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هو فخر بالدنا وضمان مستقبلها بعون اهلل.
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�شكر ًا ل�شركاء الإجناز
معايل مدير اجلامعة
�سعادة وكيل اجلامعة
�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
�سعادة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
اللجنة التنفيذية العليا للربنامج
كليات اجلامعة
عمادة تطوير املهارات
عمادة ال�سنة التح�ضريية
عمادة القبول والت�سجيل
عمادة البحث العلمي
عمادة �ش�ؤون املكتبات
دار جامعة امللك �سعود للن�شر
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جامعات عربية حتاكي جتربة جامعة امللك �سعود النوعية
يف رعاية الطلبة واملتفوقني واملوهوبني
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نبذة خمت�صرة عن الربنامج
	 يف �سياق توجهات جامعة امللك �سعود نحو الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة،
وان�سجام ًا مع هدفها اال�سرتاتيجي الرابع والقائم على تعزيز قدرات اخلريجني من خالل ا�ستحداث
برامج لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ،وتعزيز ًا جلهود حكومة خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه
اهلل ورعاه -يف هذا املجال ،و�إميان ًا من وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية بالدور املحوري
لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني يف تعزيز ذلك ،متت املوافقة على ا�ستحداث برنامج “الطلبة
املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود” ،ك�أول برنامج على م�ستوى اململكة؛ وذلك لإحداث نقلة
نوعية يف امل�ستوى العلمي والعملي والبحثي واملجتمعي لطالب وطالبات اجلامعة املتفوقني ومن كافة
التخ�ص�صات ،واال�ستثمار الأمثل يف قدرات وطاقات طالب وطالبات اجلامعة املوهوبني واملوهوبات،
على اعتبارهم ثروة وطنية للنهو�ض بالوطن وحتقيق متطلبات جمتمع املعرفة ومنطلقاته.
ويف �ضوء ر�ؤية الربنامج التي تتطلع �إلى حتقيق الريادة يف جمال رعاية الطلبة املتفوقني
واملوهوبني يف املجتمع ال�سعودي للتحول نحو جمتمع املعرفة ،ور�سالته القائمة على رعاية الطلبة
املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود ،فقد مت �إعداد الربنامج على �شكل م�سارين رئي�سني

�أحدهما يتناول تقدمي الرعاية اال�ستنائية لفئة الطلبة املتفوقني والآخر يتناول تقدمي عناية خا�صة
لفئة الطلبة املوهوبني� ،إ�ضاف ًة �إلى تقدمي م�سار م�ساند لكال امل�سارين ال�سابقني حتت م�سمى “م�سار
التلمذة” ،وعليه ،فقد حمل هذا الربنامج يف طياته جمموعة من الربامج التطويرية والإثرائية
املتخ�ص�صة لتزويد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني باملعارف واملهارات والقدرات الداعمة لهم
وامل�ساندة لعمليات الإبداع واالبتكار لديهم ،وبالتايل تهيئتهم ليكونوا قادة امل�ستقبل ونواة للكفاءات
العلمية وجماالت املوهبة املتنوعة واملتميزة ت�ساند جهود اململكة يف حتقيق ر�ؤيتها  2030التي تعترب
مهارات �أبناء الوطن وقدراتهم من �أهم موارده و�أكرثها قيمة لديه ومنطلق ًا حموري ًا يف حتقيق اقت�صاد
مزدهر.
�أهداف الربنامج
1.1الإ�سهام يف �إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات
العلمية وجماالت املوهبة املتعددة واملتميزة على م�ستوى اجلامعة واملجتمع.
2.2تطوير و�إبراز القدرات واملهارات لطلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني للم�ساهمة يف جهود
التنمية والتطوير على م�ستوى اجلامعة واملجتمع .
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3.3تنمية �أفاق التفكري للطلبة املتفوقني واملوهوبني ،وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات
التنمية املعا�صرة.
4.4متكني 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.
5.5ن�شر وتر�سيخ ثقافة التفوق واملوهبة يف اجلامعة لبث روح التناف�سية الإيجابية بني الطلبة يف
جميع كليات اجلامعة.

ملخ�ص االجنازات
ويتناول هذا التقرير و�صف ًا لأهم الإجنازات التي حققها الربنامج منذ بدايته وحتى حني
�إعداد هذا التقرير ،والتي جتاوزت ال�سبع �أ�شهر.
بعد موافقة اللجنة العليا لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني على �آلية تنفيذ الربنامج ،مت
�إجناز الآتي و�صو ًال لتحقيق بع�ض ًا من �أهداف الربنامج ومتهيد ًا لتنفيذ مراحله املتعددة:
1.1تعيني موظفي �إدارة الربنامج وحتديد امل�س�ؤوليات والواجبات.
�2.2إعداد ميزانية الربنامج واعتمادها من الإدارة العليا.
�3.3إن�شاء موقع �إلكرتوين للربنامج.
�4.4إن�شاء ح�سابات للربنامج يف و�سائل التوا�صل الإجتماعي واخلدمات الإلكرتونية للجامعة.
�5.5إعداد قائمة الطلبة (ذكور و�إناث) املر�شحني للربنامج و�إعالنها.
6.6تعيني من�سقني �أكادمييني للربنامج يف جميع كليات اجلامعة.
7.7عقد لقاء تعريفي لطلبة الربنامج يف ال�سنة التح�ضريية.
8.8عقد لقاء تعريفي لطلبة الربنامج يف مرحلة البكالوريو�س.
9.9عقد ور�شتي عمل ملن�سقي الربنامج الأكادمييني حول �إدوارهم الوظيفية والربنامج الإثرائي.
1010تنفيذ املرحلة الت�أهيلية الأولى للربنامج بعمادة ال�سنة التح�ضريية.
1111تنفيذ الدورات التدريبية ملرحلة الإعداد العام للربنامج واملخ�ص�صة لطلبة البكالوريو�س.
1212احل�صول على بع�ض املميزات لطلبة الربنامج.
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1313التوجه نحو اال�ستفادة من برنامج “ا�ستاذ زائر باجلامعة” و”زمالة عامل”.
�1414إن�شاء نادي الطلبة املتفوقني وتنفيذ �أن�شطته.
�1515إعداد الدليل التعريفي والن�شرة الف�صلية للربنامج.
1616امل�شاركة مبعر�ض ا�سبوع املهنة واخلريج.
1717توزيع بطاقات الربنامج الربونزية والف�ضية على طلبة الربنامج.
1818تنفيذ حملة تعريفية للربنامج يف رحاب كليات اجلامعة ويف ق�سمي الطالب والطالبات.
1919احلفل اخلتامي ملرحلة الإعداد العام.
2020ترجمة ملفات وموقع الربنامج االلكرتوين للغة الإجنليزية.
2121اعتماد م�سار التلمذة يف الربنامج.
2222تنفيذ الربامج الإثرائية ال�صيفية.
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تفا�صيل االجنازات
 -1تعيني �إدارة الربنامج
يت�ضمن اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء �إدارة الربنامج ومراتبهم وم�سمياتهم الوظيفية
بالربنامج يف ق�سم الطالب وق�سم الطالبات:
�أع�ضاء �إدارة الربنامج يف ق�سم الطالب:
اال�سم

املرتبة

امل�سمى الوظيفي بالربنامج

علي بن كناخر الدلبحي
عاي�ض بن �سعيد الوداعني
طارق بن غالب املطريي
ريا�ض �أحمد طهماز
عاي�ض بن زيد ال�شيباين
متعب بن ربيع القحطاين

�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد
حما�ضر
حما�ضر
�إداري
�إداري

مدير الربنامج
م�س�ؤول التن�سيق والإر�شاد الأكادميي
م�س�ؤول العالقات العامة والإعالم
م�س�ؤول م�ساندة الربامج والأن�شطة
�أعمال �إدارية
�سكرتري ًا

�أع�ضاء �إدارة الربنامج يف ق�سم الطالبات:
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اال�سم

املرتبة

امل�سمى الوظيفي بالربنامج

حمدة �صالح العنزي
ف�ضيلة �صفوق العنزي
�سارة طارق الر�شود
فوزية عبداهلل الروق
�شيماء علي بن دريهم
نورة عبداهلل القحطاين

�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد
�إدارية
�إدارية

م�ساعدة مدير الربنامج بالق�سم الن�سائي
م�س�ؤولة التن�سيق والإر�شاد الأكادميي
م�س�ؤولة العالقات العامة والإعالم
م�س�ؤولة م�ساندة الربامج والأن�شطة
�أعمال �إدارية
ال�سكرتارية

