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رؤية البرنامج:

السعودي  المجتمع  في  والموهوبين  المتفوقين  الطلبة  رعاية  مجال  في  والتميز  الريادة 
للمساهمة في التحول نحو مجتمع واقتصاديات المعرفة.

رسالة البرنامج:

تقديم رعاية وعناية استثنائية للطلبة المتفوقين والموهوبين بجامعة الملك سعود في 
وإثرائية  نوعية  برامج  تقديم  خالل  من  المتاحة  الموهبة  مجاالت  وكافة  التخصصات  كافة 
العلمي  المستوى  على  لديهم  الموهبة  ومجاالت  األكاديمي  تفوقهم  تدعم  ومساندة 

والعملي.

أهداف البرنامج:

للكفاءات  نواة  ليكونوا  والموهوبين  المتفوقين  الجامعة  طلبة  إعداد  في  اإلسهام   .1
الجامعة  مستوى  على  والمتميزة  المتعددة  الموهبة  ومجاالت  العلمية  والقيادات 

والمجتمع.

للمساهمة  المتفوقين والموهوبين  الجامعة  القدرات والمهارات لطلبة  وإبراز  2. تطوير 
في جهود التنمية والتطوير على مستوى الجامعة والمجتمع.  

3. تنمية أفاق التفكير للطلبة المتفوقين والموهوبين، وزيادة قدراتهم على التكيف مع 
متطلبات التنمية المعاصر ة.

البرامج  من  القصوى  االستفادة  من  والموهوبين  المتفوقين  الجامعة  طلبة  تمكين   .4
واألكاديمية  التعليمية  باألبعاد  والمتعلقة  للجامعة  والخارجية  الداخلية  والشراكات 

والبحثية وكذلك المتعلقة بالموهبة واإلبداع واالبتكار. 

5. نشر وترسيخ ثقافة التفوق والموهبة في الجامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بين 
الطلبة في جميع كليات الجامعة .
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مخرجات البرنامج:

1.  جيل من الكفاءات المتميزة والمتفوقة في مجاالت العلم والمعرفة والموهبة واإلبداع 
قادرة على المساهمة الفاعلة في مجتمع المعرفة وتنميته.

2.  أعمال وانتاجات في مجاالت المعرفة والعلوم والموهبة للطلبة المتفوقين والموهوبين 
بالجامعة.

3. برامج إثرائية متخصصة في رعاية التفوق والموهبة واإلبداع.

4. نشرات ومطويات متعلقة برعاية التفوق والموهبة في الجامعة.

مسارات البرنامج:

مسارات رئيسة:

• مسار الطلبة المتفوقين.

• مسار الطلبة الموهوبين.

مسارات مساندة:

• مسار التلمذة.

إدارات الجامعة المساندة:

• كليات الجامعة.

• عمادة السنة األولى المشتركة.

• عمادة تطوير المهارات.

• عمادة شؤون الطالب.

• عمادة القبول والتسجيل.



5

• عمادة شؤون المكتبات.

• عمادة البحث العلمي.

منسوبو البرنامج:

• اللجنة التنفيذية الدائمة.

• إدارة البرنامج.

• منسقي ومنسقات الكليات.

• الطالب والطالبات المتفوقين والموهوبين.
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تفاصيل إنجازات البرنامج 

التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعود ومؤسسة موهبة   

والموهوبين  المبدعين  رعاية  في  سعود  الملك  جامعة  تطلعات  مع  إنسجامًا   
بالجامعة، وتعضيد أركان التعاون والتواصل مع المؤسسات الوطنية العريقة ذات العالقة، 
مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  5/2/1440هـ،  الموافق  األحد  يوم  سعود،  الملك  جامعة  وّقعت 

الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة( في مقر الجامعة بالدرعية.

وّقع مذكرة التفاهم، ؛ من جانب الجامعة معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران   
بن عبدالرحمن العمر ومن جانب المؤسسة معالي األمين العام الدكتور سعود بن سعيد 
إلى دعم  المذكرة  . وتهدف  الجامعة ومنسوبي موهبة  ، بحضور سعادة وكالء  المتحمي 
واألنشطة  والبرامج  الجهود  وتكامل  تنسيق  خالل  من  مبدع  معرفي  مجتمع  إلى  التحول 
الخاصة بالموهبة واإلبداع بين الطرفين. وشملت المذكرة على مجاالت تعاون عدة، منها: 
والمعارض  والمسابقات  والخبرات،  المعلومات  وتبادل  الرعاية،  وبرامج  الطلبة،  ترشيح 
والفعاليات، ونشر ثقافة الموهبة واإلبداع واالبتكار، والبحث العلمي وبرامج التلمذة وريادة 

األعمال.
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تكريم مجموعة من طلبة الجامعة المتفوقين إلنهائهم البرامج اإلثرائية     
الصيفية الخارجية، وتكريم للطلبة الموهوبين على انجازاتهم   

حرصًا من معالي مدير الجامعة على رعاية التميز والتفوق واإلبداع، فقد قام معاليه   
بعد توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة( 
في مقر الجامعة بالدرعية بتكريم مجموعة من طلبة الجامعة المتفوقين إلنهائهم بتميز 
نحٍو مشرًف  والوطن على  الجامعة  وتمثيلهم   الخارجية  الصيفية  اإلثرائية  البرامج  واقتدار 

وكذلك تكريم معاليه للطلبة  الموهوبين على انجازاتهم النوعية.

