :تر�شيح الطلبة ،وبرامج الرعاية ،وتبادل املعلومات واخلربات ،وامل�سابقات واملعار�ض والفعاليات ،ون�شر
ثقافة املوهبة والإبداع واالبتكار ،والبحث العلمي وبرامج التلمذة وريادة الأعمال.

ميكنكم االطالع على �أحدث �إ�صدارات موهبة العلمية عرب الرابطhttp://mawhiba.sa/1h5wkhA :

أنشطة مسار الطلبة المتفوقين:
نحو نخبة الكفاءات والقيادات العلمية
ي�ضم م�سار الطلبة املتفوقني يف الربنامج ما يزيد عن  1000طالب وطالبة يتوزعون على مراحل امل�سار الأربعة وهي املرحلة الت�أهيلية ومرحلة
الإعداد العام ومرحلة الإعداد التخ�ص�صي ومرحلة الإعداد املتقدم ،تلقوا خاللها جمموعة من الربامج الإثرائية العامة والتخ�ص�صية بهدف النهو�ض
بهم �أكادميي ًا وتعزيز م�ساهماتهم يف حتقيق متطلبات جمتمع املعرفة ور�ؤية اململكة  .2030وخالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ
تلقى ه�ؤالء النخبة من الطلبة جمموعة من الدورات وور�ش العمل والزيارات واللقاءات العلمية مع العلماء واخلرباء.
ملخ�ص لإح�صائيات جماالت �أن�شطة م�سار الطلبة املتفوقني خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام احلايل
املجال

العدد

�إجمايل ال�ساعات

عدد امل�شاركني

الدورات التدريبية وور�ش العمل

26

126

1026

لقاءات اخلرباء والعلماء

5

5

124

الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي

 / 1طالب

 2ا�سبوعي ًا/طالب

132

برنامج املجل�س الثقايف الربيطاين

1

36

100

إمتداد ًا للدورات التدريبية وورش العمل في المرحلة التأهيلية،،،
 32ساعة تدريبية لطالب وطالبات البرنامج في مرحلة اإلعداد العام
قدم الربنامج لطالبه وطالباته املتفوقني
واملتفوقات يف مرحلة الإعداد العام عدد ًا من
الدورات التدريبية وور�ش العمل يف جماالت التفوق
والذكاء وعادالت العقل بالتعاون مع عمادة تطوير
املهارات وبواقع (� )32ساعة تدريبية.
�إح�صائية دورات وور�ش عمل مرحلة الإعداد
العام خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي
1439/1438هـ.

6

منسقو البرنامج بالكليات
يعدون وينفذون البرنامج
اإلثرائي التخصصي لطلبته
قام من�سقي الربنامج يف جميع كليات اجلامعة والبالغ عددهم ()35
من�سق ًا وبالتعاون مع مر�شدي الربنامج يف الأق�سام الأكادميية ب�إعداد
برنامج تخ�ص�صي �إثرائي لطالب وطالبات الربنامج يف مرحلة الإعداد
التخ�ص�صي مت�ضمن ًا �أن�شطة الزيارات امليدانية ،والقراءة الفردية
والتلخي�ص والتلمذة والتدريب العملي وغريها ك ًال بح�سب ا�ستعدادات
الطالب(ة) وميوله(ـا) .وفيما يلي ملخ�ص ًا لإعداد هذه الربامج ون�سبة
الإجناز فيها:
عدد
الربامج
الإثرائية
التخ�ص�صية
املطورة

155

ن�سبة
الإجناز

%85.2

إيمان ًا بدور الطالبات في البرنامج،،،

تمكين عدداً من الطالبات بعقد
اللقاءات وورش عمل

عدد
الربامج
الإثرائية
التخ�ص�صية
النفذة

132

تقرير لإجناز طالب يف كلية العمارة والتخطيط
لربناجمه الإثرائي التخ�ص�صي

�إميان ًا من �إدارة الربنامج ب�أهمية �إبراز طلبته ملكامن التميز والقدرة
لديهم ،قدمت الطالبة املوهوبة الهنوف العبي�شي من كلية العلوم
فعالية بعنوان «لقاء مع مبتكر» وذلك يوم اخلمي�س 1439/6/22هـ
وبح�ضور ما يزيد عن  48طالبة من الربنامج .وقد ارتكزت الفعالية
على ا�ستعرا�ض التجربة ال�شخ�صية يف جمال االبتكار ،وتر�شيح بع�ض
املواقع للم�سابقات العاملية يف جمال االبتكار ،وكيفية الدعم للم�شاركة
بها ،واختتم اللقاء باملناق�شات واال�ستف�سارات .كما قامت الطالبة
املتفوقة مي البقمي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بعقد ور�شة
عمل بعنوان «�أبعاد ال�شخ�صية الأربعة با�ستخدام نظرية  ”DISCيوم
الأربعاء 1439/8/2هـ وبح�ضور  42طالبة من الربنامج ،حيث �شملت
الور�شة على عدة موا�ضيع من �أبرزها� :أهمية حتليل �أمناط ال�شخ�صية
لتحديد بيئة الدرا�سة والعمل املنا�سبة ،وت�أثري �أمناط ال�شخ�صية على
العالقات االجتماعية والعمل ،ونظرية  DISCملار�ستون ،وكيفية التعامل
مع الأ�شخا�ص من �أمناط ال�شخ�صية املختلفة وحتفيزهم ،و�أخري ًا �أداء
اختبار لتحليل ال�شخ�صية.

الطالب الموهوب بالبرنامج فيصل معيقل
يوقع كتابه في معرض الرياض الدولي للكتاب

بدعم من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني باجلامعة ،قام الطالب
املوهوب في�صل بن معيقل بتوقيع كتابه الرابع وديوان �شعره الأول «اليوم
يكتمل القمر» يف
معر�ض الريا�ض
الدويل للكتاب
يوم الأربعاء
1439/7/4هـ.

7

تقديم دورات تدريبية متقدمة لطلبة البرنامج لمرحلة اإلعداد المتقدم
نظم الربنامج خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ جمموعة متنوعة من الدورات التدريبية وور�ش العمل خ�ص�صت لطلبته يف مرحلة
الإعداد املتقدم .ولقد بلغ عدد هذه الدورات وور�ش العمل �سبع ًا ومبعدل � 28ساعة تدريبية.