� -2إعداد ميزانية الربنامج واعتمادها
مت �إعداد ميزانية الربنامج واعتمادها من الإدارة العليا باجلامعة مببلغ �إجمايل بلغ
( 5ماليني ريال �سعودي) موزعة على ثالث �سنوات وبتوزيع جتاوز ( )%70على ت�شغيل وتنفيذ �أن�شطة
الربنامج ،ومت احت�ساب ن�سبة البنود من �إجمايل امليزانية وكانت على النحو التايل:
ن�سبة البنود من �إجمايل املوازنة

ال�سنة الأولى  %ال�سنة الثانية  %ال�سنة الثالثة  %املجموع %
البند
15.96
16.49
16.31
15.15
فرق العمل
9.94
6.94
7.97
14.52
التجهيزات وامل�ستلزمات
74.1
76.57
75.72
70.33
ت�شغيل وتنفيذ �أن�شطة الربنامج
� -3إن�شاء املوقع الإلكرتوين
مت ت�صميم و�إعداد املوقع الإلكرتوين للربنامج بالتعاون مع
عمادة التعامالت الإلكرتونية والإت�صاالت باجلامعة ،و�أحتوى
املوقع الإلكرتوين للربنامج على نبذة عن الربنامج (الر�ؤية
والر�سالة والأهداف والقيم) ،والإطار العام للربنامج
(�ضوابط الرت�شيح واحل�ضور واالن�سحاب ،واخلدمات،
واملراحل ،واملخرجات ،واحلوافز) ،وطلبة الربنامج،
والأدوار الوظيفية بالربنامج ،و�إدارة الربنامج ،وامللف
ال�صحفي و�أخبار الربنامج ،والدورات التدريبية،
وامللفات والنماذج والفيديو التعريفي ،وغريها .و�شكل
هذا املوقع مرجع ًا مهم ًا على �صعيد توفري البيانات
واملعلومات لطلبة الربنامج واملن�سقني ومر�شدي
الربنامج الأكادمييني.
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� -4إن�شاء ح�سابات للربنامج
قامت �إدارة الربنامج ب�إن�شاء ح�سابات للربنامج يف و�سائل التوا�صل الإجتماعي يف كل من
تويرت ،والفي�سبوك ،وال�سنابت�شات ،واال�سنتقرام ،واليوتيوب ،ومبا يزيد عن ( )1400متابع ًا.

كما مت �إن�شاء ح�سابات للربنامج يف اخلدمات الإلكرتونية للجامعة وعلى النحو التايل:
•بريد �إلكرتوينdsp@ksu.edu.sa :
•ح�ساب توا�صل للر�سائلsms.ksu.edu.sa :
•ح�ساب �أخبارnews.ksu.edu.sa :
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� -5إعداد قائمة طلبة الربنامج
بالتعاون املثمر والفعال مع عمادة القبول والت�سجيل ،مت �إعداد قائمة طلبة الربنامج من
الطالب والطالبات يف �ضوء �آليات الرت�شيح املعتمدة من اللجنة العليا للربنامج وعلى النحو التايل:
�آلية تر�شيح طلبة ال�سنة التح�ضريية
1.1يف بداية كل عام درا�سي يتم حتديد  ٢٠٠طالب وطالبة بنا ًء على الن�سبة املركبة (املكافئة)
وذلك للإن�ضمام للربنامج الت�أهيلي.
2.2حتدد املقاعد املخ�ص�صة لكل م�سار وفقا لعدد الطلبة املقبولني يف كل م�سار يف ال�سنة
التح�ضريية.
3.3تخ�صي�ص مان�سبته  ٪ ٥من املقاعد للطلبة غري ال�سعوددين من �إجمايل عدد طلبة الربنامج
بال�سنة التح�ضريية.
�آلية تر�شيح طلبة درجة البكالوريو�س
1.1يف بداية كل عام درا�سي يتم تر�شيح الطالب والطالبات الذين �أنهوا متطلبات ال�سنة
التح�ضريية مبعدل ( )4.25ف�أعلى وبدون ر�سوب يف �أي مقرر.
2.2تتم عملية الرت�شيح للربنامج من خالل عملية فرز قوائم الطلبة التي يتم احل�صول عليها
من عمادة القبول والت�سجيل ،حيث تتم املفا�ضلة بني الطلبة بناء على املعدل الرتاكمي ،ويتم
تخ�صي�ص املقاعد يف الربنامج لكل من الطالب والطالبات ح�سب عدد الربامج الأكادميية
املطروحة يف الكليات التي يلتحقون بها وب�شكل م�ستقل ،وذلك على النحو التايل:
•الكليات التي تقوم بتقدمي برنامج �أكادميي واحد فقط ،يخ�ص�ص لها  4مقاعد للطالب
و  4مقاعد للطالبات يف الربنامج.
•الكليات التي تقوم بتقدمي برناجمني �أكادمييني فقط ،يخ�ص�ص لها مقعدين للطالب
ومقعدين للطالبات لكل برنامج �أكادميي.
•الكليات التي تقوم بتقدمي ثالثة برامج �أكادميية �أو �أكرث يخ�ص�ص لها مقعد للطالب
ومقعد للطالبات لكل برنامج �أكادميي.
3.3يف حالة الت�ساوي يف املعدل الرتاكمي تتم املفا�ضلة بني الطلبة املر�شحني بنا ًء على الن�سبة
املركبة.
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4.4يخ�ص�ص للطلبة غري ال�سعوديني ن�سبة ال تتجاوز ( )%5من العدد الكلي لطلبة الربنامج،
وتتم املفا�ضلة بينهم يف �ضوء املعدل الرتاكمي ح�سب نوع الكلية (�صحية ،علمية� ،إن�سانية).
ويف �ضوء �آليات الرت�شيح املعتمدة ،فقد كانت اح�صائيات قبول الطلبة للربنامج على النحو التايل:

الطلبة

املرحلة

ال�سنة التح�ضريية
البكالوريو�س
املجموع

الت�أهيلية
الإعداد العام
-

عدد الطالب عدد الطالبات

130
84
214

76
74
150

املجموع

206
158
364

ولقد قامت �إدارة الربنامج بالتوا�صل مع الطلبة املر�شحني وابالغهم بقبولهم بالربنامج
عن طريق الربيد االلكرتوين والر�سائل الق�صرية واملحادثات الهاتفية .كما مت تزويد جميع كلياتهم
ب�أ�سماء الطلبة املقبولني ومعلومات التوا�صل معهم.
ومن خالل التوا�صل مع املن�سقني الأكادمييني مت حتديد الطلبة الذين ال يرغبون باال�ستمرار
بالربنامج يف مرحلة الإعداد العام لظروف انح�صرت باالن�سحاب من اجلامعة ،وتغيري التخ�ص�ص،
وظروف عائلية ،وغريها .ويف هذا ال�سياق ،قامت �إدارة الربنامج با�ستدعاء الطلبة البدالء وقبولهم
بالربنامج .كما تبني لإدارة الربنامج الحق ًا وجود بع�ض التخ�ص�صات التي مل تكن تنطبق عليها �شروط
الرت�شح للربنامج يف الف�صل الأول (تخ�ص�ص اجليولوجيا) �أو مل موجودة يف القوائم ال�سابقة املعتمدة
من القبول والت�سجيل (تدري�س علم النف�س) ،وبتطبيق �شروط الرت�شيح عليها ،وجدت �إدارة الربنامج
انطباقها و�إمكانية �إ�ضافتها للربنامج وبالتايل املحافظة على �أعداد طلبة الربنامج.
وقامت �إدارة الربنامج بالتوا�صل مع املن�سقني الأكادمييني بالكليات و�إعالمهم بالتعديالت
اجلديدة والتوا�صل مع الطلبة البدالء .واعتماد قائمة طلبة الربنامج النهائية و�إدراجها على املوقع
الإلكرتوين للربنامج.
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�إدراج قائمة طلبة الربنامج على املوقع الإلكرتوين للربنامج