46 دورة تدريبية وورشة عمل لمسار الطلبة المتفوقين   

وطالبات  لطالب  تدريبية  ساعة   108 بواقع  تدريبية  ودورة  عمل  ورشة   46 تنفيذ  تم   
مسار الطلبة المتفوقين، وهي كتالي:

دورة وورشة
ساعة 108

46

ساعة 40

20
للطالب

ساعة 64

24
للطالبات

ساعات 4

2
مشتركة
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وهي بالتفصيل:

مخصصة لـالساعاتالتاريخاليوماسم الدورة أو ورشة العمل

الطالب١440/08/١9١األربعاءلقاء مع خبير )١٧(

الطالب ١440/0٧/٢٧٢األربعاءالحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي للصناعة
والطالبات

الطالبات١440/0٧/٢4٢األحدالمجلس الحواري الرابع للطالبات

الطالب١440/0٧/٢١١الخميسلقاء علمي مع عالم )١٥(

الطالب١440/0٧/١9١الثالثاءلقاء مع خبير )١٦(

الطالب١440/0٧/١٧١األحدلقاء مع خبير )١٥(

الطالبات١440/0٧/١0٢األحدالمجلس الحواري الثالث للطالبات

الطالب١440/0٧/0٧١الخميسلقاء علمي مع عالم )١4(

الطالب١440/0٧/0٦١األربعاءلقاء علمي مع عالم )١٣(

الطالب١440/0٧/04١اإلثنينلقاء علمي مع عالم )١٢(

الطالب١440/0٦/٣0١الخميسلقاء مع خبير )١4(

الطالب١440/0٦/٣0٥الخميسورشة عمل التخطيط الشخصي اإلستراتيجي

الطالبات١440/0٦/٣04الخميستقديم البحوث والملصقات في المؤتمرات

 التوثيق العلمي بنظام 
APA الطالبات١440/0٦/٢94األربعاءجمعية علم النفس اإلمريكية

الطالبات١440/0٦/٢٦١األحدالمجلس الحواري الثاني للطالبات

الطالبات١440/0٦/٢٣١الخميس لقاء مع خبير )١٣(

الطالبات١440/0٦/٢٣4الخميسعادات العقل وتنمية الفكر

الطالب١440/0٦/٢١١الثالثاءلقاء مع خبير )١٢(

الطالبات١440/0٦/١٥4األربعاءدورة التفوق الدراسي

الطالبات١440/0٦/١٢٢األحدالمجلس الحواري األول للطالبات

مقدمة للبحث العلمي

١440/0٧/١4١.٥الخميس

الطالبات
١440/0٦/٣0١.٥الخميس

١440/0٦/٢٣١.٥الخميس

١440/0٦/09١.٥الخميس
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مخصصة لـالساعاتالتاريخاليوماسم الدورة أو ورشة العمل

الطالب ١440/0٥/١4٢األحدلقاء علمي مع عالم )١١(
والطالبات

الطالب١440/0٥/١٥٣الثالثاءعادات العقل وتنمية الفكر

الطالب١440/0٥/١4٣اإلثنينالعادات السبع للتفوق

الطالب١440/0٥/١0٣الثالثاءعادات الذكاء الثمانية

الطالب١440/0٥/09٣األثنينأسرار التفوق الدراسي

الطالب١440/0٣/٢٧١األربعاءلقاء علمي مع عالم )١0(

الطالبات١440/0٣/٢١٥الخميسورشة عمل اللغة الجديدة في الزمن الصعب

الطالبات١440/0٣/١4١.٥الخميسلقاء مع خبير )١١(

الطالبات١440/0٣/04١.٥اإلثنينلقاء مع خبير )١0(

 APA الطالبات ١440/0٢/٣04 الخميس دورة التوثيق العلمي بنظام

الطالب ١440/0٢/٢٧٣اإلثنيندورة مهارات القيادة اإلدارية

الطالب ١440/0٢/٢٦٣األحددورة التفكير الناقد

الطالبات١440/0٢/٢٦4األحددورة عادات العقل وتنمية الفكر

الطالبات١440/0٢/٢٢١األربعاءورشة عمل عن البرامج وإجراءات القبول بجامعة ادنبرة

الطالب ١440/0٢/٢٢٣ األربعاء دورة أساسيات البحث العلمي 

الطالب ١440/0٢/٢١٣ الثالثاء دورة األساليب اإلحصائية في البحوث العلمية 

الطالبات١440/0٢/١٦4الخميسدورة التفوق الدراسي

الطالبات١440/0٢/١٥4األربعاءدورة النشر العلمي في الدوريات العلمية

الطالبات١440/0٢/١٣٥اإلثنيندورة البوصلة الشخصية

مواجهة الجمهور والتحدث
١440/0١/٢8٢اإلثنين

الطالبات
١440/0١/٢9٢الثالثاء

الطالب١440/0١/١٦١األربعاءلقاء مع خبير )9(
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45 دورة تدريبية وورشة عمل لمسار الطلبة الموهوبين   

