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الطلبة المتفوقين 
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.التراكميالمعدلضوءفيبينهمالمفاضلةوتتم



علداد طلبلة مرحللة اال)يتم تسلليم طلبلة البعلد الكملي فلي المسلار 

ه الللذين لللم يحققللوا شللروط االلتحللال بالبعللد النللوعي منلل( العللام

جيله شهادة تقلدير، وممكانيلة التواصلل ملع البرنلامج ل ايلات التو

.واإلرشاد









زيارات ميدانية للقطاعين 

العام والخاص

زيارات للجامعات العالمية

الملتقيات والندوات وورش 

العمل

تنظيم المسابقات اإلبداعية

والملتقى السنوي وجائزة 

التفول والموهبة

منح تدريبية

محلية وخارجية

ضاء ربط الطلبة المتفوقين بأع

هيئة التدريس أو الباحثين 

المتميزين



يقدم البرنامج مجموعة من الحوافز لطلبته، وعلى 

:النحو التالي

.مكنأماالدراسيةالشعبمختيارفيرغباتهمتحقيل-

فلوومعيداتمعيدينبتعيينهمالبرنامجتوصية-

.التعيينوضوابطالحاجة

توثلالبرنامجمنمصدقةشهادةعلىالحصول-

جاالتمفيأووالتطبيقيةاألكاديميةالناحيةمنتميزهم

الطالبة-الطالبهدفحسبوموجهةالمتعددةالموهبة

العمل،بسولاإللتحالأوالعليا،الدراساتمكمال)

.(وغيرهاواالبداعالموهبةبرامجفيالمشاركة

مرحلةفيالبحثيةلمشاريعهمالماديالدعم-

ةالموهببتنميةالمتخصصةوالبرامجالبكالوريوس

.لديهم

والسجلالمهاري،السجلفيأنشطتهمتوثيل-

.البرنامجفيبهمالخاص

حوافز ومزايا البرنامج

حاسبأوالاإلنجليزيةالل ةفيتطويريةخارجيةبدوراتااللتحال-

خطةمنمقرراتدراسةأوبهايتمتعونالتيالموهبةمجالفيأو

.الصيففترةخاللمرموقةعالميةجامعاتفيالطالبة/الطالب

قةبطاعلىالمتفوقينالطلبةمسارفيالبرنامجطلبةحصول-

لبعدافيالبرنامجلطلبةمخصصة)الفضية(ة)المتفول(ة)الطالب

كما،(النوعيالبعدفيالبرنامجلطلبةمخصصة)والذهبية،(الكمي

بطاقةعلىالموهوبينالطلبةمسارفيالبرنامجطلبةيحصل

الذكرسالفةالبطاقاتمنبطاقةكلتتضمنبحيث(ة)الموهوب

فياتتخفيض)منهااالستفادةللطلبةيمكنالتيالمزايامنمجموعة

منالمستعارةالكتبعددزيادةالجامعة،فيالتصويرمراكزخدمات

البيعمراكزمنخصوماتترفيهية،رحالتالجامعة،مكتبة

.(وغيرها

والمتفوقينللطلبةالالزمةواألدواتالمستلزماتعلىالحصول-

.اعواإلبدوالموهبةالتفولمواصلةعلىتعينهمالتيالموهوبين



علداد مرحلة اإلعداد العلام ومرحللة اإل: ينب ي على طلبة هذا المسار حضور فعالياته في ضوء مراحله الثالث وهي•

.التخصصي ومرحلة اإلعداد المتقدم
:من المسار ويعتبر منسحباً منه في الحاالت التالية( ة)يخرج الطالب•

.مذا لم يحقل معايير وشروط االنتقال من البعد الكمي للمسار ملى البعد النوعي منه-1

.لمدة فصليين متتاليين( 4.25)مذا انخفض معدله التراكمي عن -2

ال ياب وعدم المشاركة في فعاليات المسار أو عدم منهائها-3

البرنلامج ( ة)بتوصلية ملن مرشلد( 4.25)االستمرار في المسار مذا انخفض معدله التراكملي علن ( ة)يمكن للطالب•