 -6حتديد املن�سقني الأكادمييني للربنامج
قامت كليات اجلامعة م�شكورة بتحديد من�سق �أكادميي للربنامج بعد خماطبتها ر�سمي ًا من قبل رئي�س
اللجنة العليا للربنامج .ويكمن دور هذا املن�سق الأكادميي للربنامج بالآتي:
1.1العمل على التحقق من توزيع طلبة الربنامج على املر�شدين واملر�شدات ،من خالل تعبئة
النموذج اخلا�ص بذلك ،ورفعه لإدارة الربنامج.
2.2التوا�صل مع املر�شدين الأكادمييني واملر�شدات الأكادمييات لأغرا�ض متابعة طلبة الربنامج
و�إعداد الربنامج الإثرائي لهم.
3.3املتابعة مع الأق�سام الأكادميية بالكلية للتحقق من تنفيذ الربنامج الإثرائي لطلبة الربنامج
من خالل التن�سيق مع ر�ؤ�ساء الأق�سام.
4.4متابعة الأق�سام الأكادميية بالكلية يف �إعداد برنامج زيارة اجلامعات العاملية ،وبرنامج
الدرا�سات وامل�شاريع البحثية.
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ويظهر اجلدول التايل �أ�سماء من�سقي الربنامج الأكادمييني يف �ضوء تر�شيح الكليات:
الكلية

اال�سم يف ق�سم الطالب

اال�سم يف ق�سم الطالبات

�أ.د� .صالح الدين فرح عطا اهلل بخيت �أ .تهاين عبد الرحمن باحلمر
الرتبية
د.وليد �سعد الزامل
العمارة والتخطيط
د.عبري حممد الدبا�س
د� .أ�سامة ال�سيد احمد عطية
العلوم
�أ .دنيا حممد العثيم
د .حممد علي حممد ريحان
الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
د .عبدالرحمن عبدالعزيز ال�سحيباين
ال�سياحة واالثار
�أ .متا�ضر عبدالعزيز امل�شعل
�أ .حممد �سلمان ال�سلمان
�إدارة الأعمال
�أ� .أ�سماء نا�صر �آل حمود
�أ .عبدالعزيز عبداهلل النوفل
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
د .فواز خريي احلكمي
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
د .هيـام ح�سني البيتي
د .حممد فهد احلامد
علوم احلا�سب واملعلومات
�أ .فاطمة �أحمد با�سنبل
�أ .احمد روحي عطا
التمري�ض
�أ.د .نادية طاهر
د .حمد نا�صر البقية
طب اال�سنان
�أ .وداد هديب الهديب
�أ .حممد الداوود
علوم الطبية التطبيقية
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كلية االمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة

د .عبداملجيد حممد املربد

-

ال�سنة التح�ضريية
كليات اجلامعة فرع املزاحمية
الهند�سة
الآداب
اللغات و الرتجمة
ال�صيدلة
علوم االغذية والزراعة
الطب

د.عبداملجيد عبدالعزيز اجلريوي
د� .إ�سالم حممد كرمي املغايرة
�أ.عادل علي اليو�سف
د .علي معيوف املعيوف
�أ .م�صعب فهد املهنا
د .رمزي �أحمد مثنى
�أ.د .عبدالعزيز �سعد القرين
د .خالد عبداهلل الرقيعي

�أ .رميه �سعود ال�شلهوب
�أ .دانا طارق ال�سديري
د� .سلوى عي�ضة احلارثي
د فلوه يحيى القحطاين
د .و�ضحى مبارك العتيبي

 -7اللقاء التعريفي يف ال�سنة التح�ضريية
برعاية �سعادة عميد ال�سنة التح�ضريية الدكتور نامي اجلهني� ،أقامت ال�سنة التح�ضريية
باجلامعة يوم الأحد املوافق 1437/1/12هـ اللقاء التعريفي لربنامج الطلبة املتفوقني ،وبح�ضور
مدير برنامج الطلبة املتفوقني بجامعة امللك �سعود الدكتور علي الدلبحي ،ووكالء العمادة ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وطلبة الربنامج يف ال�سنة التح�ضريية .وخالل اللقاء قدم من�سق الربنامج بال�سنة
التح�ضريية �سعادة الدكتور عبداملجيد اجلريوي �شرح ًا وافي ًا عن �أهداف الربنامج و�آلية تنفيذ
املرحلة الت�أهيلية منه والتي �سيتم تنفيذها بعمادة ال�سنة التح�ضريية ،ثم وجه �سعادة العميد كلمة
لطلبة الربنامج هن�أهم على ان�ضمامهم للربنامج وحثهم على الإ�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها
الربنامج ،ويف نهاية اللقاء مت الإجابة على �إ�ستف�سارات الطلبة ومقرتاحاتهم.

عميد ال�سنة التح�ضريية يف كلمة ت�شجيعية لطلبة الربنامج خالل اللقاء التعريفي للربنامج
 -8اللقاء التعريفي لطلبة البكالوريو�س
نظمت �إدارة الربنامج اللقاء التعريفي بالربنامج وذلك يوم االثنني املوافق 1437/1/21هـ
برعاية �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان
 رئي�س اللجنة الدائمة التنفيذية للربنامج  -وبح�ضور �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ الدكتورفهد بن حمد القريني و�سعادة مدير الربنامج الدكتور علي بن كناخر الدلبحي وح�ضور من�سقي
الربامج من كافة كليات اجلامعة ومن�سوبي الربنامج وطلبته.

17

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

وقد تخلل هذا اللقاء تطرق �سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان �إلى االفرتا�ضات
واملنطلقات والركائز الأ�سا�سية للربنامج ،م�شري ًا �سعادته �إلى �أن هذا الربنامج ي�أتي من�سجم ًا مع
فل�سفة التعليم يف اململكة القائمة على رعاية التميز واحت�ضانه ،وتعزيز ًا جلهود حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني -حفظه اهلل ورعاه -يف هذا املجال� ،إ�ضاف ًة �إلى توجهات اجلامعة يف امل�ساهمة الفاعلة يف
بناء جمتمع املعرفة .كما �أكد مدير الربنامج الدكتور الدلبحي على �أن هذا الربنامج ي�أتي يف �سياق
التفوق لدى الطلبة وتنميته .كما �أ�شار �سعادته �إلى �أن الربنامج يت�ضمن
جهود اجلامعة يف تعزيز
ِ
�سل�سلة مت�صلة من الربامج الإثرائية والتخ�ص�صية لدعم جهود كليات اجلامعة يف رعاية الطلبة
املتفوقني من الناحية العلمية والعملية والبحثية واملجتمعية لتحقيق تطلعات الوطن الغايل نحو جمتمع
املعرفة للنهو�ض مبجاالت التنمية املتعددة فيه.
كما ت�ضمن اللقاء عر�ض ًا تف�صيلي ًا قدمته الدكتورة حمدة العنزي والأ�ستاذ ريا�ض طهماز
لر�ؤية الربنامج ور�سالته و�أهدافه وخمرجاته وخدماته واملزايا واحلوافز التي يقدمها للطلبة ،و�آلية
الرت�شيح بالربنامج و�ضوابط احل�ضور واالن�سحاب ،ومراحله املتعددة ،وقدم الدكتور عاي�ض الوداعني
امل�شرف على نادي الطلبة املتفوقني عر�ض ًا عن �أهداف النادي وفعالياته.
وخالل اللقاء مت توزيع حقائب تعريفية على الطلبة احلا�ضرين يف ق�سم الطالب وق�سم
الطالبات ،ويف نهاية اللقاء قام الدكتور العثمان بتد�شني املرحلة الثانية من برامج و�أن�شطة برنامج
الطلبة املتفوقني ،والذي يت�ضمن تقدمي دورات تدريبية يف تطوير الذات ويف مهارات اللغة العربية
والإجنليزية واحلا�سب ،وذلك بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات باجلامعة.

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية يف كلمة خالل اللقاء التعريفي للربنامج
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 -9ور�شتي عمل ملن�سقي الربنامج الأكادمييني
متهيد ًا لالنتقال بالربنامج نحو مرحلته الثالثة (مرحلة الإعداد التخ�ص�صي) التي تت�ضمن
تنفيذ برناجمه الإثرائي ،فقد عقدت �إدارة الربنامج ور�شة عمل بعنوان «الأدوار الوظيفية ملن�سقي
ومر�شدي برنامج الطلبة املتفوقني بكليات اجلامعة» برعاية �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ،وذلك يوم الأربعاء املوافق 1437 / 2 / 27هـ وبح�ضور من�سقي الربنامج الأكادمييني من
خمتلف كليات اجلامعة ،كما مت عقد ور�شة عمل موازية باملدينة اجلامعية للطالبات بح�ضور �إدارة
الربنامج بالق�سم الن�سائي واملن�سقات الأكادمييات للربنامج .وهدفت الور�شة �إلى التعريف بالربنامج
ومنطلقاته ومراحله و�أدوار جميع الأطراف ذات العالقة يف حتقيق �أهدافه وغاياته.