تم تنفيذ 45 ورشة عمل ودورة تدريبية بواقع 114 ساعة تدريبية لطالب وطالبات مسار   
الطلبة الموهوبين وزعت كتالي:

وهي بالتفصيل:

مخصص لـالساعاتالتاريخاليوماسم الدورة أو ورشة العمل

الطالب ١440/0٧/٢٧2األربعاءالحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي للصناعة
والطالبات

الطالبات١440/0٧/٢42األحدالمجلس الحواري الرابع للطالبات
الطالبات١440/0٧/١02األحدالمجلس الحواري الثالث للطالبات

الطالب١440/0٧/091السبتلقاء مع استاذ الموهبة

دورة أساسيات الرسم بألوان األكريلك

١440/0٧/٢83الخميس

الطالبات
١440/0٧/٢١3الخميس
١440/0٧/١43الخميس
١440/0٧/0٧3الخميس
١440/0٦/٣03الخميس

الطالبات١440/0٦/٢83الثالثاءمعرض اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع
الطالبات١440/0٦/٢٦2األحدالمجلس الحواري الثاني للطالبات

تصوير البورترية
١440/0٦/١٦2الخميس

الطالبات
١440/0٦/١٥2األربعاء

الطالبات١440/0٦/١٢2األحدالمجلس الحواري األول للطالبات

دورة وورشة
ساعة 114

45

ساعة 33.5

11
للطالب

ساعة 78.5

33
للطالبات

ساعات 2

1
مشتركة
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مخصص لـالساعاتالتاريخاليوماسم الدورة أو ورشة العمل

الطالب١440/0٦/١١2السبتأساسيات البحث العلمي

مبادئ ديزني الـ١٢ لتحريك الشخصيات الكرتونية
١440/0٦/092الخميس

الطالبات
١440/0٦/082األربعاء

Arduino دورة تطوير اللوح اإللكتروني

١440/0٦/0٢3الخميس

الطالب
١440/0٦/0١3األربعاء
١440/0٥/٣03الثالثاء
١440/0٥/٢93اإلثنين
١440/0٥/٢83األحد

الطالب١440/0٥/٢٧7السبتلقاء الموهوبين الثاني

دورة التحدث ومواجهة الجمهور
١440/0٥/١42الخميس

الطالبات
١440/0٦/083األربعاء

الطالبات١440/0٣/١41.5الخميسلقاء مع خبير ١١

ورشة عمل أدوات الكتابة
١440/0٢/٢82 الثالثاء

الطالبات
١440/0٢/٢٧2اإلثنين

الطالب١440/0٢/٢٥2.5السبتورشة عمل توليد األفكار اإلبداعية
الطالب١440/0٢/٢٣4الخميسدورة أدوات اإلتقان

الطالبات 1 ١440/0٢/٢٢األربعاء ورشة عمل عن البرامج وإجراءات القبول بجامعة ادنبرة 

دورة فن المكياج
١440/0٢/٢١4الثالثاء

الطالبات
١440/0٢/٢04اإلثنين

ورشة عمل مدخل لتعلم الخط الديواني
١440/0٢/١٥2األربعاء

الطالبات
١440/0٢/١42الثالثاء

الطالبات١440/0٢/١٣5اإلثنيندورة البوصلة الشخصية

كتابة النص المسرحي )سيناريست(
١440/0٢/٢02اإلثنين

الطالبات
١440/0٢/١٣2اإلثنين

فن المكسيد ميديا
١440/0٢/0٧2الثالثاء

الطالبات
١440/0٢/0٦2اإلثنين

مواجهة الجمهور والتحدث
١440/0١/٢92الثالثاء

الطالبات
١440/0١/٢82اإلثنين

حددي فكرة مشروعك
١440/0١/٢٢2الثالثاء

الطالبات
١440/0١/٢١2اإلثنين

الطالب١440/0١/١92السبتلقاء الموهوبين األول
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26 دورة تدريبية وورشة عمل لمسار الطلبة المتفوقين بالسنة األولى المشتركة   

وطالبات  لطالب  تدريبية  159 ساعة  بواقع  تدريبية  ودورة  عمل  ورشة   26 تنفيذ  تم   
مسار الطلبة المتفوقين بالسنة األولى المشتركة.