ملخ�ص لإح�صائيات الدورات التدريبية وور�ش العمل ملرحلة الإعداد املتقدم خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام احلايل
ا�سم الدورة/ور�شة العمل

التاريخ

تقدمي البحوث واملل�صقات
يف امل�ؤمترات

1439/7/25هـ

�إعداد البحث العلمي

 1439/6/20هـ

اال�ستعداد الوظيفي
والتوجه ل�سوق العمل

1439/5/27هـ

مقدمة للغة الربجمة
بايثون
تطبيقات STEM
يف حل امل�شكالت

1439/8/20هـ
1439/6 /5هـ

القاعدة النورانية

1439/7/23هـ

�إجراءات القبول يف
اجلامعات الربيطانية
و�إعداد املقرتح البحثي

1439/8/6هـ

مقدمة يف البحوث واملل�صقات ،جتهيز عنا�صر املل�صق ،كتابة امللخ�ص،
ت�صميم املل�صق ،طباعة وحفظ املل�صق  ،تقدمي وتقييم املل�صق ،تطبيقات
عملية
البحث العلمي ،و�أخالقيات البحث العلمي ،وخطوات �إعداد البحث العلمي
تنظيم عملية البحث عن وظيفة� ،إعداد ال�سرية الذاتية ور�سالة التغطية
امل�صاحبة لها ،اال�ستعداد للمقابلة ال�شخ�صية واجتيازها ،التقييم واملتابعة
ودرا�سة العر�ض الوظيفي ،تطبيقات عملية
التعريف بلغة الربجمة بايثون ،بناء برامج ذات واجهات ر�سومية ،بناء
برامج للتحكم بالأجهزة
مدخل تكامل  STEMودوره يف حل امل�شكالت ،املهارات والتقنيات
الأ�سا�سية لـ ،STEMتطبيقات عملية
ن�ش�أة القاعدة النورانية� ،أهميتها ،حروف الهجاء املفردة واملركبة
واملتحركة واملتقطعة واملنونة و�أهدافها� ،أن�شطة وتدريبات عملية

عدد
ال�ساعات

عدد
امل�شاركني

4

37

4

48

5

20

5

31

5

24

4

34

طرق و�إجراءات القبول يف اجلامعات الربيطانية العريقة ،و�أ�س�س وقواعد
�إعداد املقرتح البحثي للقبول بهذه اجلامعات

1

36

28

230

�أبرز املحاور

املجموع

8

تعاون مثمر مع برنامج الشراكة العلمية الدولية وبرنامج زمالة عالم،،،
محطة لقاءات الخبراء والعلماء في البرنامج،،،
امتداد ًا للقاءات التي يقدمها برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني مع العلماء واخلرباء الدوليني وبالتعاون مع برنامج ال�شراكة العلمية الدولية وبرنامج
زمالة عامل باجلامعة ،نظم الربنامج خالل الف�صل الدرا�سي الثاين 1439/1438هـ ،اللقاءات العلمية التالية:
التاريخ

املو�ضوع

عدد
امل�شاركني

جامعة ناجننغ ال�صينية
�سعادة الربف�سور -MA SHENGQIAN
جامعة جنوب فلوريدا بالواليات املتحدة
الأمريكية
�سعادة الربف�سور -PHILIP SCARF
جامعة �سالفورد

1439/7/3هـ

�إعداد خطة البحث العلمي والتوجه لأبحاث الدرا�سات العليا.

24

1439/7/11هـ

مهارات وا�سرتاتيجيات البحث عن وظيفة.

22

1439/6/12هـ

�أ�س�س اختيار مو�ضوعات البحث العلمي وكيفية �إعدادها.

25

�سعادة الربف�سور  Janet Gayleمن جامعة
ابردين الربيطانية

1439/7/19هـ

البحث العلمي ،وكيفية اختيار املو�ضوعات البحثية ،و�أهم املعوقات
التي قد تواجه الباحث ،وال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها.

32

1439/7/10هـ

مفاتيح تنمية املهارات الدرا�سية والأكادميية.

21

العامل/اخلبري-اجلامعة
�سعادة الربف�سور -WEI-YIN SUN

�سعادة الربف�سور -MA DONGGE

جامعة جنوب ال�صني للتكنولوجيا

124

املجموع

حكمة
العدد

صحبة
ومن ذا يُجادل في
ٍ
تخاف عليك األذى والضر ْر
؟ ومن ذا يشكك في
رفقة تُريك الجمال بقطر
ٍ
المطر.
م�شاركة من الطالبة
امتنان بنت عبداملح�سن ال�سيف
كلية الرتبية

9

فعاليات مسار الطلبة الموهوبين بالبرنامج
منذ �إطالق هذا امل�سار برعاية كرمية من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يوم االثنني 1438/3/13هـ ،ا�ستطاع هذا
امل�سار ا�ستقطاب ما يزيد عن ( )343طالب ًا و( )522طالبة من خمتلف املواهب الطالبية ،كان �أبرزها يف جمال املوهبة الأدبية واملوهبة الفنية.
وخالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ ،نفذ هذا امل�سار عدد ًا من الفعاليات كان من �أبزرها ما يلي:
ا�سم الفعالية