مدير الربنامج يعر�ض حيثيات وتفا�صيل الربنامج خالل ور�شة العمل الأولى
كما عقدت �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني يوم الثالثاء املوافق 1437/7/19هـ ور�شة العمل
الثانية للربنامج بح�ضور من�سقي الربنامج من خمتلف كليات اجلامعة ،وحتت عنوان «�إعداد وتطوير
الربنامج الإثرائي لطلبة الربنامج يف كليات اجلامعة» .وتهدف هذه الور�شة ب�شكل �أ�سا�سي �إلى
التعريف بالربنامج الإثرائي و�أ�س�س تطويره و�إعداده� ،إ�ضاف ًة �إلى �أدوار الكليات والأق�سام الأكادميية
ومن�سقي ومر�شدي الربنامج الأكادمييني يف حتقيق �أهدافه وغاياته.
ولقد افتتح �سعادة مدير الربنامج الدكتور علي الدلبحي هذه الور�شة بكلم ٍة �شكر فيها ك ًال
من كليات اجلامعة و�أق�سامها الأكادميية على التعاونوالتوا�صل مع �إدارة الربنامج ،واال�ستفادة من
�أن�شطة الربنامج وبراجمه يف رعاية طلبتهم املتفوقني .وا�ستعر�ض �سعادته االجنازات التي حققها
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الربنامج خالل مرحلته الثانية “مرحلة الإعداد العام” ،وحتديد متطلبات االنتقال للمرحلة الثالثة
«مرحلة الإعداد التخ�ص�صي” والتي ترتكز على �إعداد الربنامج الإثرائي لطلبة الربنامج.

الإجابة على ا�سئلة احل�ضور خالل ور�شة العمل الثانية
 -10تنفيذ املرحلة الت�أهيلية للربنامج
خالل الف�صل الدرا�سي الأول والثاين من العام اجلامعي احلايل ،بد�أت ال�سنة التح�ضريية
بتنفيذ املرحلة الأولى من الربنامج ،والتي �ضمت ( )130طالب ًا و ( )76طالبة من كافة امل�سارات،
حيث مت البدء بتقدمي العديد من الربامج الإثرائية واملتخ�ص�صة واخلدمات واخلربات املخ�ص�صة
لهذه املرحلة والتي �أنطوت على �أربعة جماالت رئي�سة هي :الربنامج الإثرائي يف الريا�ضيات ،والربنامج
الإثرائي يف احلا�سب الآيل واملهارات ال�شخ�صية وبرنامج الإر�شاد الطالبي والزيارات العلمية ،ويندرج
حتت كل جمال من املجاالت الأربعة �أربعة برامج موزعة على مدار العام الدرا�سي  1437/1436هـ.
ولقد �أنهى طلبة الربنامج برناجمهم التدريبي الإثرائي يف احلا�سب الآيل وفق اخلطة املعدة للمرحلة
الت�أهيلية من الربنامج.
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وفيما يلي الربامج والأن�شطة التي قامت اللجنة امل�شرفة على الربنامج بال�سنة التح�ضريية
بتنقيذها خالل الف�صلني الأول والثاين من العام 1437-1436هـ:
الربامج التي نفذت للطلبة
خالل العام الدرا�سي  1437/1436هـ-الف�صل الدرا�سي الأول
عدد
ال�ساعات

طالب

طالبات

حل امل�شكالت الريا�ضية
متعة التفكري ()1
متعة التفكري ()2
زيارة وادي الريا�ض للتقنية
زيارة حا�ضنة بادر
زيارة معر�ض م�شكاة للطاقة املتجددة

15
15
4
4
4
4
2
2
2

54
27
41
37
35
35
30
30
-

26
14
17
12
38
19

املجموع الكلي

52

389

126

املجال

ا�سم الربنامج

برنامج
احلا�سب الآيل

Flash CS6 Prog

برنامج
الريا�ضيات
املهارات
ال�شخ�صية
الزيارات العلمية

عدد امل�شاركني

Dreamweaver Prog
Mathematica Prog
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الربامج التي نفذت للطلبة
خالل العام الدرا�سي  1437/1436هـ-الف�صل الدرا�سي الثاين
عدد
ال�ساعات

طالب

طالبات

حل امل�شكالت الريا�ضية
برنامج الت�صميم الهند�سي
() AUTO CAD
الأملبياد الريا�ضي
التوجيه الفعال
التعلم للحياة
امللتقى القيادي للفائقني
مركز الأمري نايف للعلوم
زيارة حا�ضنة بادر
زيارة معر�ض م�شكاة للطاقة املتجددة
قوة اختيار التخ�ص�ص اجلامعي

15
15
4
4

30
36
35
35

10
18

4

45

-

4
4
4
8
2
2
2
2

70
30
30
65

14
34
25
24
19
45

املجموع الكلي

70

376

189

املجال

الربنامج

برنامج
احلا�سب الآيل

FASH CS6 PROGRAM

Dreamweaver Prog
Mathematica Prog

الربنامج
الإثرائي يف
الريا�ضيات
تنمية املهارات
ال�شخ�صية

والزيارات
العلمية
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عدد امل�شاركني

تقييم الربامج التدريبية لربنامج الطلبة املتفوقني
من وجهة نظرهم خالل العام الدرا�سي  1437/1436هـ
املجال

برنامج
احلا�سب الآيل

الف�صل الدرا�سي الأول
التقييم
ا�سم الربنامج
Flash CS6 Prog
Dreamweaver Prog
Mathematica Prog

الربنامج الإثرائي
يف الريا�ضيات

تنمية املهارات
ال�شخ�صية

والزيارات العلمية

حل امل�شكالت الريا�ضية

% 77
% 81
% 81
% 86

الف�صل الدرا�سي الثاين
التقييم
ا�سم الربنامج
Flash CS6 Prog
Dreamweaver Prog
Mathematica Prog

% 84
% 81
% 75
% 83

-

-

متعة التفكري ( ) 1
متعة التفكري ( ) 2
زيارة وادي الريا�ض للتقنية
زيارة حا�ضنة بادر
زيارة معر�ض م�شكاة للطاقة
املتجددة
-

% 93
% 91
% 81
% 78

حل امل�شكالت الريا�ضية
برنامج الت�صميم الهند�سي
() AUTO CAD
الأملبياد الريا�ضي
التوجيه الفعال
التعلم للحياة
امللتقى القيادي للفائقني
مركز الأمري نايف للعلوم
زيارة حا�ضنة بادر
زيارة معر�ض م�شكاة للطاقة
املتجددة
قوة اختيار التخ�ص�ص اجلامعي

% 89

% 82

معدل التقييم الف�صلي للربنامج

% 80

معدل التقييم الف�صلي للربنامج

% 73
-

% 84
% 73
% 73
% 75
% 87
% 81
%77
% 75
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مقتطفات من الدورات التدريبية لطلبة الربنامج يف املرحلة التاهيلية

ويبني اجلدول التايل الأعداد والن�سب اخلا�صة بتنفيذ مرحلة ال�سنة التح�ضريية للربنامج:
امل�ؤ�شر

عدد الطلبة الذين
التحقوا يف الربنامج
عدد الطلبة الذين
مل يلتحقوا ب�أي برنامج
عدد الذين ح�ضروا
 6برامج ف�أكرث
عدد الذين ح�ضروا
�أقل من  6برامج

24

الطالب ( ) 130
العدد

الن�سبة

94

%72

36

%28

59

%45

35

%27

امل�ؤ�شر

عدد الطلبة الذين
التحقوا يف الربنامج
عدد الطلبة الذين
مل يلتحقوا ب�أي برنامج
عدد الذين ح�ضروا
 4برامج ف�أكرث
عدد الذين ح�ضروا
�أقل من  4برامج

الطالبات ( ) 76
العدد

الن�سبة

60

%79

16

%21

41

%54

19

%25

 -11الدورات التدريبية ملرحلة الإعداد العام يف الربنامج
�ضمت املرحلة الثانية للربنامج ( )87طالب ًا و( )70طالبة من جميع كليات اجلامعة ،وقد
قامت �إدارة الربنامج بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات بتنفيذ الدورات التدريبية املخ�ص�صة لهذه
املرحلة من الربنامج ،حيث ت�ضمنت هذه الدورات جمال اللغة العربية وجمال تطوير مهارات تعلم
اللغة االجنليزية وجمال احلا�سب الآيل وجمال تطوير الذات وبناء ال�شخ�صية ،وبواقع (� )90ساعة
تدريبية وملدة �شهر كامل .حيث انطلقت �أولى هذه الدورات للطالب يوم الأحد املوافق 1437/2/3هـ،
وللطالبات بد�أت يوم الأحد املوافق 1437/2/10هـ ،وانتهت يوم الإثنني املوافق 1437/3/3هـ.