مخصص لـالساعاتالتاريخاليومالدورة التدريبية أو ورشة العمل

الطالبات١440/0٦/٢94األربعاءالوعي المالي وثقافة االدخار
الطالبات١440/0٦/٢٦4األحدمهارات التحفيز واإللهام
الطالب١440/0٦/١44الثالثاءمهارات التحفيز واإللهام 
الطالبات١440/0٦/0٦4اإلثنينبرنامج الديكوباج المطور

)AUTOCAD( الطالبات١440/0٦/0١4األربعاءالرسم الهندسي
الطالبات١440/0٦/0١4األربعاءاستراتيجيات التفوق

الطالب١440/0٥/٢94اإلثنينتحديد مسار التخصص 
)AUTOCAD( الطالب١440/0٥/٢٣4الثالثاءالرسم الهندسي

الطالب١440/0٥/١٦4األربعاءمهارات اإلعالم الناقد 
الطالب١440/0٥/١٥15الثالثاءلغة البرمجة جافا

الطالب١440/0٥/094اإلثنينقوة االنضباط الذاتي 
الطالبات١440/0٥/094اإلثنينبرنامج مفاهيم االبتكار

الطالبات١440/0٣/0٥4الثالثاءبرنامج تصميم االنفوجرافيك
الطالب١440/0٣/0٥4الثالثاءصناعة األفكار المبتكرة
الطالبات١440/0٢/٣04الخميسبرنامج اإلسعافات األولية
الطالبات١440/0٢/٢٦4األحدمهارات اإللقاء والتأثير
الطالب١440/0٢/٢١4الثالثاءبرنامج اإللقاء والتأثير

MAPLES PROGالطالب١440/0٢/٢١4الثالثاء
MATHEPERT PROGالطالب١440/0٢/٢١4الثالثاء

MAPLES PROGالطالبات١440/0٢/٢١4الثالثاء

دورة وورشة
ساعة 159

26
ساعة 85

13
للطالب

ساعة 74

13
للطالبات
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مخصص لـالساعاتالتاريخاليومالدورة التدريبية أو ورشة العمل

 MATHEPERT PROGالطالبات١440/0٢/٢١4الثالثاء
الطالب١440/0١/٢94الثالثاءبرنامج اإلسعافات األولية

الطالب١440/0١/٢٣15األربعاءلغة البرمجة جافا
الطالب١440/0١/٢٣15األربعاءلغة البرمجة بايثون 

الطالبات١440/0١/٢٣15األربعاءلغة البرمجة جافا
الطالبات١440/0١/٢٣15األربعاءلغة البرمجة بايثون 

20 دورة تدريبية وورشة عمل لمسار الطلبة الموهوبين بالسنة األولى المشتركة   

تم تنفيذ 20 ورشة عمل ودورة تدريبية بواقع 80 ساعة تدريبية لطالب وطالبات مسار   
الطلبة الموهوبين بالسنة األولى المشتركة.

دورة وورشة
ساعة 80

20
ساعة 32

8
للطالب

ساعة 48

12
للطالبات

مخصص لـالساعاتالتاريخاليومالدورة التدريبية أو ورشة العمل

الطالبات١440/0٦/٢94األربعاءالوعي المالي وثقافة االدخار
الطالبات١440/0٦/٢٦4األحدمهارات التحفيز واإللهام
الطالب١440/0٦/١44الثالثاءمهارات التحفيز واإللهام 
الطالبات١440/0٦/0٦4اإلثنينبرنامج الديكوباج المطور

)AUTOCAD( الطالبات١440/0٦/0١4األربعاءالرسم الهندسي
الطالبات١440/0٦/0١4األربعاءاستراتيجيات التفوق

الطالب١440/0٥/٢94اإلثنينتحديد مسار التخصص 
الطالب١440/0٥/١٦4األربعاءمهارات اإلعالم الناقد 
الطالب١440/0٥/094اإلثنينقوة االنضباط الذاتي 
الطالبات١440/0٥/094اإلثنينبرنامج مفاهيم االبتكار
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مخصص لـالساعاتالتاريخاليومالدورة التدريبية أو ورشة العمل

الطالبات١440/0٣/١04األحدتحديد مسار التخصص الجامعي
الطالبات١440/0٣/0٥4الثالثاءبرنامج تصميم االنفوجرافيك

الطالب١440/0٣/0٥4الثالثاءصناعة األفكار المبتكرة
الطالب١440/0٢/٢94األربعاءنافذة على الموهبةوالموهوبين

الطالبات١440/0٢/٢٦4األحدمهارات اإللقاء والتأثير
الطالب١440/0٢/٢٥4السبتبرنامج أدوات اإلتقان
الطالب١440/0٢/٢١4الثالثاءبرنامج اإللقاء والتأثير
الطالبات١440/0٢/٢١4الثالثاءمهارات اإلعالم الناقد

الطالبات١440/0٢/١٥4األربعاءالحماية الفكرية وبراءات االختراع
الطالبات١440/0٢/0١4األربعاءنافذة على الموهبة والموهوبين

  صور من إعالنات الدورات وورش العمل
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   صور من دورات وورش العمل الخاصة بالبرنامج
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أربع مجالس حوارية للطالبات   

برنامج  1439/1440هـ استحدث  الدراسي  العام  الثاني من  الدراسي  الفصل  بداية  مع   
وهو  للطالبات،  الحواري  المجلس  بعنوان  جديدة  فعالية  والموهوبين  المتفوقين  الطلبة 
سلسلة من اللقاءات والتي يستضيف فيها البرنامج نخبة من طالبات الجامعة المتفوقات 
أبدعن فيها، ليكن قدوة ومصدر  التي  والموهوبات لعرض تجاربهن الشخصية والعملية 
إلهام لزميالتهن الطالبات، أقام البرنامج خالل الفصل الثاني أربع مجالس حوارية هي كتالي:

المجلس الحواري األول

األعمال شهد  إدارة  الموهوبة من كلية  الطالبة  قدمته      
التواصل  وسائل  في  “الموهبة  بعنوان  النفيسي،  صالح  بنت 
الحوار  هذا  في  تطرقت  وقد  االجتماعية”،  والحياة  االجتماعي 
طورت  وكيف  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  تجاربها  عن 
تناسبها  موهبة  كل  أن  مراعاة  يجب  حيث  موهبتها،  من 
في  الطرح  طريقة  وأن  األخرى،  من  أكثر  التطبيقات  بعض 
في  المطروح  المحتوى  توحيد  األخرى،  عن  تختلف  برنامج  كل 
الحساب، توحيد وتثبيت صورة الحساب في كل برامج التواصل 
االجتماعي، االهتمام بوقت وضع الصور والفيديوهات، وتحدثت 
عن أهم البرامج في استخدام  تواقيع الصور، و االعتناء باإلضاءة 
نفس  من  أشخاص  مع  التفاعل  وكيفية  الطرح،  أساليب  في  التنويع  وعن  التصوير،  وزوايا 
الموهبة، والتفاعل مع األحداث المحلية والعالمية، وأيضًا التفاعل مع المتابعين وما إلى ذلك.



17

المجلس الحواري الثاني

قدمته الطالبة المتفوقة من كلية الصيدلة آية   
بنت أحمد الشرفي، بعنوان “حينما يكون مفتاح األبواب 
المغلقة هو عزيمتك”، حيث تطرقت الشرفي في هذا 
الحوار للعزم وتعريفه، وعن تجربتها الشخصية وكيف 
ومواجهة  والنجاح،  اإليجابية،  النتائج  إلى  الطريق  كان 
الوقت  في  الصحيحة  المفاتيح  باستخدام  الصعوبات 
وما  الداخلي  السالم  على  الحصول  وكيفية  الصحيح، 

إلى ذلك.

المجلس الحواري الثالث

تم تقسيم المجلس إلى جلستين، حيث قدمت    
الجلسة األولى الطالبة المتفوقة مي بنت خلف البقمي 
بعنوان  وكانت  التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية  من 
فيها  وتم  واألكاديمي”،  الحياتي  التميز  نحقق  “كيف 
والتميز  تحقيقه،  يمكن  وكيف  التميز،  عن  الحديث 
فقدمتها  الثانية  الجلسة  أما  واألكاديمي،  الحياتي، 
المسار  من  البراك  ناصر  بنت  مها  الموهوبة  الطالبة 
العلمي بالسنة األولى المشتركة، وكانت بعنوان “كيف 
تتحول الشمعة إلى شمس مضيئة”، تم فيها الحديث 
عن التخيل االبتكاري، وحفظ األفكار المبتكرة، وشروط 
منح براءة االختراع، وكيفية الحصول عليها، وقد تخلل 

الجلسات أنشطة تفاعلية للطالبات.
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المجلس الحواري الرابع

من  الموهوبتان  الطالبتان  المجلس  قدمت   
بنت  وسارة  الزعبي  أسعد  بنت  عفراء  الصيدلة  كلية 
الزعبي  عفراء  الطالبة  تحدثت  البداية  في  سيد،  خضر 
وأدوات  العلمي،  للبحث  فكرة  عن  البحث  كيفية  عن 
في  الشخصية  تجربتها  وعن  العلمي،  البحث  وفوائد 
بها  الخاص  التخرج  بحث  فكرة  على  الحصول  كيفية 
سارة  الطالبة  تحدثت  ثم  المؤتمرات،  في  والمشاركة 
سيد عن االختراع واألفكار اإلبداعية وخطوات بناء الفكرة 
الفكرة،  أو  المشكلة  من تحديد  منتج،  إلى  وتحويلها 
وطريقة  األنسب،  الحل  وترشيح  لها  حلول  واقتراح 
والتنفيذ،  العمل  خطة  ثم  الفكرة،  أصالة  مدى  معرفة 
االبتكار  الشخصية في مجال  تجربتها  كما تحدثت عن 
التواصل  االختراع وكيفية  لبراءة  الداعمة  الجهات  وعن 

معهم وآلية تنفيذ الخطوات لحفظ الحقوق.
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تسع لقاءات مع الخبراء   

الشراكة  برنامج  مع  بالتعاون  البرنامج  نظمها  التي  اللقاءات  من  سلسلة  وهي   
العلمية الدولية بعمادة البحث العلمي، وكان محور الحديث فيها البحث والنشر العلمي، 

استضاف فيها البرنامج خبراء من دول العالم وجامعات مختلفة وهم كتالي:

التاريخ موضوع اللقاء من جامعة الخبير  سلسلة 
اللقاءات

١440/0١/١٦ المهارات الدراسية 
والبحثية جامعة برشلونا، أسبانيا  Prof. Fernando"