التاريخ

الهدف

1439/7/26هـ �إبراز هذا الفن ب�شتى �أنواعه من خالل الر�سم على ال�سرياميك مع ممار�سة
دورة فن الر�سم على
هذا الفن عملي ًا ومن خالل م�سابقات حتفيزية.
ال�سرياميك
التعريف بال�شعارات و�أهميتها ،والهدف من ال�شعار والهوية الب�صرية ،و�صناعة
دورة ت�صميم
1439/7/17-16هـ ال�شخ�صية ،واختيار الت�صنيف املنا�سب لل�شعار ،وطريقة ت�صميم ال�شعار،
ال�شعارات
بالإ�ضافة لعر�ض مناذج ت�صاميم ملنتجات و�إعالنات.
التعريف بن�ش�أة امل�سرح العربي ،وكيفية كتابة الن�ص امل�سرحي ،وتطوير الأفكار
دورة كتابة الن�ص
1439/7/8هـ للن�صو�ص امل�سرحية وم�صادرها ،ومراحل البناء الدرامي مع تطبيقات ومناذج
امل�سرحي
عملية.
التعريف مبزايا الر�سم بالألوان الزيتية ،والتعريف بها ،و�أهم الأدوات
دورة الر�سم بالزيت 1439/7/2-1هـ امل�ستخدمة يف الر�سم بالزيت ،و�أهم م�صادر الإ�ضاءة ،والر�سم الأويل للوحة
الزيتية ،مع تطبيق عملي لر�سم لوحة زيتية متكاملة.
1439/6/25هـ التعرف على كيفية �إفادة املوهوب من موهبته الكامنة واكت�شافها لتكون
ور�شة عمل بعنوان
انطالقة وطاقة نحو النجاح.
املوهبة طاقة
1439/6/25هـ �إك�ساب الطلبة املوهوبني امل�شاركني جمموعة متنوعة من �إدوات التفكري
دورة بعنوان مهارات
االبداعي واملهارات ذات ال�صلة.
التفكري الإبداعي
دورة يف �أ�سا�سيات 1439/6/17-16هـ التعريف والتطبيق العملي لأ�سا�سيات املونتاج وت�صوير الفيديو بكامريات
الفيديو واملونتاج
.DSLR
تقدمي تعريف حول هذا الفن ورواده ومميزاته وقواعده يف التعبري عن حياة
دورة يف فن البوب �آرت 1439/6/4-3هـ الفرد ،وبع�ض جوانب احلياة التجميلية كالديكور والأثاث يف �سياق احلياة
اليومية ،مع تطبيقات عملية لهذا الفن.
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مسار التلمذة في البرنامج :محطات وانجازات
منذ تد�شني �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الأ�ستاذ الدكتور �صالح بن حممد النمي م�سار التلمذة يف الربنامج
بتاريخ 1439/5/14هـ ،والعمل م�ستمر وب�شكل د�ؤوب من �إدارة الربنامج
يف تنفيذ معطيات هذا امل�سار و�أهدافه .فخالل اخلم�س �أ�شهر املا�ضية،
قام م�شريف هذا امل�سار بالربنامج الدكتور تركي ع�سريي والدكتورة �سارة
الر�شود بت�صميم خطة للهيكلة التنظيمية مل�سار التلمذة بداي ًة من �أهداف
امل�سار و�صولاً لآلية التنفيذ ومميزات االلتحاق بامل�سار.

ويف نهاية الف�صل الثاين من العام اجلامعي احلايل ،ا�ستطاع هذا
امل�سار جذب ما يزيد عن  119طالب وطالبة من خمتلف التخ�ص�صات
باجلامعة.
كما قام فريق العمل بامل�سار بالتعاون مع من�سقي امل�سار يف جميع
الكليات للم�ساهمة يف م�ساعدة الطلبة عند اللجوء �إليهم ،وكذلك تكوين
قاعدة بيانات من 119طالب /طالبة ( 18طالب  101 /طالبة) ،و�أي�ض ًا
قام الفريق بح�صر اال�سئلة املتكررة على امييل امل�سار يف �صورتني ارفقت
جلميع امل�ستف�سرين والراغبني بااللتحاق يف امل�سار من طالب وطالبات
عرب االمييل ،بالإ�ضافة �إلى املتابعة مع 118طالب /طالبة عرب االمييل
بالرد على اال�ستف�سارات وحل بع�ض م�شاكل ايجاد اخلرباء من خالل
قاعدة البيانات.

كما مت االعالن عن م�سار التلمذة عرب الإمييل اجلامعي جلميع طلبة
ومن�سوبي جامعة امللك �سعود من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومت �إقامة لقاء
تعريفي عن هذا امل�سار يف كلية العلوم الطبية التطبيقية.

ملخ�ص حاالت و�أعداد الطالب والطالبات مب�سار التلمذة بالربنامج
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أبرز مشاركات البرنامج الداخلية والخارجية خالل الفصل الثاني 1439/1438هـ

امل�شاركة يف املعر�ض امل�صاحب
مللتقى البحث العلمي

امل�شاركة يف معر�ض العلوم امل�صاحب للإجتماع الأول
لعمداء كليات العلوم يف اجلامعات ال�سعودية

امل�شاركة يف فعالية «خطى يف الإجتاه ال�صحيح»
التي نظمتها كلية اللغات والرتجمة باجلامعة

امل�شاركة يف ملتقى «وم�ضات جتارب دولية يف رعاية امل�شاركة مبعر�ض تعريفي مبنا�سبة اليوم اخلليجي امل�شاركة بركن تعريفي يف برنامج ا�ستقبال طالبات
للموهبة والإبداع يف املدينة اجلامعية للطالبات
املوهبة» الذي �أقيم يف رحاب م�ؤ�س�سة موهبة
الثانوية املتميزات والتي اقامته عمادة ال�سنة
الأولى امل�شرتكة للطالبات

محطة زيارات للبرنامج ،،،تبادل معارف وخبرات
فيما يلي ملخ�ص حمطات الزيارة للربنامج خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ
التاريخ

الو�صف

الهدف

يوم اخلمي�س 1439/6/28هـ زيارة
والتقنيةعلمية لطالبات الربنامج لـمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم الإثراء املعريف التخ�ص�صي للطالبات

زيارة جمموعة من الطلبة املتفوقني واملتميزين وامل�شرفني من للتعرف على طبيعة رعاية التفوق واالبداع بجامعة
امللك �سعود من خالل برناجمها النوعي برنامج
يوم اخلمي�س 1439/7/5هـ جامعة الباحة وتعليم الباحة يف برنامج بناء الرتبوي
الطلبة املتفوقني واملوهوبني
يوم اخلمي�س 1439/7/12هـ زيارة من�سوبي مركز املوهبة والإبداع وريادة الأعمال بجامعة امللك االطالع على طبيعة الربنامج واخلدمات التي
يقدمها لرعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني
خالد
التعرف على طبيعة و�أدوار املركز ،وطرق توا�صله
مع املجتمع من لقاءات وندوات ،والتعرف على
يوم اخلمي�س 1439/8/10هـ زيارة طالبات الربنامج ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
�أبرز �إجنازاته.
يوم الأربعاء 1439/8/9هـ زيارة علمية لطالب الربنامج بكلية
علوم الريا�ضة للجنة الأوملبية الإثراء املعريف واملهاري التخ�ص�صي للطالب
العربية ال�سعودية والإحتادات الريا�ضية
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تدشين مقر برنامج الطلبة
المتفوقين والموهوبين في
المدينة الجامعية للطالبات
د�شنت �سعادة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
�أ.د�.إينا�س بنت �سليمان العي�سى املقر اجلديد
لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني باملدينة
اجلامعية للطالبات ،وذلك يوم االثنني املوافق
1439/8/28هـ .ويقع مقر الربنامج اجلديد يف
الطابق الثاين من املبنى  25يف موقع و�سيط بني
الكليات العلمية والإن�سانية وال�صحية وقربه من
مقر الأندية الطالبية واملكتبة املركزية و�أماكن
اخلدمات الطالبية وامل�سرح الكبري وبهو اجلامعة.