وهدفت هذه الدورات التدريبية ب�شكل عام �إلى �إعداد طلبة الربنامج �إعداد ًا عام ًا يف جماالت
ت�ساند تقدمهم الأكادميي وال�شخ�صي كمهارات اللغة العربية وومهارات االجنليزية ومهارات احلا�سب
الآيل ومهارات الذات وال�شخ�صية .وذلك متهيد ًا النتقالهم للمرحلة الثالثة من الربنامج التي تت�ضمن
�إعداد برنامج �إثرائي تخ�ص�صي لتعزيز وم�ساندة تفوقهم يف املجاالت التخ�ص�صية التي يدر�سونها.
ويف �ضوء عدم ا�ستكمال بع�ض ًا من طلبة الربنامج للدورات ال�سابقة ،قامت �إدارة الربنامج
بالتن�سيق مع عمادة تطوير املهارات بتقدمي هذه الدورات مر ًة �أخرى يف بداية الف�صل الدرا�سي الثاين
يف كال ق�سمي الربنامج :ق�سم الطالب وق�سم الطالبات .حيث انطلقت �أولى هذه الدورات للطالب
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يوم الأحد املوافق 1437/2/3هـ  ،وللطالبات يوم الأحد املوافق 1437/2/10هـ ،وانتهت يوم الإثنني
املوافق 1437/3/3هـ.

ويبني ال�شكل التايل �أعداد ح�ضور طلبة الربنامج بالدورات التدريبية يف دورات الف�صل الأول
والف�صل الثاين وجمموع الف�صلني:
�أعداد الطلبة امل�ستفيدين من الدورات التدريبية خالل مرحلة الإعداد العام
املجموع

�إعداد ال�سرية
الذاتية واملقابالت
ال�شخ�صية
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حل امل�شكالت
واتخاذ القرارات

التفكري الناقد

مهارات القيادة
الإدارية

الف�صل الأول

الف�صل الثاين

مهارات
اال�ستذكار

كيف تبني
معدلك
الرتاكمي

مهارات تقنية
املعلومات

تطوير
مهارات اللغة
الإجنليزية

املهارات
�أ�س�س التعبري
الكتابي الإمالئية وفن
وجماليته يف اخلط العربي
اللغة العربية

ويف �ضوء الت�سهيل على طالب الربنامج يف كليات اجلامعة باملزاحمية ،فقد قامت �إدارة
الربنامج بالتعاون مع املن�سق الأكادميي للربنامج يف هذه الكليات بعقد الدورات التدريبية لطلبة
الربنامج فيها .وكان جدول الدورات على النحو التايل:
جدول الدورات التدريبية للمرحلة الثانية لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
كليات اجلامعة  -فرق املزاحمية
ا�سم الربنامج

التاريخ

الوقت

املكان

الأخطاء الإمالئية
وفن اخلط العربي

1437/4/8هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

�أ�س�س التعبري الكتابي
وجمالياته يف اللغة العربية

1437/4/9هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

تطوير مهارات اللغة الإجنليزية

1437/4/11 - 10هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

مهارات تقنية املعلومات

1437/4/18 - 14هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

مهارات اال�ستذكار

1437/4/21هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

مهارات القيادة الإدارية

1437/4/22هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

التفكري الناقد

1437/4/23هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

حل امل�شكالت واتخاذ القرارات

1437/4/24هـ

8:00 - 3:00

مبنى كلية علوم
املحا�سب واملعلومات

حيث قام مدير برنامج الطلبة املتفوقني يوم الإثنني املوافق 1437/4/8هـ بافتتاح الدورات
التدريبية ملرحلة الإعداد العام للربنامج بكليات اجلامعة باملزاحمية والتي تعترب امتداد ًا للدورات
التي يعقدها الربنامج مبركز اجلامعة الرئي�سي .وخالل االفتتاح ،قام مدير الربنامج بتقدمي تعريف
للربنامج و�أهدافه ومراحله وخدماته ومزاياه ،والإجابة عن ا�سئلة طلبة الربنامج التي متحورت حول
طبيعة الربنامج الإثرائي املتعلق بالربنامج وكيفية تنفيذه على �أكمل وجه بعد �إكمال الطلبة ملرحلة
الإعداد العام واالنتقال الى مرحلة االعداد التخ�ص�صي.
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لقاء مدير الربنامج مع طلبة الربنامج يف كليات اجلامعة باملزاحمية
ويبني اجلدول التايل الأعداد والن�سب اخلا�صة بح�ضور الدورات التدريبية:
امل�ؤ�شر

عدد الطالب الذين
التحقوا يف الربنامج
عدد الطالب الذين
�أنهوا الدورات التدريبية
عدد الطالب الذين
مل ي�ستكملوا الدورات التدريبية
(ح�ضور  %60منها ف�أقل)
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الطالب ( ) 84
العدد الن�سبة

84

%100

60

%71.4

24

%28.6

امل�ؤ�شر

عدد الطلبة الذين
التحقوا يف الربنامج
عدد الطلبة الذين
�أنهوا الدورات التدريبية
عدد الطالب الذين
مل ي�ستكملوا الدورات التدريبية
(ح�ضور  %60منها ف�أقل)

الطالبات ( ) 74
العدد الن�سبة

74

%100

51

%68.9

23

%31.1

 -12احل�صول على حوافز وميزات لطلبة الربنامج
�سعت �إدارة الربنامج احل�صول على جمموعة من احلوافز لطلبة الربنامج وعلى النحو التايل:
من دار جامعة امللك �سعود للن�شر:
• كوبون جماين يحتوي على ثالث كتب من �إ�صدارات الدار يختارها الطالب من دليل
�إ�صداراتها ،وذلك بواقع كوبون لكل ف�صل درا�سي م�ساهمة من الدار يف تكوين مكتبة علمية
لطلبة الربنامج.
• خ�صم خا�ص ( )٪١٠لطلبة الربنامج على �إ�صدارات الدار املتوفرة عند كل طلب من طلبات
ال�شراء.
• تقدمي خدمات الطباعة ملا يلزم طلبة الربنامج من مطبوعات ومنحهم خ�صم قدره ()٪١٠
من تكلفة الطباعة.

من عمادة �ش�ؤون املكتبات:
• زيادة عدد الكتب امل�ستعارة من ال�سيا�سة املخ�ص�صة لطلبة اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س
�إلى ال�سيا�سة املخ�ص�صة لطلبة الدرا�سات العليا ( ٢٠كتاب ًا).
• متديد مدة الإعارة من ال�سيا�سة املخ�ص�صة لطلبة اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س �إلى
ال�سيا�سة املخ�ص�صة لطالب الدرا�سات العليا (ف�صل كامل).
• جتهيز مقر خم�ص�ص مهي�أ لطلبة الربنامج يف مكتبة امللك �سلمان املركزية.
• �إهداء بع�ض الإ�صدارات لطلبة الربنامج ك ًال ح�سب تخ�ص�صه.
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 -13ال�شراكة مع برنامج “�أ�ستاذ زائر” و”زمالة عامل”
يف �إطار جت�سيد البعد التكاملي بني برنامج الطلبة املتفوقني بجامعة امللك �سعود وبرامج
اجلامعة الهادفة خلدمة العملية التدري�سية ،والتعليمية ،والبحثية للمجتمع الأكادميي والعلمي
باجلامعة� ،سعت �إدارة الربنامج �إلى اال�ستفادة من وجود العلماء واال�ساتذه الزائرين يف برنامج
زمالة عامل وبرنامج �أ�ستاذ زائر الذي تقدمه وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بهدف
تعزيز مهارات الباحثني والطالب داخل الكليات من خالل اال�ستفادة من خربات العلماء واال�ساتذة
الزائرون املتميزين من اجلامعات العاملية املرموقة.
ويف هذا ال�سياق ،مت عقد اجتماع بني مدير الربنامج الدكتور علي الدلبحي ،وك ًال من الربفي�سور
ت�شونهاي فان ،والدكتورة نان ،الأ�ستاذين الزائرين للجامعة من الأكادميية ال�صينية للعلوم ،وذلك
يوم اخلمي�س املوافق 1437 /2 /7هـ .مت االتفاق خالله على ا�ست�ضافة طالبني من طالب الربنامج
خالل فرتة الف�صل ال�صيفي القادم يف معمل الربف�سور فان؛ لتدريبهم وتطوير مهاراتهم البحثية من
خالل �إجراء التجارب بدون �أية ر�سوم ترتتب على الربنامج.

