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 برنامج الطلبة المتفوقي   

 

نامج   :أهداف البر

ن ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية ومجاالت  .1 ن والموهوبي    إعداد طلبة الجامعة المتفوقي 
ن
الموهبة اإلسهام ف

ة عىل مستوى الجامعة والمجتمع.  ن  المتعددة والمتمي 

  جهود التنمية والتطوير عىل  .2
ن
ن للمساهمة ف ن والموهوبي  تطوير وإبراز القدرات والمهارات لطلبة الجامعة المتفوقي 

  مستوى الجامعة والمجتمع. 

، وزيادة قدراتهم عىل التك .3 ن ن والموهوبي   ة. يف مع متطلبات التنمية المعارصتنمية أفاق التفكي  للطلبة المتفوقي 

اكات الداخلية والخارجية  .4 امج والشر ن من االستفادة القصوى من الير ن والموهوبي  ن طلبة الجامعة المتفوقي  تمكي 

 للجامعة والمتعلقة باألبعاد التعليمية واألكاديمية والبحثية وكذلك المتعلقة بالموهبة واإلبداع واالبتكار. 

  جميع كليات الجامعةنشر وترسيخ ثقافة الت .5
ن
ن الطلبة ف   الجامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بي 

ن
 . فوق والموهبة ف
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نامج ي يقدمها البر
 : الخدمات الت 

ن  امج اإلثرائية المدخلية والمتقدمة لغايات رعاية طلبة الجامعة المتفوقي  نامج بشكٍل عام مجموعة من الير يقدم الير

نامج  ، تبدأ بير ن امج اإلثرائية الموزعة عىل والموهوبي   بالير
ً
ية، مرورا   عمادة السنة التحضي 

ن
ن ف ن والموهوبي  رعاية المتفوقي 

. وبشكل أكير تخصيص، يقوم  ن ن والموهوبي    يمر بها الطالب، وانتهاًء بتكريم الطلبة المتفوقي 
المراحل الدراسية الت 

نامج بتقديم الخدمات والفعاليات التالية  :الير

ن ومجموعة واسعة من تنظيم الزيارات  .1 ن والموهوبي  ن الطلبة المتفوقي  كة بي  الميدانية والعالقات التعاونية المشي 

ن العام والخاص ذات العالقة بالتفوق والموهبة.    القطاعي 
ن
كات والمؤسسات ف  الشر

ن بالجه .2 ين وكذلك ربط الطلبة الموهوبي  ن ن المتمي  ن بأعضاء هيئة التدريس أو الباحثي  ات ربط الطلبة المتفوقي 

 .
ً
 وخارجيا

ً
 المختصة بتطوير الموهبة وتنميتها داخليا

ن لجهات عالمية مرموقة.  .3 ن والموهوبي   تنظيم برامج زيارات الطلبة المتفوقي 

4.  . ن ن والموهوبي   تقديم منح تدريبية عملية محلية وخارجية للطلبة المتفوقي 

 واإلبداع. تنظيم الملتقيات والندوات وورش العمل ذات العالقة بالتفوق والموهبة  .5

6.  . ن ن والموهوبي    المؤتمرات والفعاليات العالمية ذات العالقة برعاية الطلبة المتفوقي 
ن
 المشاركة ف

7.   ." ن ن والموهوبي   تنظيم ملتق  سنوي تحت شعار "رعاية الطلبة المتفوقي 

8.  . ن ن والموهوبي   إقامة معرض سنوي ألعمال وانتاجات الطلبة المتفوقي 

وع "جائزة الطلبة المتف .9 ". تنظيم مشر ن ن والموهوبي   وقي 

نامج.  .10 ة دورية للير  إصدار نشر

بوية الخاصة برعاية التفوق والموهبة لدى  .11 ويجية والي  تنظيم المسابقات اإلبداعية وإعداد المطويات الي 

 الطلبة. 

 

نامج:   ي يقدمها البر
 الحوافز الت 

 : عىل النحو التال  نامج مجموعة من الحوافز لطلبته، يقدم الير 

1.   
ن
 اختيار الشعب الدراسية ما أمكن. تحقيق رغباتهم ف

2.  . ن نامج بتعيينهم معيدين ومعيدات وفق الحاجة وضوابط التعيي   توصية الير
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  مجاالت  .3
ن
هم من الناحية األكاديمية والتطبيقية أو ف ن نامج توثق تمي  الحصول عىل شهادة مصدقة من الير

ليا، أو االلتحاق بسوق العمل، الطالبة )إكمال الدراسات الع-الموهبة المتعددة وموجهة حسب هدف الطالب

ها(.    برامج الموهبة واالبداع وغي 
ن
 المشاركة ف

امج المتخصصة بتنمية الموهبة لديهم.  .4   مرحلة البكالوريوس والير
ن
 الدعم المادي لمشاريعهم البحثية ف

نامج.  .5   الير
ن
  السجل المهاري، والسجل الخاص بهم ف

ن
 توثيق أنشطتهم ف

  يتمتعون بها أو االلتحاق بدورات خارجية تطويري .6
  مجال الموهبة الت 

ن
ية أو الحاسب أو ف ن   اللغة اإلنجلي 

ن
ة ف

ة الصيف.    جامعات عالمية مرموقة خالل في 
ن
 دراسة مقررات من خطة الطالب / الطالبة ف

ن عىل بطاقة الطالب)ة( المتفوق)ة( الذهبية )مخصصة لطلبة .7   مسار الطلبة المتفوقي 
ن
نامج ف  حصول طلبة الير

  
ن
نامج ف (، بحيث تتضمن الير   يمكن للطلبة االستفادة منها  البعد النوع 

هذه البطاقة عىل مجموعة من المزايا الت 

  الجامعة، زيادة عدد الكتب المستعارة من مكتبة الجامعة، رحالت 
ن
  خدمات مراكز التصوير ف

ن
)تخفيضات ف

ها(.    ترفيهية، خصومات من مراكز البيع وغي 

  تعينهم عىل مواصلة التفوق الحصول عىل المستلزمات واألدو  .8
ن الت  ن والموهوبي  ات الالزمة للطلبة المتفوقي 

 والموهبة واإلبداع. 

 

نامج  لمعلومات أكير الدخول عىل موقع الير

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

 

 