إعداد وتنفيذ أنشطة وفعاليات هادفة
لنادي الطلبة المتفوقين والموهوبين
امتداد ًا جلهود نادي الطلبة املتفوقني
واملوهوبني يف دعم م�سرية الربنامج ،قدّم
النادي العديد من الفعاليات خالل الف�صل
الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ،
وكان من �أبرزها:
• �إقامة معر�ض «�أعمق مما تظن» :وتقوم فكرة
املعر�ض على جت�سيد كتاب (احلكمة من
خملوقات اهلل) للإمام الغزايل وعر�ضه يف
قالب ا�ستثنائي مميز ،بتغذية ب�صرية من
انتاج النادي.
• عقد حما�ضرة بعنوان تخطيط الأهداف
بر�ؤية  2030مب�شاركة ( )34طالبة من
طالبات الربنامج مبنا�سبة اليوم اخلليجي
للموهبة واالبداع.
• �إقامة دورة �أ�سا�سيات الريا�ضة والتغذية
ومنط احلياة ال�صحي.
• عقد دورة بعنوان “�أنا طموحة” باملدينة
اجلامعية للطالبات ،احتوت على ق�ص�ص
ملهمة لأ�شخا�ص ملهمني حملي ًا وعاملي ًا.
• �إقامة دورة بعنوان “فن الر�سم على
ال�سرياميك” للطالبات املوهوبات.

•

تنظيم رحلة تعريفية لطالب وطالبات
الربنامج �إلى جمل�س ال�شورى.

دعوات للمشاركة في البرامج
الخارجية وجهها البرنامج لطلبته

معهد �إعداد القادة

برنامج الرازي ال�صيفي

برنامج �شغف  -م�ؤ�س�سة امللك خالد

جائزة خادم احلرمني ال�شريفني
لتكرمي املخرتعني واملوهوبني

�شركة �أرامكو ال�سعودية

م�سابقة هواوي
لالت�صاالت وتقنية املعلومات
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إنجازات نوعية
نهنىء الطلبة املتفوقني واملوهوبني الفائزين باملنح البحثية من
برنامج دعم �أبحاث البكالوريو�س بعمادة البحث العلمي (الدفعة الثالثة)
متطلعني الى نتاج علمي مميز.

ح�صول العب منتخب اجلامعة �سعود الب�شري على �أول ميدالية ف�ضية
عاملية يف تاريخ االحتاد الريا�ضي للجامعات يف وزن حتت � 60ضمن
بطولة اجلامعات العاملية والتي �أقيمت م�ؤخرا باليابان.
كما ح�صل العب منتخب اجلامعة فرج النا�شري على �أول ميدالية
برونزية عاملية يف تاريخ االحتاد الريا�ضي للجامعات يف وزن حتت .84

الطالبة املخرتعة �سارة خ�ضر عبداحلميد �سيد من كلية ال�صيدلة
حت�صل على امليدالية الربونزية من معر�ض كيوي الدويل  18وجائزة
خا�ضة من احتاد املخرتعني التابواين وذلك عن اخرتاعها بعنوان
Voltage waste sensing socket

1
14
4

إنجازات نوعية
الطالب املوهوب في�صل بن معيقل (تخ�ص�ص علوم �سيا�سية )ينهي
وبتميز وب�إ�شادة عالية الربنامج التدريبي ب�سفارة اململكة باملانيا بعد
�إكماله �أي�ض ًا الربنامج التدريبي لدى قطاع ال�ش�ؤون ال�سيا�سية مبجل�س
التعاون لدول اخلليج العربي.

امل�شروع املقدم من الطالب عبداملجيد ال�شهري من كلية العمارة
يح�صل على املركز الثاين مب�سابقة ت�صميم املباين التعليمية والذي
نظمتها وزارة التعليم و�شركة تطوير للمباين.

الطالبة املتفوقة زكية اخلرب تنهي برناجمها التدريبي البحثي
بجامعة كالقري بكندا �ضمن برنامج مايتك�س ال�صيفي.
MitacsCanada

املميز الطالب علي مدخلي من كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
يح�صل على �إ�شادة وثناء �أمني عام االحتاد ال�سعودي للجودو على متيزه
يف التدريب العملي.

الطالبة املتفوقه فاطمة عبد اهلل �سقا من كليه االداب تخ�ص�ص
االعالم تنظم للتدريب التعاوين ب�شركة ارامكوا ل�صيف .٢٠١٨
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الخرائط الذهنية
م�ساهمة نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني
جزئي الدماغ مع ًا ،فيتم �إدخال
ت�ستخدم اخلريطة الذهنية
ِ
ّ
املعلومة على �شكل خريط ٍة وعلى هيئة �صور ،فقدرات االن�سان العقل ّية
ب�شكل �أ�سا�سي على عمل الدماغ ،وكلما ّمت ا�ستخدامه
والذهن ّية تعتمد ٍ
كام ًال كلما كانت النتائج �أف�ضل وهذا هو عمل اخلريطة الذهنية.
يعود اخرتاع م�صطلح اخلريطة الذهنية �إلى العامل (توين
بوزان) يف �أواخر ال�ستينات ،حيث كان طالب ًا يف اجلامعة و�أثناء
مما جعلها تختلط
حت�ضريه لالمتحانات تدفقت املعلومات يف ر�أ�سه ّ
عليه و�أ�صبح يجد �صعوب ًة يف تذ ّكرها ،ف�أخذ يبحث وميزج بني علوم
تو�صل �إلى اخلريطة الذهنية.
ّ
الطب وعلوم النف�س حتى َّ

هائل ،ف�أحيان ًا عندما يحاول ال�شخ�ص التفكري
ب�شكل ٍ
 -5تد ّفق الأفكار ٍ
بعمل ما يف عقله ف�إن الأفكار التي ي�ضعها تكون قليل ًة لأنها تظهر
ٍ
وا�ضح ولكن عندما تُكتب ت�صبح الأمور �أكرث و�ضوحاً
ٍ
ب�شكل غري ٍ
وبالتايل زيادة الأفكار وتن ّوعها.
من �أف�ضل املواقع لعمل اخلريطة الذهنية:
http://instagrok.com
http://mindmeister.com
http://mindmapper.com
http://imindmap.com

فوائد اخلريطة الذهنية
 .١احل�صول على نظر ٍة �أكرث �شمولية للمو�ضوع ،في�شعر ال�شخ�ص بان
كل �شيءٍ وا�ضح �أمامه.
 .٢احل�صول عل �صور ٍة وا�ضح ٍة عن املوقع احلايل لل�شخ�ص ،ومدى
حتقيق الأهداف والرغبات التي يلج�أ �إليها.
 .٣ا�ستخدام عدد �أقل من الأوراق؛ حيث تتيح اخلريطة الذهنية و�ضع
ممكن من املعلومات يف ورق ٍة واحد ٍة.
�أكرب قد ٍر ٍ
ب�شكل �أف�ضل ،فعندما يتم و�ضع امل�شاكل
 .٤احل�صول على النتائج ٍ
ب�شكل �أكرث �شمولي ٍة
والعراقيل على ورق ٍة ف�إنه يتم النظر �إليها ٍ
وبالتايل �إيجاد احللول املنا�سبة.