.بالقسم األكاديمي، على أن يتم رفع المعدل التراكمي خالل فصل مضافي واحد

ضلون فتلرة للطالب أو الطالبة الحل في التقدم بطلب لالعتذار عن االلتحال بالمسار ببعديه الكمي والنلوعي فلي غ•

.شهر من بدئه مع ذكر األسباب التي استدعت ذلك

:ضوابط الحضور واالنسحاب



مسار 

الطلبة الموهوبين 



بين  صمم مسار الطلبة الموهوبين لتلبية الحاجة الماسة الكتشاف الطلبة الموهو

تعدادات  ورعايتهم والعناية بطاقاتهم وقدراتهم ،فالطلبة الموهوبين هم فئة لديهم اس

ن الى ، ويحتاجوأوأكثروقدرات فوق العادة او اداء متميز عن بقية  اقرانهم في مجال 

د مجاالت حيث تتعد. رعاية تعليمية خاصة ال تتوافر في مناهج الدراسة االعتيادية

،  (للغويكنظم الشعر والكتابة والنبوغ ا)الموهبة ونطاقاتها؛ فهنالك الموهبة األدبية 

، (غيرهاكالرسم والنحت واالشغال اليدوية والتصميم والتصوير و)والموهبة الفنية 

وغيرها، والموهبة العلمية في مجال الرياضيات والفيزياء واألحياء والكيمياء والطب

.وموهبة االبتكار واالختراع

مسار الطلبة الموهوبين 





محاور عمل مسار الطلبة الموهوبين

• :الكشف عن الطلبة الموهوبين والموهوبات والتعرف عليهم: اوالً 

متبعة عقد ورش عمل لمنسقي ومنسقات البرنامج حول األساليب والوسائل واإلجراءات واألدوات ال. 1

.في الكشف عن الموهوبين والموهوبات

بمساعدة من منسقي ومنسقات البرنامج ( طالب وطالبات)حصر طلبة الجامعة الموهوبين . 2

.بالكليات

.ااعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء طلبة الجامعة الموهوبين ونوع الموهبة التي يمتلكونه. 3

ملك التنسيق مع المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية الموهبة في المملكة ومنها مؤسسة ال. 4

.تعليم العامعبدالعزيز ورجالته للموهبة واإلبداع  للتعرف على الموهوبين والموهوبات في مؤسسات ال



 ً :رعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات والعناية بهم: ثانيا

وهبة كالدورات التدريبية وورش العمل والتدريبات العملية وزيارة مراكز الم)اعداد برامج اثرائية داخلية وخارجية . 1

( .المحلية والعالمية وغيرها

.دعوة الطلبة لاللتحاق بالنوادي الطالبية المتاحة بالجامعة أو خارجها. 2

ين من ذوي ربط الطلبة الموهوبين بمسار التلمذة لتقديم اإلرشاد والتوجيه والمساعدة للطلبة من قبل خبراء متخصص. 3

.الخبرات المتميزة لتمكينهم من صقل موهبتهم وتنميتها

سات التعليم العام  التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل العتماد سياسة قبول وتسجيل المقررات للطلبة الموهوبين في مؤس-4

.بالجامعة وفقًا لشروط محددة

.اعداد برامج تطويرية للطلبة الموهوبين الجتياز االختبارات الدولية المتعلقة بإكمال الدراسات العليا-5

ودعوة اقامة المعار ض العلمية والفنية واألمسيات األدبية وغيرها من مختلف المواهب على مستوى الجامعة والمجتمع.  6

.المسئولين وأولياء األمور للرفع من معنويات الطلبة الموهوبين وابراز موهبتهم



هوبين لديها، يعتبر البرنامج من البرامج المساندة لدور  الكليات في رعاية الطلبة المتفوقين والمو•

لعالقة حيث تعتبر الكلية حجر الزاوية لهذا البرنامج، ويناط بها العديد من األنشطة والمهام ذات ا

قين أكاديميًا وبحثيًا برعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين؛ مما سينعكس ايجابًا على تقدم طلبتها المتفو

.وكذلك صقل طاقات وقدرات طلبتها الموهوبين

ي للبرنامج وفي هذا اإلطار ستقوم  إدارة البرنامج بالتواصل مع الكليات لتحديد منسق ومرشد أكاديم•