ALbericio
 لقاء

 مع خبير
)9(

١440/0٣/04 القيادة األكاديمية جامعة الملك سعود الدكتورة هناء السبيل
 لقاء

 مع خبير
)10(

١440/0٣/١4 صناعة التغيير جامعة الملك سعود الدكتورة إيناس بنت 
سليمان العيسى

 لقاء
 مع خبير

)11(

١440/0٦/٢١ كيف تصبح باحثُا ناجحًا  جامعة فودان، 
جمهورية الصين Prof. Fan Zhang

 لقاء
 مع خبير

)12( 

١440/0٦/٢٣ األبحاث الصحية جامعة ديربي وجامعة ليدز، 
المملكة المتحدة Prof. Denis Anthony

 لقاء
 مع خبير

)13(

١440/0٦/٣0 كيف تصبح باحثُا ناجحًا  جامعة بوترا، 
ماليزيا الدكتور محمد جاويد

 لقاء
 مع خبير

)14(

١440/0٧/١٧
كيف تحقق أعلى 

المعايير في الحياة 
األكاديمية

 جامعة توليدو، 
الواليات المتحدة األمريكية الدكتور يوسف ساري

 لقاء
 مع خبير

)15(

١440/0٧/١9 كيف تخطط لمستقبل 
ناجح

 جامعة فودان، 
جمهورية الصين Prof. Gengfeng

 لقاء
 مع خبير

)16(

١440/08/١9
التقنيات والعلوم 

المتقدمة وفرص التميز 
المستقبلي

مدينة زويل للعلوم 
والتقنية، جمهورية مصر الدكتور شريف صدقي

 لقاء
 مع خبير

)17(
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صور من إعالنات اللقاءات مع خبراء
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صور من اللقاءات مع الخبراء
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ست لقاءات مع العلماء   

وهي سلسلة من اللقاءات التي نظمها البرنامج ومعظمها تم بالتعاون مع برنامج   
زمالة عالم، والتي هدفت الحتكاك الطلبة بالعلماء ونقل التجارب المميزة لهم، وكان محور 
الحديث فيها تطوير المهارات الدراسية واألكاديمية، استضاف فيها البرنامج علماء من دول 

العالم وجامعات عدة وهم كتالي:

التاريخ من جامعة العالم سلسلة اللقاءات

١440/0٣/٢٧ جامعة ناشونال سن ياتسين
تايوان Prof. Jyh-horng Sheu لقاء علمي مع عالم )١0(

١440/0٥/١4 مركز الملك فهد الوطني لألورام الدكتورة خولة سامي الكريع لقاء علمي مع عالم )١١(

١440/0٧/04 جامعة  فاجينينغين
هولندا Prof. Vincenzo Fogliano لقاء علمي مع عالم )١٢(

١440/0٧/0٦ جامعة تكساس
الواليات المتحدة األمريكية Prof. Banglin Chen لقاء علمي مع عالم )١٣(

١440/0٧/0٧ جامعة جنوب كاليفورنيا
الواليات المتحدة األمريكية Prof. Shengqian Ma لقاء علمي مع عالم )١4(

١440/0٧/٢١ جامعة فلورنسا
إيطاليا Prof. Claudiu T. Supuran لقاء علمي مع عالم )١٥(

صور من إعالنات اللقاءات مع العلماء
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صور من اللقاءات مع العلماء
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ثمان زيارات علمية وإطالعية   

نفذ البرنامج 8 زيارات علمية وإطالعية، 7 زيارات للطالبات و زيارة واحدة للطالب شملت:  

خصصت لـالتاريخاليوموجهة الزيارة

الطالبات١440/08/١0اإلثنينمركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

الطالبات١440/0٧/١8اإلثنينمجلس الشورى

الطالبات١440/0٧/١٣األربعاءمعرض الرياض الدولي للكتاب

الطالبات١440/0٦/09الخميسالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الطالب١440/0٥/١4األحدمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الطالبات١440/0٣/١٢الثالثاءمعهد الملك عبداهلل لتقنية النانو

الطالبات١440/0٢/٢٣الخميسوكالة األنباء السعودية )واس(

الطالبات١440/0٢/٢٢األربعاءمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

صور من إعالنات الزيارات
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صور من الزيارات

إنهاء ٢٧ طالبًا وطالبة البرامج اإلثرائية )التلمذة مع خبير( في مسار التلمذة   

أقام برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين يوم األربعاء 8 / 6 / 1440هـ لقاء للطالب   
والطالبات المتفوقين والمتفوقات الذين أنهوا البرامج اإلثرائية الخاصة بمسار التلمذة من 
بدأ  المشرفين عليهم، وقد  التدريس  أعضاء هيئة  الخبراء من  اللقاء  البرنامج، كما حضر 
وللطالب  للمشرفين  الدلبحي  الدكتورعلي  البرنامج  مدير  بكلمة شكر من سعادة  اللقاء 
ذلك  تلى  ثم  والطالبات  للمشرفات  العنزي  حمدة  الدكتورة  ألقتها  الطالبات  قسم  وفي 
كلمة عن مسار التلمذة ألقاها رئيس المسار بقسم الطالب الدكتور تركي عسيري وألقتها 
بقسم الطالبات الدكتورة سارة الرشود، بعد ذلك تم تسليم شهادات إنهاء برامج التلمذة 
لسبعة وعشرون طالبًا وطالبة وشهادات شكر لواحد وعشرين خبير وخبيرة من أعضاء 