خالصة كتاب

ا�سم الكتاب :مبادئ النجاح
امل�ؤلف :جاك كانفيلد
ً
• �إذا �أردت �أن تكون ناجحا ..يجب �أن تتحمل امل�س�ؤلية كاملة يف كل ما
تفعله يف حياتك.
• لديك القدرة على التحكم يف ثالثة �أ�شياء فقط يف حياتك؛ �أفكارك،
�صورتك �أمام الآخرين ،والأفعال التي تفعلها.
• �إذا وجدت نف�سك يف مكان ال حتب �أن تكون فيه؛ �إما �أن تعمل حتى
ي�صبح مكان ًا �أف�ضل �أو غادر.
• قانون اجلذب يف �أب�سط تعريف له يقول� :أن ما تفكر به وما ت�شعر به
وما ت�ؤمن به ب�شدة يف حياتك هو ما �س ٌيجذب لك.
ري يف�شلون يف اتخاذ القرار مهم لأنهم يخافون من الف�شل.
• كث ٌ
الأ�شخا�ص الناجحون يف اجلهة املقابلة يعرفون متام املعرفة� ،أن
الف�شل جزء من عملية التعلم.
• �إذا �أردت �أن تبقى يف هدوء و�سالم كلما تقدمت يف حياتك ،يجب �أن
يكون لديك الكثري من العزمية والقليل من التعلق.
• �إذا �أردت �أن تكون �أكرث جناح ًا ،يجب عليك �أن ت�صاحب �أنا�س ناجحني
ب�شكل اكرث.
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• ا�ستخدم خطة للرتكيز ،بحيث �أن تخ�ص�ص وقت يف نهاية كل يوم لكي
تت�أمل جناحك ،تراجع �أهدافك ،تركز على جناح م�ستقبلك ،وت�ضع
خطة وا�ضحة ملا تريد �أن حتققه يف الغد.
• لكي تتعلم وتنمو يف احلياة ،يجب �أن تعلم الآخرين �أي�ض ًا.
• املحفزات لي�ست دائمة ،ولي�ست م�ؤقتة �أي�ض ًا ،ولكن يجب �أن حتفز
نف�سك بني احلني والآخر.
• عندما تعمل �شيئ ًا بحب و�شغف ومثابرة� ،أنت ناجح م�سبق ًا.
• الأ�شخا�ص الناجحني يتحدثون بلغة طابعها
ال�شمول ولي�س الت�شتيت ،يتكلون بلغة كلماتها
القبول ولي�س الرف�ض ،وينطقون ب�صوت
احليادية ولي�س التحيز.
• �إذا قررت �أن تعي�ش وفق جمموعة من القيم
واملبادئ العالية� ،سرتى �أن النا�س �ستتجاوب
معك بحما�س وابتهاج.

لقاء مع خريج من الدفعة األولى للبرنامج

اخلريج املتفوق :تركي ال�سبيعي
ي�سرنا �أن جنري لقا ًء مع �أحد خريجي الدفعة
الأولى للربنامج من م�سار الطلبة املتفوقني
اخلريج تركي بن مطلق ال�سبيعي ،فمرحبا به
معنا…..
بداي ًة ،قدّم لنا تعريف بنف�سك؟
�أنا الطالب تركي بن مطلق ال�سبيعي من كلية
الآداب بجامعة امللك �سعود تخ�ص�ص اللغة
الإجنليزية ومن طلبة م�سار املتفوقني يف برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني .ا�ستطعت �أن �أنهي
متطلبات التخرج من اجلامعة بزمن قيا�سي
وهو � 3سنوات ون�صف مع حتقيق مرتبة ال�شرف
وباملرتبة الأولى على الدفعة .ولقد حظيت بتكرمي
من �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح
النمي مقدر ًا �سعي املتميز يف املحافظة على
تفوقي الأكادميي ومتمني ًا يل مزيد ًا من التقدم
خدم ًة اجلامعة والوطن الغايل.
هل لك �أن حتدثنا عن �أبرز اجنازاتك خالل
التحاقك بالربنامج مبراحله الأربعة �إجما ًال؟
بف�ضل اهلل وحمده ،التحقت بربنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني �ضمن الدفعة الأولى منذ

ت�أ�سي�سه م�ستفيد ًا من جميع الربامج التطويرية
والإثرائية والفعاليات والزيارات العلمية التي
قدمها الربنامج لطلبته .واليوم ومب�ساعدة من
الربنامج �أحمل يف �سجلي املهاري ما يزيد عن
� 395ساعة تدريبية تت�ضمن دورات متخ�ص�صة
وور�ش عمل يف القيادة واحلا�سب الآيل ومهارات
اللغة العربية والإجنليزية ومهارات تطوير
ال�شخ�صية والذات ومهارات اال�ستعداد الوظيفي
والتوجه ل�سوق العمل ،مع لقاءات مع اخلرباء
والعلماء ،بالإ�ضافة �إلى برنامج �إثرائي تخ�ص�صي
داخل اجلامعة وبرنامج �صيفي �إثرائي متخ�ص�ص
باللغة الإجنليزية ملدة �ستة �أ�سابيع.