عبئة في كل كلية من كليات الجامعة على أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وت

وتقديم النموذج المتعلق بذلك ورفعه إلدارة البرنامج، مع متابعة  أدوراهم الوظيفية في البرنامج

.المساندة والدعم لها

دور الكليات في البرنامج



مسار التلمذة



مسار التلمذة

لبة يأتي مسار التلمذة كأحد برامج إلثراء المساندة في برنامج الط•

لبة المتفوقين والموهوبين، إلتاحة الفرصة أمام الطلبة الجدد والط

المتفوقين  المتميزين الذين لم يحققوا شروط االلتحاق ببرنامج الطلبة

ي التعلم لالستفادة من خدمات البرنامج ويعتبر محفز النخراط الطلبة ف

.وزيادة دافعيتهم نحو ذلك

.واهبهمكما يأتي كبرنامج مساند لطلبة مسار الموهبة لتنمية وصقل م•

عضو هيئة  يتضمن هذا المسار في ثناياه تحقيق التواصل المباشر بين•

ي والطلبة لمدة فصل دراس( الخبير)التدريس المتميز أو الموهوب

.واحد على األقل



مسار التلمذة

؟(عضو هيئة تدريس أم طالبة خبيرة)ما دور الخبيرة سواء كان •

التي في األمور( طلبة التلمذة)تقديم التوجيه واالرشاد لطلبة المستويات األولى 

.تتعلل بالشؤون الدراسية

من الفئة التي يشملها المسار؟•

طلبة البكالوريوس فقط من داخل جامعة الملك سعود

تدريس ؟هيئة (ة)عضوأو ( ة)خبير( ة)طالبتلمذة أو ( ة)طالبفي حال لم أجد •

:الرابطحيث يوجد االسم فيالمسار في كليتِك ( ة)منسليمكنك طلب المساعدة من 

http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1272

أين أجد نموذج طلب االلتحال بمسار التلمذة؟•

.ةفي موقع برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين تحت تبويب مسار التلمذ



دور منسل الكلية-أ

:التاليةيعتبر منسق الكلية حلقة الوصل بين الكلية التي يتبع لها وإدارة البرنامج، وتناط به األدوار الوظيفية

.ات العالقةاعتماد قائمة الطلبة المتفوقين  الكترونيًا والتي يتم إعدادها من قبل ادارة البرنامج في ضوء المعايير  ذ. 1

لبة  تطبيق األساليب والوسائل واإلجراءات واألدوات المتبعة في الكشف عن الموهوبين والموهوبات، وحصر الط. 2

.الموهوبين بالكليات

.تحديد مرشدي ومرشدات لطلبة البرنامج بالتنسيق مع االقسام األكاديمية بالكلية. 3

.عقد اللقاءات التواصلية مع طلبة البرنامج لغايات التحفيز والمتابعة. 4

يق أهداف اعتماد جدول المتابعة والتواصل بين طلبة البرنامج والمرشدين والمرشدات الذين تم تحديدهم لغايات تحق. 5

.البرنامج



امج التواصل مع مرشدي ومرشدات طلبة البرنامج ألغراض متابعة طلبة البرنامج وإعداد البرن.6

.اإلثرائي لهم، والرفع به إلدارة البرنامج

.تعبئة النماذج ذات العالقة بتقييم مدى تقدم طلبة البرنامج في مراحله المتعددة. 7

لبرنامج من خالل المتابعة مع األقسام األكاديمية بالكلية للتحقق من تنفيذ البرنامج اإلثرائي لطلبة ا. 8

.التنسيق مع رؤساء األقسام

زيارة التنسيق مع األقسام األكاديمية بالكلية ومرشدي ومرشدات طلبة البرنامج إلعداد برنامج. 9

ير ذات الجامعات العالمية، وبرنامج الدراسات والمشاريع البحثية وغيرها من البرامج، واعداد التقار

.العالقة، والرفع بذلك إلدارة البرنامج



دور المرشد باألقسام األكاديمية-ب

حيث يرتبط به للطلبة المتفوقين والموهوبين هو أحد أعضاء هيئة التدريس المتميزين أكاديميًا وبحثيًا،(ة)المرشد•