والتقطت  التدريس،  هيئة 
بأن  يذكر  التذكارية،  الصور 
األولى  الدفعة  هي  هذه 
بأنه  علمًا  المسار  من 
الفصل  منذ  للمسار  تقدم 
الدراسي األول 1438 /1439هـ 
وطالبة  طالب   ١٧0 من  أكثر 
ممن  منهم   ٦٢ قبول  وتم 

تنطبق عليهم الشروط.
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توفير سبع برامج بحثية وتدريبية لطلبة البرنامج خالل فترة اإلجازة الصيفية   

في  والموهوبين  المتفوقين  الطلبة  إلتحاق  وتسهيل  توفير  في  البرنامج  ساهم   
سبع برامج تدريبية إثرائية خالل فترة الصيف هي:

• برنامج إثرائي خارجي في إكسفورد ببريطانيا

• برنامج الرازي اإلثرائي البحثي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.

• التدريب بمركز األبحاث بمركز الملك فهد الوطني لألورام.

• برنامج الواحة اإلثرائية الصيفية بالمدينة الجامعية للطالبات.

• برنامج جاهز بعمادة تطوير المهارات.

• برنامج إعداد القيادات الشابة )قائد( بعمادة تطوير المهارات.

• التدريب في أرامكو السعودية.

صور من إعالنات البرامج اإلثرائية
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صور من مشاركة الطالب في البرامج اإلثرائية
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ثمان مشاركات في معارض ومؤتمرات   

شارك البرنامج في ثمان معارض ومؤتمرات هي:   

الجامعة  بالمدينة  الثالثاء ١440/٦/٢8هـ(  )يوم  الخليجي للموهبة واإلبداع  اليوم  • معرض 
للطالبات.

• معرض اسبوع المهنة والخريج )في الفترة ٥/٢8- ١440/٦/٢هـ( في جامعة الملك سعود.
في  ٧-١440/٧/9هـ(  الفترة  )في  والمتفوقين  الموهوبين  لرعاية  عشر  الثالث  المؤتمر   •

القاهرة.

• ملتقى مبادرة مستقبلي مسؤوليتي بمدارس األبناء )يوم الخميس ١440/٦/٣0هـ( في 
الكلية الحربية بالعيينة.

• المعرض المصاحب للقاء إنجاز بجودة )في الفترة ١9-١440/٣/٢١هـ( في المدينة الجامعية 
للطالبات.

• ملتقى اختيار التخصص الجامعي الثامن ٢0١9 )في الفترة ٣-١440/٣/٧هـ( في مدارس 
التربية النموذجية.

الجامعية  المدينة  في  الثالثاء١440/١/١٥هـ(  يوم   (  88 الوطني  اليوم  بمناسبة  معرض   •
للطالبات.

• المعرض المصاحب لملتقى الثانويات )في الفترة ٢٣-١440/٣/٢٥هـ( في مقر السنة األولى 
المشتركة.

صور من مشاركات البرنامج في المعارض والمؤتمرات
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دعوتان لطلبة البرنامج للمشاركة في المسابقات   

تم إرسال دعوات لطلبة الجامعة للتسجيل في المسابقات ومساعدتهم في إكمال   
نماذج التسجيل، والمسابقات التي أرسلت لهم كتالي:

• جائزة خادم الحرمين الشريفين 		
               لتكريم المخترعين والموهوبين

 

• مسابقة المهارات بمنطقة الرياض 	
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إصدار النشرة الفصلية السادسة والسابعة للبرنامج   

وهي نشرة فصلية يصدرها البرنامج تتضمن أهم فعاليات البرنامج وإنجازات الطلبة   
لنشر  جزء  بها  يخصص  تتضمن  وكذلك  الدراسي  الفصل  خالل  والموهوبين  المتفوقين 

مواهب الطالب والطالبات األدبية والفنية.
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إصدار دليل البحث عن وظيفة   

تزامنًا مع معرض أسبوع المهنة والخريج الذي ٌأقامته الجامعة أطلق برنامج الطلبة   
لمساعدة  ويهدف  وظيفة«  عن  البحث  »دليل  بعنوان  كتيب  والموهوبين  المتفوقين 

الباحثين عن وظائف، حيث يتضمن:

	• اإلنطالقة الناجحة )االهتمامات واالستعدادات والمهارات 
    والقيم(

• تحديد الهدف الوظيفي

• خطوات البحث عن وظيفة

• عوامل الرفض في التوظيف

• إرشادات البداية الوظيفية الناجحة

نشر 184 خبرعن البرنامج   

 184 بنشر  البرنامج   إعالم  قام   
في  خبر   114 شملت  البرنامج  عن  خبر 
تم  منها   70 و  للجامعة  اإلخبارية  البوابة 
الجامعة  رسالة  صحيفة  في  نشره  إعادة 
باإلضافة  واإللكترونية،  الورقية  والصحافة 
في  البرنامج  وفعاليات  نشرإعالنات  إلى 
وسناب  تويتر  على  البرنامج  حسابات 

تشات وإنستغرام.
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رعاية 2138 طالب وطالبة من المتفوقين والموهوبين    

األربعة موزعين  الجامعة في مساراته  البرنامج 2138 طالبًا وطالبة من طلبة  يرعى   
كتالي:

مسار الطلبة المتفوقين
1154 طالب

669
٪58

طالبة
485

٪42

مسار الطلبة الموهوبين
322 طالب

91
٪28

طالبة
231

٪72
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ست وعشرون إنجازًا فرديًا لطلبة البرنامج   

الدراسي -1439 العام  إنجازًا خالل  والموهوبين 26  المتفوقين  البرنامج  حقق طلبة   
1440هـ، وهي: 

• موهوبات جامعة الملك سعود يحصدن مراكز متقدمة في مسابقة التطوير واإلبداع 
من أجل التحول الرقمي.