ما تقييمك العام للربنامج �إذا �سمحت؟
بكل �صراحة وثقة ،هذا الربنامج نوعي بكل ما
حتمله الكلمة ،فب�إجماع طلبة الربنامج ف�إن هذا
الربنامج ال يوجد له مثيل لي�س على امل�ستوى
املحلي بل رمبا على امل�ستوى العاملي .وعند بحثي
عن برامج عاملية �شبيهة بهذا الربنامج ،وجدت
�أن رعاية التفوق عاملي ًا تتم عاد ًة من خالل
جائزة حمددة ويف ال�سنة الأخرية من الدرا�سة،
بينما يقوم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
برعاية نخبة الطلبة منذ دخولهم اجلامعة وحتى
التخرج.
خططك امل�ستقبلية بعد هذا الإجناز؟
�أطمح ان �أكون �أكادميي ًا خدم ًة للجامعة والوطن،
و�أنا الأن ب�صدد التقدم على وظيفة معيد بالق�سم
الذي تخرجت منه ،و�أطمح �إلى نقل خرباتي
امل�ست�سقاة من الكلية والربنامج �إلى غريي من
الطلبة وبالتايل امل�ساهمة يف تنمية املورد الب�شري
الذي هو �أ�سا�س للتنمية امل�ستدامة مبختلف
جماالتها ،وهذا جزء ي�سري من رد الف�ضل الذي
قدمته اجلامعة وقدمه وطني الغايل يل.

هل ترى �أن هنالك عالقة بني تطلعات الربنامج
ور�ؤية اململكة 2030؟
نعم وبكل ت�أكيد ،فر�ؤية ويل العهد حفظه اهلل
ورعاه التي جت�سدت يف ر�ؤية اململكة  2030تعترب
العن�صر الب�شري ثروة حقيقية وطنية يجب
اال�ستثمار فيه للو�صول �إلى العاملية والتفوق.
وبرنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ما هو �إال
�إحدى الو�سائل النوعية لال�ستثمار املن�شود يف
هذه الرثوة .فهذا الربنامج بعون اهلل وتوفيقه
ي�سهم اليوم يف �إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني
واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات
العلمية وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على
م�ستوى اجلامعة واملجتمع.
�سعدنا مبقابلتك....هل هناك كلمة �أخرية تود
ذكرها؟
وهلل احلمد بعد مرور ما يقارب ثالث �سنني
ون�صف من رعاية اجلامعة يل يف برناجمها
النوعي برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ،ال
ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان
جلامعتي العريقة على ما قدمته يل ولزمالئي
من �صنوف العلوم واملعارف واملهارات ،و�صق ًال
للمواهب والقدرات ،و�إثرا ًء للفكر
والأدب الأخالق ...
ف�شكر ًا جزي ًال
		

إنهاء  100طالب وطالبة من مسار الطلبة المتفوقين
لبرنامج المجلس الثقافي البريطاني
بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين ،قام الربنامج بتنفيذ
برنامج خم�ص�ص لتنمية مهارات اللغة الإجنليزية لطلبته ،ويف هذا
الف�صل من العام اجلامعي ان�ضم �إلى امل�ستفيدين من الربنامج 100
طالب ًا وطالبة ليبلغ العدد الإجمايل للم�ستفيدين من هذا الربنامج
( )215طالب ًا وطالبة منذ بدء تنفيذه قبل �سنتني.
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مشاركات طلبة البرنامج
ُحسن الخلق،،،
شمعة تضيء الحياة

الطالب حمود حممد الرجعان
كلية االمري �سلطان للخدمات الطبية الطارئة

ال�شمع مادة قا�سية ّ
وه�شة بطبيعتها وميكن �أن ت�صبح طر ّية
ب�إدخال قليل من احلرارة والدفء بحيث تتك ّيف بال�شكل الذي تريده،
بالطريقة نف�سها بكونك ح�سن اخللق لطيف ودود ت�ستطيع �أن جتعل
النا�س مطاوعني لك ويلبون طلباتك حتى ولو كانوا م ّيالني �إلى النكد
و�سوء الظن ،فح�سن اخللق بالن�سبة للطبيعة الإن�سانية مثل احلراراة
والدفء بالن�سبة لل�شمع ،من جانب �آخر فكلما ازدت خلق ًا كلما
ازدت قرب ًا من الر�سول يوم القيامة ،يقول الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم� :إن �أحبكم ايل و�أقربكم مني جمل�س يوم القيامة �أحا�سنكم
اخالق ًا ،كذلك ُ�سئل الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم عن اكرث ما ُيدخل
أح�سنت
النا�س اجلنة فقال  :تقوى اهلل وح�سن اخللق ،فاللهم كما � َ
أح�سن ُخلقنا .للطالب املتفوق �أي�ض ًا قناة على اليوتيوب
َخلقنا � ِ
https://www.youtube.com/channel/UCIp1cgT_tS-x70f4xt_FoAA

الطالبة ندى حممد زيدان–موهبة فن الكرو�شيه

الطالبة رفال با�صقر–موهبة الر�سم
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عـلـمـتـني الـريـاض