.لبرنامجطلبة البرنامج في ضوء التخصص المشترك، ويكمن دوره األساسي في تحقيق األهداف اإلثرائية ل

(:ة)ويمكن االسترشاد بالمعايير التالية لتحديد المرشد

ار معي 
ة  ال ي  سن 

ة  الن  ن  الو )الاهمي  (ر 

رة التميز البحثي في ضوء عدد األبحاث المنشو

والنشر في المجالت العلمية المميزة والمحكمة
40%

%40تقييم الطلبة خالل السنة األخيرة
%10تقييم رئيس القسم خالل السنة األخيرة

%10عدد المساهمات المجتمعية خالل السنة األخيرة



ل اإلرشاد وتناط بمرشدي ومرشدات طلبة البرنامج باإلضافة  إلى األدوار الرئيسية المحددة له في دلي

:األكاديمي، عددًا من األدوار وعلى النحو التالي

.ابعةلغايات االرشاد والمت( ساعة واحدة على األقل)القيام بالتواصل مع طلبة البرنامج اسبوعيًا . 1

.الكليةالقيام بإعداد برنامج إثرائي لطلبة البرنامج التابعين والرفع به لمنسق البرنامج في. 2

.اعداد تقرير متابعة لتقدم الطالب او الطالبة في تحقيق متطلبات البرنامج اإلثرائي. 3

.التوصية باستمرارية الطالب أو الطالبة في البرنامج. 4

.اريع البحثيةتقديم توصيات فيما يتعلق ببرنامج زيارة الجامعات العالمية، وبرنامج الدراسات والمش. 5



نادي الطلبة المتفوقين والموهوبين

وهو نادي مصاحب لمساري البرنامج في التفوق والموهبة، بحيث يقدم هذا النادي عددًا من •

لموهبة، األنشطة الهادفة الى زيادة حماس  طلبة البرنامج ورغبتهم بالتعلم والتفوق واالبداع وا

، المسابقات  الثقافية واالجتماعية، والمناقشات، والندوات، والمحاضرات: ومن هذه األنشطة

.وبرامج الخدمة العامة وغيرها

:رؤية النادي*•

لبة أن يكون نادي الطلبة المتفوقين والموهوبين نموذجًا مميزًا من خالل اإلسهام في رعاية الط•

الموهبة بالجامعة المتفوقين والموهوبين وتطويرهم وتنميتهم فكريًا وسلوكيًا ونشر ثقافة التفوق و

.والمجتمع

:رسالة النادي*•

م و تطوير معارف ومهارات الطلبة المتفوقين والموهوبين وربطهم بالواقع من خالل تواصله•

.تفاعلهم مع جهات داخل وخارج اسوار الجامعة 



اهداف النادي

.ن والموهوبينتوفير بيئة لمناقشة وتبادل وتطوير األفكار  بين الطلبة المتفوقي•

.توفير بيئة داعمه ومشجعه ألعمال الطلبة المتفوقين والموهوبين•

.اقامة النشاطات التي تبرز  جهود الطلبة المتفوقين والموهوبين•

زيادة معارف الطلبة المتفوقين والموهوبين وتطوير مهاراتهم في مختلف•

.المجاالت

.نشر ثقافة التفوق والموهبة بالمجتمع•



dsp@ksu.edu.sa:قسم الطالب  : االستفسارات العامة

dsp-f@ksu.edu.sa:قسم الطالبات 

مقر البرنامج 

(:طالب)مقر البرنامج 

الطابق  -(عمادة القبول والتسجيل)66مبنى 

الثاني

(:طالبات)مقر البرنامج 

21و 19المكاتب -الطابق الثاني -25مبنى 



للتواصل مع املنسقني 
عادل فهد الجدعان. د: منسق البرنامج بالكليه 

Email: afaljadaan@ksu.edu.sa

منال الحـربي.  د: منسقة البرنامج بالكلية 

Email: amanal@ksu.edu.sa

mailto:amanal@ksu.edu.sa
mailto:amanal@ksu.edu.sa