• الطالب الموهوب وليد صّديق يحصل على منحة بحثية من جامعة هارفرد بعد نشر 
.Biomedical بحثه األول في مجلة

• الموهوبة عائشة الرّيس تصدر كتابها األول في معرض الرياض الدولي للكتاب.
• بحث للطالبة الموهوبة سارة سيد يفوز بالمركز الثالث في مؤتمر دبي الدولي للصيدلة 

والتكنولوجيا2019.
األولى  المملكة  بطولة  في  الثاني  المركز  تحصد  األسمري  ابتهال  الموهوبة  الطالبة   •

للسيدات.
• الموهوبة عذاري الشمري تشارك بموهبتها في يوم التمريض الخليجي.

• مشروع طالبات جامعة الملك سعود “ماي الب” يفوز بالمركز الثاني في هاكاثون التعلم 
اإللكتروني.

• فوز مشروع الصيدلية الذكية لطالبات الجامعة الموهوبات بأحد جوائز مسابقة تحدي.
• الطالب الموهوب عبدالعزيز الشمري يفوز بالمركز األول لجائزة الشباب ١0١ طموح.

• الطالبة الموهوبة عفراء الزعبي تحصد جائزة أبحاث العلوم الصيدالنية في مؤتمر سيفا 
الدولي.

مسار التلمذة
65 طالب

21
٪32

طالبة
44

٪68

مسار مستمري التفوق
597 طالب

309
٪52

طالبة
288

٪48
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لتكريم  الشريفين  الحرمين  خادم  بجائزة  تفوز  العبيشي  الهنوف  الموهوبة  الطالبة   •
المخترعين والموهوبين عن فئة الموهوبين.

لتقنية  هواوي  مسابقة  في  متقدمة  مراكز  يحصدون  سعود  الملك  جامعة  طلبة   •
المعلومات واالتصاالت 2018.

• الطالبة الموهوبة العنود الحقباني تحقق المركز األول في هاكثون االبتكار الصحي.
• تعيين أول معيد من الدفعة األولى من خريجي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين.

• الطالبة الموهوبة مها البراك تحصد الميدالية الفضية بمعرض وارسو الدولي.
• حصول الطالب سعود البشير على أول ميدالية فضية عالمية في تاريخ اإلتحاد الرياضي 

للجامعات السعودية في وزن تحت 60 في بطولة الجامعات العالمية في اليابان.
• حصول الطالب فرج الناشري على ميدالية برونزية في بطولة الجامعات العالمية في 

اليابان.
البرونزية من معرض كيوي  الميدالية  المخترعة سارة خضر عبدالحميد  تحصل على   •

الدولي 18 وجائزة خاصة من اتحاد المخترعين التايواني.
به  الذي شاركت  البحث  األول في  المركز  الشرقي على  آية  المتفوقة  الطالبة  • حصلت 
في فعاليات “المدرسة الصيفية لألبحاث” والتي نظمها مركز الملك عبداهلل العالمي 

لألبحاث الطبية )كيمارك(.
تصميم  بمسابقة  الثاني  المركز  على  يحصل  الشهري  عبدالمجيد  الطالب  مشروع   •

المباني التعليمية والتي نظمتها وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني.
• حصول الطالبة المتفوقة مي البقمي على لقب الطالبة المثالية على مستوى كلية 

العلوم الطبية التطبيقية.
األول في محور  بالمركز  الموهوبة والمتفوقة سجى جامع  للطالبة  • فوز بحث مشترك 

األبحاث العلمية )المسار الصحي( في اللقاء العلمي العاشر بجامعة الملك سعود.
• فوز بحث الطالب الموهوب وليد صّديق بالمركز األول في محور األبحاث العلمية )المسار 

العلمي( في اللقاء العلمي العاشر بجامعة الملك سعود.
• فوز بحث للطالبة الموهوبة لبنى الفهيد بالمركز الخامس في محور األبحاث العلمية 

)المسار اإلنساني( في اللقاء العلمي العاشر بجامعة الملك سعود.
• فوز الطالبة الموهوبة نجد الحقيل بالمركز األول في مسار األفالم التوعوية في اللقاء 

العلمي العاشر بجامعة الملك سعود.
• فوز الطالبة الموهوبة مها البراك بالمركز الثالث في مسار األفالم التوعوية في اللقاء 

العلمي العاشر بجامعة الملك سعود.
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صور من إنجازات طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين
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