الطالب عبداالله حمد املاجد
كلية ال�سياحة و الآثار

يف قلب �صحراء قاحلة على بقايا مدينة احلجر ت�أ�س�ست مدينة
الريا�ض و كانت وقتها مق�صد ًا للتجار وملن �أراد وادي ًا لي�ستقي منه
و ذلك لوجود الأ�سواق والأودية و الرو�ضات فيها والتي كانت تعترب
من �أهم م�صادر احلياة يف مكان ي�صعب فيه وجود م�صادر للحياة.
فعلمتني الريا�ض� ،أنه �إذا كانت فيك املميزات التي يندر وي�صعب
وجودها ف�ستكون ذات �أهمية وم�صدر جذب للجميع ،بعد �أن �سقطت
الدولة ال�سعودية الأولى التي كانت عا�صمتها الدرعية و بد�أت الدولة
ال�سعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبداهلل الذي اتخذ الريا�ض
عا�صمة له بد ًال من الدرعية ،لأنها كانت قوية التح�صني كثرية املزارع،
على الرغم من �أن �آباءه و�أجداده من الدرعية و ق�صورهم فيها .وكانت
الدرعية والريا�ض تتناف�س يف القوه و التطور ،و تفوقت الريا�ض على
الدرعية يف قوتها و ثرواتها على الرغم من �أن الدرعية كانت �أقوى منها
و�أ�صبحت هي العا�صمة ،حتى ملا بد�أت الدولة ال�سعودية الثالثة اختارها
امللك عبدالعزيز عا�صم ًة له لنف�س ال�سبب ،فعلمتني الريا�ض �أن تطوير
النف�س و تقويتها والطموح العايل و التناف�س يو�صلك �إلى القمة.
يف وقت كانت مدن العامل الكربى مثل لندن و باري�س ولو�س
اجنلو�س وغريها تتناف�س يف �إقامة ال ُبنى التحتية القوية واملباين
الهند�سية الإبداعية و الأبراج ال�شاهقة ،وقتها كانت مدن اخلليج
و�أغلب املدن والعوا�صم العربية يف حالة تطور متوا�ضعة مقارن ًة باملدن
الأمريكية والأوروبية� ،إال انه يف عام 2000م مت ت�شييد ناطحة �سحاب
يف الريا�ض وكانت من اكرب و�أروع الإبداعات الهند�سية يف العامل (برج
الفي�صلية) ف�ض ًال عن وجود �إ�ستاد امللك فهد الدويل الذي كان وقتها
من �أجمل و�أف�ضل املالعب يف العامل  ،بالإ�ضافة �إلى جامعة امللك �سعود
وكانت من �ضمن �أف�ضل  200جامعه بالعامل  ،بالإ�ضافة �إلى احتوائها
على مركز ثقايف (مركز امللك فهد الثقايف) و مركز تاريخي (مركز
امللك عبدالعزيز التاريخي) على م�ستويات و موا�صفات عاملية و
راقية .بالإ�ضافة �إلى مطار امللك خالد الدويل الذي كان وقتها اكرب
مطار بالعامل وغريها الكثري من الإجنازات ،مع كل هذا كان ينظر
�إليها البع�ض ب�أنها مدينة عربية مثلها مثل غريها من املدن العربية
حتى وبعد �أن مت �إن�شاء اكرب مركز مايل بالعامل (مركز امللك عبداهلل
املايل) و�إدخال موقع اثري بقائمة اليون�سكو للرتاث العاملي (الدرعية
التاريخية) وغريها من الإجنازات .ولكن ! هل ت�أثرت الريا�ض ؟ هل
ا�ست�سلمت الريا�ض لهذه الر�سائل والآراء؟ كال !! بل م�ضت الريا�ض
على مقولة «القافلة ت�سري والكالب تنبح» ومازالت الريا�ض تتقدم و
تتطور وهاهي الآن تخطط لأكرب متحف �إ�سالمي يف العامل (�ضمن
م�شروع تطوير بوابة الدرعية التاريخية) و�أ�ضخم منتزه ترفيهي بالعامل
(منتزة العار�ض الوطني الذي ي�شمل م�شروع القدية) و�أف�ضل م�شروع
نقل ومرتو بالعامل (م�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام بالريا�ض)
و اكرب منحدر ثلجي يف العامل (ال�سعودية مول) و غريها الكثري من
امل�شاريع اجلبارة ،و مل ت�ستمع �إليهم و مل تعطي لهم بال  ،فعلمتني
الريا�ض �أن ال ا�ستمع للر�سائل والنظرات املحبطة وال�سلبية ،و�أن �أوا�صل
يف تطوير ذاتي واملحافظة على و�صويل للقمة.

مشاركات طلبة البرنامج
عامان من الرؤية

الطالبة �ساره يزيد ح�سن املبارك
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

«دائما ما تبد�أ ق�ص�ص
النجاح بر�ؤية ،و�أجنح
الر�ؤى هي تلك التي تبنى
على مكامن القوة ،ونحن
نثق ونعرف �أن اهلل �سبحانه
حبانا وطن ًا مبارك ًا هو �أثمن
من البرتول ،ففيه احلرمان
ال�شريفان� ،أطهر بقاع
الأر�ض ،وقبلة �أكرث من مليار م�سلم ،وهذا هو عمقنا العربي والإ�سالمي
وهو عامل جناحنا الأول” ،يف اخلام�س والع�شرين من �شهر �أبريل عام
 ، 2016وبهذه العبارات �أطلق الأمري ال�شاب حممد بن �سلمان ر�ؤية
 ، 2030ملجتمع حيوي واقت�صاد مزهر.
بعد عامني من هذه الر�ؤية الطموحة بد�أت تظهر لنا بع�ض معاملها
يف الأفق ،وبد�أنا نلتم�س بع�ض ثمراتها .فلمحة �سريعة كفيلة ب�إعطاء
�صورة لبدايات التغيري امل�شرقة .فهذه جوالت �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان تدعم الت�سليح وتوطني القطاع الع�سكري ،حيث
اتفاقيات عدة يف جمال الت�سليح والت�صنيع الع�سكري،
�أ�سفرت عن
ٍ
وتتوجه اململكة لتن�شيط �صناعة قطع الغيار وال�صناعات التكميلية
الع�سكرية مما يوفر الكثري من االنفاق الع�سكري ،بجانب توفري فر�ص
وظيفية لل�شباب ال�سعودي يف املجاالت الفنية والهند�سية.
كما تظل خدمة �ضيوف الرحمن من �أ�سمى �أهداف حكومتنا
الر�شيدة ،و زيادة الطاقة اال�ستيعابية ال�ستقبال �ضيوف الرحمن �إحدى
�أهداف هذه الر�ؤية .ولهذا ر�صدت الكثري من امل�شاريع لتحقيق هذا
الهدف ،ومنها مطار امللك عبدالعزيز مبدينة جدة والذي من املتوقع
افتتاحه خالل الأ�شهر القادمة بطاقة ا�ستيعابية ت�صل �إلى  80مليون
م�سافر وارتباطه مبا�شرة بقطار احلرمني لنقل �ضيوف الرحمن.
ودع ًما للق�ضاء على البريوقراطية يف العمل ورفع كفاءة وانتاجية
القطاع احلكومي �أ�صبحنا نرى التعامالت الإلكرتونية للح�صول على
ملمو�سا ،فوزارة العدل �أتاحت للأفراد االطالع على
اخلدمات واق ًعا
ً
الق�ضايا واال�ستعالم عن موعدها �إلكرتونيا ،كما �أ�صبح بالإمكان
ت�سجيل الوكالة �إلكرتونيا ،و�إمكانية تقدمي طلب للدوائر االنهائية،
ومعرفة املحامني واملحكمني املعتمدين من الوزارة.
وكذا وزارة ال�صحة فعلت مواقع التوا�صل االجتماعي لال�ست�شارات
او ال�شكاوي وال نن�سى تطبيق” �صحة” الذي يتيح للفرد ا�ست�شارة طبيب
عام موثوق ،وما قامت به وزارة التجارة واال�ستثمار من �إتاحة �إ�صدار �أو
جتديد �أو �شطب ال�سجل التجاري ،وتطبيق “معروف” وهو مبادرة من
الوزارة بالتعاون مع �شركة ثقة ،فقبل التعامل مع �أي متجر �إلكرتوين
ب�إمكانك الت�أكد من تقييم املتجر وتوثيقه لدى وزارة التجارة واال�ستثمار
.وغريها الكثري مما ال ي�سع ذكره.
ً
ملحوظا بتهيئة فر�ص العمل �أمام ال�شباب
اهتماما
و اولت الر�ؤية
ً
ال�سعودي ،فان�ش�أت مركز “طاقات” �أكرب من�صة افرتا�ضية ل�سوق
العمل والتي ت�شمل القطاعني العام واخلا�ص.و حر�صت الر�ؤية على
املواءمة بني خمرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل ،فرنى يف جامعة