لقاء مدير الربنامج مع �أحد من�سوبي برنامج �أ�ستاذ زائر
ولقد مت عقد ور�شة العمل الأولى لطلبة الربنامج من كلية العلوم والهند�سة مع �سعادة
الربفي�سور ت�شونهاي فان من الأكادميية ال�صينية للعلوم وبح�ضور �سعادة مدير الربنامج الدكتور علي
الدلبحي ،وذلك يوم الأحد املوافق 1437/7/24هـ.
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لقاء طلبة من الربنامج مع الربفي�سور ت�شونهاي فان
كما ي�سعى الربنامج حالي ًا يف �ضوء خطته الت�شغيلية �إلى ا�ستحداث م�سارات خا�صة بالطلبة
املتفوقني من خالل التعاون مع عمادة البحث العلمي تت�ضمن دعم �أبحاث الطلبة املتفوقني واال�ستفادة
من برنامج �أ�ستاذ زائر.
� -14إن�شاء نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني
قامت �إدارة الربنامج بالعمل على �إن�شاء نادي لطلبة
الربنامج حتت م�سمى «نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني» والذي
يهدف �إلى توفري بيئة ملناق�شة وتبادل وتطوير الأفكار بني الطلبة
املتفوقني واملوهوبني وداعمة وم�شجعة لأعمالهم� ،إ�ضاف ًة �إلى
�إقامة الن�شاطات التي ت�سهم يف زيادة معارف طلبة النادي وتطوير
مهاراتهم يف خمتلف املجاالت .حيث بلغ عدد طلبة الربنامج
امل�سجلني بالنادي ( )60طالب وطالبة.
ولقد �أقام نادي الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك �سعود يوم ال�سبت املوافق
1437/7/15هـ وبح�ضور ما يزيد عن ( )25طالب ًا دورة تدريبية لطلبة الربنامج بعنوان «التخطيط
اال�سرتاتيجي ال�شخ�صي» قدمها املحا�ضر بعمادة ال�سنة التح�ضريية �سعادة اال�ستاذ�/صالح بن
عبداهلل ال�شمراين بهدف تطوير املهارات والقدرات الذاتية للطلبة املتدربني ،وكذلك ور�شة عمل
«كيف تختار مو�ضوع م�شروعك البحثي» قدمها الربوفي�سور فان من الأكادميية ال�صينية للعلوم.
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� -15إعداد الدليل التعريفي والن�شرة الف�صلية للربنامج
قامت �إدارة الربنامج ب�إعداد وت�صميم الدليل التعريفي للربنامج والذي تكون من ()36
�صفحة ت�ضمنت جميع املعلومات ذات العالقة بالربنامج ابتد�أً من ر�ؤيته ور�سالته و�أهدافه وانتها ًء
بو�سائل االت�صال للربنامج .وان�سجام ًا مع تطلعات الربنامج �إلى ن�شر وتر�سيخ ثقافة التفوق يف اجلامعة
لبث روح التناف�سية الإيجابية بني الطلبة يف جميع كليات اجلامعة ،فقد مت �إ�صدار العدد الأول والعدد
الثاين من الن�شرة الف�صلية للربنامج .حيث تت�ضمن هذه الن�شرة طبيعة وفعاليات و�أخبار و�أن�شطة
الربنامج بالإ�ضافة �إلى املقاالت العلمية والإ�ضاءات واملقابالت ال�شخ�صية التي ترتبط مبجال التفوق
الأكادميي وتعزز �أركانه يف نفو�س طلبة اجلامعة.
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 -16امل�شاركة مبعر�ض ا�سبوع املهنة واخلريج
	�إميان ًا من �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني بجامعة امللك �سعود ب�أهمية فعاليات ا�سبوع املهنة
الذي �إنطلق برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه
اهلل -وافتتحه معايل وزير التعليم الدكتور �أحمد العي�سى ،حيث ي�ستمر من يوم الأحد  ٢١ربيع الآخر
وحتى اخلمي�س  ٢٥ربيع الآخر ١٤٣٧هـ ،فقد متت امل�شاركة ب�إقامة ركن خم�ص�ص للتعريف بالربنامج
و�أهدافه وتطلعاته يف بهو اجلامعة للطالب وكذلك املدينة اجلامعية للطالبات.
وهدفت هذه امل�شاركة �إلى تعريف ال�شركات املحلية املُ�شاركة يف ا�سبوع املهنة بدور الربنامج يف
امل�ساهمة ب�إعداد طلبة اجلامعة املتفوقني ليكونوا نواة للكفاءات العلمية والقيادية املتميزة على
م�ستوى اجلامعة و�سوق العمل ،وتعريف طلبة الربنامج للتعرف على الفر�ص الوظيفية امل�ستقبلية يف
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية الرائدة التي ميكن �أن ت�سهم يف ر�سم م�ساراتهم الوظيفية وتوجهات
�أهداف الإجناز لديهم.
وقد ت�شرف ركن الربنامج بزيارة معايل مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر حيث وجه معاليه وحث على اال�ستمرار بدعم التفوق ورعاية املتفوقني.

زيارة معايل مدير اجلامعة لركن الربنامج يف ا�سبوع املهنة
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وخالل هذه امل�شاركة يف هذه الفعالية ،قام الربنامج مبا يلي:
• توزيع ما يزيد عن ( )1000ن�شرة تعريفية عن الربنامج على طلبة اجلامعة وال�شركات
املُ�شاركة والباحثني عن وظائف.
• توزيع ما يزيد عن ( )650ن�شرة ف�صلية ت�صدر عن �إدارة الربنامج وتهدف لن�شر ثقافة
التفوق والتميز.

• الإجابة عن ت�سا�ؤالت زوار الركن والذي بلغ عددهم بحدود ( )3600زائر ك�أدنى تقدير،
حيث متحورت الت�سا�ؤالت حول توجهات الربنامج امل�ستقبلية وخمرجاته وبراجمه الإثرائية
التخ�ص�صية التي ت�سهم يف تطوير و�إبراز القدرات العلمية والبحثية واالبداعية لطلبة
اجلامعة املتفوقني للم�ساهمة يف جهود التحول نحو جمتمع املعرفة.
• ر�سم التوجهات الوظيفية للعديد من زوار ركن الربنامج ومنهم طلبة الربنامج يف �سياق
الوظائف املعرو�ضة من قبل ال�شركات املُ�شاركة.
 -17توزيع بطاقات الربنامج للمرحلة الت�أهيلية ومرحلة الإعداد العام
من املزايا التي يح�صل عليها طلبة الربنامج ح�صولهم على بطاقة الطالب(ة) املتفوق(ة).
وتعترب هذه البطاقة مدخل طلبة الربنامج للح�صول على املزايا التي ميكنهم اال�ستفادة منها
(كاحل�صول على تخفي�ضات يف خدمات مراكز الت�صوير يف اجلامعة ،وزيادة عدد الكتب امل�ستعارة من
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مكتبة اجلامعة ومتديد مدة �إعارتها ،والدخول ملقر الربنامج املخ�ص�ص لهم يف
املكتبة ،و�إهدائهم بع�ض �إ�صدارات املكتبة ك ًال ح�سب تخ�ص�صه ،وخ�صومات
من مراكز البيع مع �إهدائهم خم�س كتب درا�سية وغريها) .ولقد قامت �إدارة
الربنامج بتوزيع البطاقات الربونزية (خم�ص�صة لطلبة الربنامج يف ال�سنة
التح�ضريية) ،والف�ضية (خم�ص�صة لطلبة الربنامج يف املرحلة الثانية) على
طلبة الربنامج بعد تعبئتهم لنموذج خم�ص�ص لهذا الغر�ض.
 -18احلملة التعريفية للربنامج يف كليات اجلامعة
قامت �إدارة الربنامج ب�إطالق حملة تعريفية للربنامج يف رحاب جميع كليات اجلامعة يف
ق�سمي الطالب والطالبات من خالل �إقامة ركن للربنامج ،بهدف التعريف به جلميع الأطراف
ذات العالقة� ،إ�ضافة ن�شر ثقافة التفوق وحث الطلبة عليه .ولقد انطلقت احلملة يوم الأحد املوافق
١٤٣٧/٥/٥هـ يف كلية الرتبية و�ستنتهي يف كلية الطب يوم اخلمي�س املوافق 1437/6/15هـ .وتت�ضمن
فعاليات احلملة حوارات تثقيفية توعوية يتاح
فيها الإجابة عن ا�ستف�سارات وت�سا�ؤالت الطلبة
وتوزيع الن�شرات التعريفية بالربنامج .وت�ستمر
كل حملة ملدة �ساعتني كاملتني من ال�ساعة
احلادية ع�شر وحتى ال�ساعة الواحدة ظهر ًا.
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-19احلفل اخلتامي ملرحلة الإعداد العام
حتت رعاية �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل
العثمان وبح�ضور الدكتور عبدالرحمن بن �سعد العنقري م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ل�ش�ؤون اخلطط الدرا�سية �أقامت �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني حفل تكرميي لكوكبة من
طلبتها املتفوقني الذين �أنهوا متطلبات املرحلة الثانية من الربنامج (مرحلة الإعداد العام) بنجاح
وذلك اليوم االثنني املوافق 1437 / 7 / 25هـ يف ق�سمي الطالب والطالبات.