امللك �سعود ا�ستحداثها ملقررات تتنا�سب مع حاجة ال�سوق ،و�أعادت
تنظيم خطط بع�ض الأق�سام خلريجني �أكرث كفاءة.
كما ركزت ر�ؤية  2030على تنمية دور املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
يف �إجمايل الناجت املحلي ،وتذليل العقبات �أمام ال�شباب واملبدعني
لالنخراط يف بيئة الأعمال وت�سويق �أفكارهم وانتاجهم.وذلك عن طريق
ان�شاء الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة التي ت�سعى جلعل
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة املحرك الأ�سا�سي للتنمية االقت�صادية،
من خالل ت�سهيل ح�صول املن�ش�آت على التمويل  ،وان�شاء مزيد من
حا�ضنات الأعمال وم�ؤ�س�سات التدريب ،بالإ�ضافة �إلى م�ساعدة املن�ش�آت
على ت�صدير منتجاتها عرب الت�سويق الإلكرتوين والتن�سيق مع اجلهات
الدولية ذات العالقة .و عززت الر�ؤية دور املراة من خالل زيادة فر�ص
العمل للمر�أة ،فبجانب الفر�ص احلالية املتاحة ُف ِتح لها جمال امل�شاريع
والقطاع اخلا�ص.
الرتفيه �ضرورة يف املجتمعات املتقدمة و رافد من روافد االقت�صاد
لأي دولة  ،لذا اجتهت الر�ؤية لزيادة معدل انفاق الأ�سر على الرتفيه
والثقافة داخل اململكة متما�ش ًيا مع هذه احلاجة .من خالل ان�شاء هيئة
عامة تعنى بالأن�شطة والفعاليات التي من �ش�أنها رفع هذه الن�سبة،
وهي الهيئة العامة للرتفيه ،وما “م�شروع القدية” الى خطوة يف طريق
حتقيق هذا الهدف.
قدما لتحقيق الر�ؤية  ،ونحن
كل تلك البوادر تب�شر ب�أننا من�صي ً
�شباب اليوم نحمل على عاتقنا جناح ر�ؤية  .2030كما اكد على ذلك
الأمري ال�شاب حممد بن �سلمان عندما قال “�أن من �أهم عوامل قوتنا
هو �شبابنا املفعم باحليوية والن�شاط”.
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�س�ؤال العدد�:أجمل تعبري على ال�صورة التالية:
تو�ضيح� :صورة تكرمي اخلريج املتفوق نا�صر بن حممد العنزي من
كلية الآداب يف حفل خريجي الدفعة الأولى للربنامج.
تبارك �إدارة الربنامج لطالب وطالبات الربنامج الذين ح�صولوا على
منح بحثية مل�شروعاتهم يف يف الدورة الثالثة من برنامج دعم �أبحاث طلبة
البكالوريو�س وعددهم  14طالب ًا وطالبة.
تهنىء �إدارة الربنامج الطالبة املوهوبة ليان �أحمد الغامدي لإنهائها
متطلبات برنامج ت�أهيل القيادات ال�شابة للحوار العاملي وهو �إحدى
الربامج التابعة ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،ونتمنى لها مزيداً
من التميز والإبداع.
تهنىء �إدارة الربنامج الطالب املتفوق
ابراهيم بن عبدالرحمن بن �سعد املقبل-كلية الهند�سة قبوله يف برنامج
Saudi Summer Internship Program
"

للتدريب البحثي للطلبة املتميزين يف ق�سم الهند�سه الكهربائيه
يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا (كاو�ست).
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تر�سل االجابات على �إمييل  ،dspm@ksu.edu.saوتخ�ضع التعبريات
الأف�ضل للقرعة الختيار الطالب(ة) الفائز(ة) بجائزة ق ّيمة.

البرنامج في عيونهم
مبادرة نوعية للجامعة تهدف �إلى بناء
الإن�سان ال�سعودي وت�سليحه باملعارف والقدرات
واملهارات النوعية التي يحتاجها وطننا الغايل
لتحقيق ر�ؤيته الثاقبة 2030
�أ.د حممد بن �صالح النمي
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

يف �ضوء التغريات التي ي�شهدها وطننا
الغايل نحو التميز والعاملية ،ف�إن هذا الربنامج
مبنطلقاته احلالية يعترب مطلب وطني م ّلح
لتوفري القيادات ال�شابة الداعمة لر�ؤية الوطن.
د .با�سل بن عبداهلل ال�سدحان
عميد القبول والت�سجيل

ما مييز هذا الربنامج تفرده النوعي يف
رعاية التفوق واملوهبة على امل�ستوى الإقليمي
والوطني وي�ستند �إلى منطلقات ر�ؤية اململكة
. 2030
د .عبداملجيد اجلريوي
عميد ال�سنة الأولى امل�شرتكة

الربنامج ير�سخ املفهوم احلقيقي للإ�سثتمار
يف املورد الب�شري ال�سعودي وبناء ر�أ�س املال
الب�شري الداعم لتطلعات الوطن وتنميته
املن�شودة.
الدكتورة عفاف حممد الدبا�س
من�سقة الربنامج يف كلية العلوم

�إن النهو�ض بالوطن يبد�أ من االهتمام
والرعاية الكاملة باملتفوقني واملوهوبني وهذا
جوهر ما ينطوي عليه برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني باجلامعة.
�أ.د حمد بن فهد القريني
عميد �ش�ؤون الطالب

الربنامج حقق تطلعاتي يف تطوير معاريف
وقدراتي ومهاراتي برباجمه املتنوعة الداخلية
واخلارجية ،ف�شكر ًا جامعتي و�شكر ًا لوطني
و�أعاننا اهلل تعالى على رد املعروف واجلميل.
اخلريج املتفوق حممد م�شاري بن جويعد