وت�ضمنت هذه املرحلة ح�ضور طلبة الربنامج ما ال يقل عن (� )90ساعة تدريبية يف جماالت مهارات
اللغة العربية واللغة االجنليزية واحلا�سب الآيل وبناء الذات وتطوير ال�شخ�صية� ،إ�ضاف ًة �إلى �إعداد
الربنامج الإثرائي التخ�ص�صي للمرحلة املقبلة.
-20ترجمة ملفات وموقع الربنامج
الإلكرتوين للغة الإجنليزية
�سعي ًا من �إدارة الربنامج بتوفري ملفات
الربنامج وموقعه الإلكرتوين باللغة الإجنليزية،
فقد مت التوا�صل مع جمموعة من املتخ�ص�صني
يف جمال الرتجمة لتحقيق ذلك .حيث مت
ترجمة الدليل التعريفي للربنامج وملف م�سار
التلمذة وجميع حمتويات املوقع الإلكرتوين.
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-21اعتماد م�سار التلمذة يف الربنامج
مت اعتماد م�سار التلمذة �ضمن الربنامج بناء على قرار اللجنة الإ�شرافية لتطوير العملية
التعليمية  1436/6/23هـ واملت�ضمن يف تو�صياته نقل م�شروع دعم وتطوير برامج التلمذة والإر�شاد
الأكادميي لربنامج رعاية املتفوقني .قامت �إدارة الربنامج ب�إعداد ىلية تنفيذ امل�سار و�إعتمادها من
اللجنة التنفيذية الدائمة للربنامج.
حيث تعترب التلمذة من �أهم اال�سرتاتيجيات التدريبية التي تت�ضمن تقدمي الإر�شاد والتوجيه
وامل�ساعدة للطلبة من قبل خرباء متخ�ص�صني من ذوي اخلربات املتميزة لتمكينهم من �إجناز مهام
تعلمية ي�صعب عليهم القيام بها ب�شكل فردي .وميكن القول ب�أن التلمذة هي عالقة من التوا�صل
املبا�شر تربط الطلبة ب�أحد اخلرباء يف حقل علمي معني من �أجل تطوير معارفهم وتنمية قدراتهم
ومهاراتهم وكذلك م�ساعدتهم على ا�ستثمار وقتهم وحتقيق حاجاتهم الفردية مبا ي�سهم يف زيادة
ح�صيلتهم العلمية وانتاجيتهم يف امل�ستقبل .ويف �ضوء هذه العالقة يقوم اخلبري بنمذجة املهمة
التعلمية �أو املهارة املطلوب تعلمها وتب�سيطها ،ومتكني الطلبة من التعامل معها ،وعند تطوير قدرة
الطلبة على التعامل مع املهمة �أو املهارة ،ميكنهم بعد ذلك �إكمالها ب�شكل م�ستقل دون احلاجة للخبري
�إال يف حاالت ال�ضرورة.
كما �أن هنالك �أهمية ن�سبية للتلمذة تتمثل يف كونها :حمفز النخراط الطلبة يف التعلم،
وزيادة دافعيتهم نحو ذلك� ،إ�ضاف ًة �إلى تنمية �إح�سا�سهم مبلكية املعرفة والقدرة ،وكذلك ت�سهيل نقل
املعرفة وتطوير مهارات التفكري العليا؛ لأنها تقدم م�شكالت واقعية ت�سمح للطلبة ب�أن يتعلموا ويفكروا
كاخلرباء يف امليدان لتقدمي احللول املمكنة للم�شكالت يف �سياق جمتمع تعلمي تعاوين.
وي�أتي م�سار التلمذة ك�أحد برامج الإثراء يف برنامج الطلبة املتفوقني ،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.
ويت�ضمن هذا امل�سار يف ثناياه حتقيق التوا�صل املبا�شر بني ع�ضو هيئة التدري�س املتميز
(اخلبري) والطلبة ملدة ف�صل درا�سي واحد على الأقل؛ وذلك لزيـادة معـارفـهم وتطوير مهاراتهم
وقدراتهم وتعميقها يف جمال واحد �أو عدة جماالت يحتاجونها ،والتي مل يتم تقدميها لهم يف املناهج
الدرا�سية لتخ�ص�صاتهم.
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 -22تنفيذ الربامج الإثرائية ال�صيفية
مت بلورة الربنامج الإثرائي ال�صيفي الداخلي على �شكل دورة تدريبية باللغة الإجنليزية
(مكثفة) تت�ضمن املهارات اللغوية الأ�سا�سية (اال�ستماع ،والقراءة ،والكتابة ،واملحادثة) ،وملدة �أربعة
�أ�سابيع يقدمها املجل�س الثقايف الربيطاين  British Councilيف الريا�ض وخالل فرتات
متنوعة ،ويح�صل خاللها الطالب/الطالبة على �شهادة معتمدة من املجل�س الثقايف الربيطاين .يف
حني جاء الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي على �شكل جمموعة من الدورات التدريبية باللغة
االجنليزية يف جمال عادات العقل (برنامج كو�ستا وكاليك) واالبداع واالبتكار ومهارات التفوق
الأكادميي والقيادة وذلك يف مركز امللكة رانيا بجامعة الريموك يف الأردن مبدينة �إربد وملدة ا�سبوع
كامل خالل الفرتة من � 8/20إلى 2016/8/27م املوافق � 11/17إلى 1437/11/24هـ .كما ت�ضمن
الربنامج زيارات ميدانية �إلى جمموعة من مراكز االبداع واالبتكار والريادة يف الأردن مع رحلة
ترفيهية لأبرز املناطق الأثرية يف الأردن.

�أو ًال :الربنامج الإثرائي ال�صيفي الداخلي:
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فيما يلي املعلومات ذات العالقة بعر �ض برنامج اللغة االجنليزية املكثف (الدورات الق�صرية) واملقدم
من املجل�س الثقايف الربيطاين.
�شروط القبول
متطلبات ح�ضور الربنامج
�إجمايل �ساعات الربنامج
مدة الربنامج
عدد �ساعات التدريب

�إنهاء مرحلة الإعداد العام بربنامج الطلبة املتفوقني
االلتحاق باختبار حتديد امل�ستوى باملجل�س الثقايف الربيطاين
�36ساعة
�أربعة �أ�سابيع
� 4ساعات يوميا

ولقد بلغ عدد الطالب امل�شاركني بالربنامج الإثرائي ال�صيفي الداخلي ( )23طالب ًا وبن�سبة
بلغت ( )%27.7من العدد الكلي لطالب الربنامج والبالغ عددهم ( )83طالبا .يف حني بلغ عدد
الطالبات امل�شاركات بالربنامج الإثرائي ال�صيفي الداخلي ( )40طالبة وبن�سبة بلغت ( )%57.1من
العدد الكلي لطالبات الربنامج والبالغ عددهم ( )70طالبة.

وبعد اجتياز جميع الطلبة الدورة التدريبية كانت نتائجهم على النحو التايل:

ممتاز
جيد جدا ً
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الربنامج الإثرائي ال�صيفي
الداخلي يف عيون الطالب
امل�شاركني.
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منوذج من �شهادات الربنامج الإثرائي ال�صيفي الداخلي
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ثاني ًا :الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي:
بالتن�سيق والتعاون مع �إدارة مركز امللكة رانيا للدرا�سات الأردنية وخدمة املجتمع بجامعة
الريموك مت بلورة مكونات الربنامج .ولقد مت افتتاح الربنامج برعاية معايل رئي�س جامعة الريموك
ووكالء اجلامعة وبع�ضا من عمدائها .وملدة ا�سبوع كامل ومن ال�ساعة � 8صباح ًا ولغاية ال�ساعة اخلام�سة
والن�صف م�ساء تلقى الطالب امل�شاركني جرعات عالية من التدريب املكثف وور�ش العمل ذات العالقة
بالريادة واالبداع واالبتكار� ،إ�ضاف ًة للزيارات امليدانية للمراكز والوحدات العلمية بجامعة الريموك.
مكونات الربنامج التدريبي وور�ش العمل والزيارات
الي ـ ــوم
والتاريخ
ال�سبت
2016/8/20
الوقت

الفرتة ال�صباحية

الفرتة امل�سائية

ا�ستقبال امل�شاركني ونقلهم من املطار الى �سكن اجلامعة
11:00-8:00
الفرتة التدريبية الأولى

12:30 – 11:00
الزيارات امليدانية وور�ش العمل

التفوق الأكادميي
(مهارات التفكري
العليـ ـ ـ ـ ــا)
ا�سرتاحة الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

برعاية �أ.د.
رئي�س اجلامعة
افتتاح الربنامج
• عر�ض موجز عن حماور االبداع
وعر�ض موجز عن
واالبتكار وبراءات االخرتاع
اجلامعة
يقدمه الدكتور هيثم بني
(اهداف وخطط
�سالمة/مدير املركز
وا�سرتاتيجيات) • وبا�شرافه يقوم الفريق بزيارة
الأحد
 + 2016/8/21متهيد للور�شة
الى جممع الريادة للتميز
ومو�ضوعاتها
الأكادميي والذي ي�ضم العديد
من حا�ضنات الأعمال لتعريف
اعداد وتقدمي الأ�ستاذ
امل�شاركني ب�آلية العمل واالطالع
الدكتور عدنان العتوم
على م�شاريع الطلبة املتفوقني
كلية الرتبية -جامعة
باجلامعة
الريموك
املكان  /قاعة عرار –
مبنى الندوات

12:30
1:15

5:30 – 1:30
الفرتة التدريبية
الثانيـ ــة

اعداد وتقدمي
الدكتور عبد
النا�صر اجلراح
كلية الرتبية-
جامعة الريموك

املكان /مركز امللكة
رانيا
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الوقت

11:00-8:00
الفرتة التدريبية الأولى

12:30 – 11:00
الزيارات امليدانية وور�ش العمل

12:30
1:15

التفوق الأك ادميي

• عمادة البحث العلمي والدرا�سات
اعداد وتقدمي الدكتور
الأثنني
العليا
 2016/8/22عبد النا�صر اجلراح
• ور�شة عمل يف �أ�ساليب التفكري
كلية الرتبية -جامعة
يف البحث العلمي
الريموك

التفوق الأكادميي
ا�سرتاحة الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

(املهارات
الدرا�سي ـ ـ ـ ـ ــة)

• دائرة الرئا�سة باجلامعة
وااللتقاء بعطوفة الأ�ستاذ
الدكتور رئي�س اجلامعة.

اعداد وتقدمي
الدكتور عبد
النا�صر اجلراح
كلية الرتبية-
جامعة الريموك

نظرية عادات الـعقل

نظرية عادات الـعقل

(تدريب عملي )1

الثالثاء اعداد وتقدمي الدكتور • مركز التميز يف اخلدمات
عالء عبي ــدات
املكتبية
2016/8/23
كلية الرتبية -جامعة • ور�شة عمل يف كيفية ا�ستخدام
الريموك
قواعد البيانات يف اعداد
االبحاث والدرا�سات
املكان /القاعة
البي�ضوية – مبنى
الندوات

ا�سرتاحة الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

• مركز احلا�سب واملعلومات
• مكتبة احل�سني بن طالل

44

(الذكاءات
املتع ـ ـ ــددة)

املكان /القاعة
البي�ضوية – مبنى
الندوات

املكان /القاعة
البي�ضوية – مبنى
الندوات

(برنامج كو�ست ــا
وكاليك)

5:30 – 1:30
الفرتة التدريبية
الثانيـ ــة

اعداد وتقدمي
الدكتور عالء
عبي ــدات
كلية الرتبية-
جامعة الريموك
املكان /القاعة
البي�ضوية – مبنى
الندوات

الوقت

11:00-8:00
الفرتة التدريبية الأولى

12:30 – 11:00
الزيارات امليدانية وور�ش العمل

12:30
1:15

5:30 – 1:30
الفرتة التدريبية
الثانيـ ــة
نظريةعادات الـعقل

نظرية عادات الـعقل
اعداد وتقدمي الدكتور
عالء عبي ــدات

االربع ـ ــاء كلية الرتبية -جامعة
2016/8/24
الريموك
املكان /القاعة
البي�ضوية – مبنى
الندوات

ور�شة عمل يف جمال الريادة
واالبداع وبراءات االخرتاع
اعداد وتقدمي الدكتور هيثم بني
�سالمة
املكان /القاعة البي�ضوية – مبنى
الندوات

اعداد وتقدمي اال�ستاذ الدكتور حممد الطعامنة
/عميد كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية

ا�سرتاحة الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

(مهارات القيادة الفعالة ومهارات التخطيط اال�سرتاتيجي)

املكان /القاعة البي�ضوية – مبنى الندوات
اجلمعة
2106/8/26
ال�سبت
2016/8/27

اعداد وتقدمي
الدكتور عالء
عبي ــدات
كلية الرتبية-
جامعة الريموك
املكان /القاعة
البي�ضوية – مبنى
الندوات

القي ـ ــادة
اخلمي�س
2016/8/25

ا�سرتاحة الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

(تدريب عملي )2

(تدريب عملي )3

حفل تكرمي وت�سليم
ال�شهادات على
امل�شاركني حتت
رعاية الأ�ستاذ
الدكتور رئي�س
اجلامعة
يف مبنى الرئا�سة

رحلة ترفيهية الى املعامل ال�سياحية يف مدينة اربد ( مدينة جر�ش الأثرية ،مدينة عجلون،
غابات برق�ش) يرافقهم املعنيني من املركز
مغادرة امل�شاركني اجلامعة �إلى مطار امللكة علياء الدويل يف عمان
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وفيما يلي ملخ�ص ًا الح�صائيات الربنامج:
 .1عدد الطالب امل�شاركني بالربنامج ون�سبتهم :بلغ عدد الطالب امل�شاركني بالربنامج الإثرائي
ال�صيفي ( )25طالب ًا وبن�سبة بلغت ( )%30من العدد الكلي لطالب برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني-م�سار الطلبة املتفوقني والبالغ عددهم ( )83طالبا.
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 .2عدد ال�ساعات للدورات التدريبية وور�ش العمل والزيارات امليدانية :بلغ عدد �ساعات التدريب
وور�ش العمل والزيارات امليدانية ما يزيد عن (� )50ساعة ،حيث بلغت ن�سبة �ساعات التدريب
ما يزيد عن ( )%80من عدد �ساعات الربنامج الكلية� ،أما ور�ش العمل والزيارات امليدانية
فقد ا�ستحوذت على ما ن�سبته ( )%19.5من العدد الكلي ل�ساعات الربنامج.

تدريب
ورش العمل وزيارات ميدانية

 .3ن�سبة ر�ضا الطلبة عن الربنامج :قام جميع الطالب امل�شاركني بالربنامج بتقييم الربنامج
يف �ضوء جمموعة من املعايري وكانت نتائج التقييم على النحو التايل:
1
2
3
4
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املعيار

التقييم

املدرب
احلقيبة التدريبية
البيئة التدريبية
املتدربون

%98
%94
%93
%95
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الربنامج الإثرائي ال�صيفي اخلارجي يف عيون الطالب امل�شاركني
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برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف �أعني ال�صحافة
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�صور من الربنامج

ا�ستقبال امل�شاركني ونقلهم من املطار �إلى �سكن اجلامعة

دورة التفوق الأكادميي (مهارات التفكري العليا)

الزيارات امليدانية وور�ش العمل
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\\\

بع�ض مواقع الزيارات
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