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التثقيفي  امل��ع��ر���ض  املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  اأق��ام��ت 

ال�شعودية  2« بالتعاون مع اجلمعية  »اإ�شراق  التوعوي 

»اإ�شراق«،  االنتباه  وت�شتت  احلركة  فرط  ال�شطراب 

وذلك يومي االثنني والثالثاء 6 و 7 �شفر املوافق 15 و 

16 اأكتوبر 2018م يف البهو الرئي�ض باملدينة اجلامعية 
للطالبات.

االأمرية  ال�شمو  �شاحبة  من  كل  املعر�ض  وافتتحت 

نوف بنت حممد بن عبداهلل اآل �شعود، رئي�ض جمل�ض 

احلركة  فرط  ال�شطراب  ال�شعودية  اجلمعية  اإدارة 

ل�شوؤون  اجلامعة  ووكيلة  »اإ���ش��راق«،  االنتباه  وت�شتت 

الطالبات د. اإينا�ض العي�شى.

وتعد جمعية اإ�شراق اأول جمعية اأهلية غري ربحية 

اأن�شئت بالعامل العربي لدعم ذوي اال�شطراب وفرط 

احلركة وت�شتت االنتباه يف عام 2009. و�شهد املعر�ض 

تناولت  كليات اجلامعة، حيث  م�شاركات من خمتلف 

املفاهيم  ت�شحيح  جانب  م��ن  املو�شوع  الطب  كلية 

طب  وكلية  احلركة،  فرط  ا�شطراب  حول  اخلاطئة 

االأ�شنان عرفت بكيفية التعامل مع ال�شخ�ض امل�شاب 

املو�شوع  تناولت  ال�شيدلة  وكلية  العيادات،  داخل  يف 

امل�شاب  للطفل  املنا�شب  ال��غ��ذاء  االأول  جانبني  من 

با�شطراب فرط احلركة، والثاين االألعاب التي ت�شاعد 

الطفل على الرتكيز وتوجيه حركته، بينما حتدثت كلية 

الرتبية عن املمار�شات الرتبوية للطفل.

كان  بل  فقط  الكليات  على  امل�شاركة  تقت�شر  ومل 

اإ�شافة  فعالة  االإعاقة م�شاركة  الطالبات ذوات  ملركز 

مل�شاركة جهات خارجية متنوعة، كمركز متيز لالإ�شراف 

من  ومتكينهم  االأطفال  مب�شاعدة  اخلا�ض  والتدريب 

ا�شتخدام قدراتهم احلقيقية يف التعلم، واأي�ًشا مركز 

العمل  جم��االت  وحت�شني  بتطوير  اخل��ا���ض  اأج��اوي��د 

التخ�ش�شي  في�شل  امللك  مل�شت�شفى  وكان  التطوعي، 

حول  املجانية  اال�شت�شارات  تقدمي  من خالل  ح�شور 

اأن�شطة  املعر�ض  وت�شمن  احلركة،  ف��رط  ا�شطراب 

تفاعلية وجمل�ًشا حوارًيا وا�شت�شارات طبية.

برئا�شة وكيل اجلامعة للتخطيط 

ع�شريي  يو�شف  الدكتور  والتطوير 

للخريجني  الدائمة  اللجنة  عقدت 

اجتماعها  ب��اجل��ام��ع��ة  امل��ت��م��ي��زي��ن 

ال�����دوري، وه����دف االج��ت��م��اع اإىل 

كافة  العمل يف  م�شتجدات  مناق�شة 

اللجنة،  عليها  تعمل  التي  املحاور 

ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى تنفيذ  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 

قرار  حددها  التي  املهام  من  ع��دد 

معايل مدير اجلامعة، وهي: درا�شة 

الكليات  من  الواردة  االأ�شماء  جميع 

ب��اخل��ري��ج��ني امل��ت��م��ي��زي��ن ل��دي��ه��م، 

املتميزين  فئات اخلريجني  وحتديد 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ام��ع��ة، وو���ش��ع 

ال�شروط الواجب توافرها يف جميع 

االأ���ش��م��اء  م��ع  ومطابقتها  ال��ف��ئ��ات 

موقع  وت�شميم  ل��ل��ج��ن��ة،  ال�����واردة 

اإلكرتوين للتقدمي من خالله �شمن 

ودرا�شة  احلايل،  االلكرتوين  املوقع 

ب�شم  للكليات  اجل��دي��دة  الطلبات 

الدورية  واملتابعة  ج��دي��دة،  اأ�شماء 

اخلريجني  اأو�شاع  على  ي�شتجد  ملا 

االأ���ش��م��اء  اأو  احل��ال��ي��ني  املتميزين 

اق���رتاح  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجل���دي���دة، 

املبادرات اجلديدة بهذا اخل�شو�ض.

ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة.

رعاية  �سعود يف  امللك  تطلعات جامعة  مع  ان�سجامًا 

التعاون  اأرك��ان  املبدعني واملوهوبني باجلامعة، وتع�سيد 

والتوا�سل مع املوؤ�س�سات الوطنية العريقة ذات العالقة، 

وّقعت اجلامعة الأحد املا�سي، مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة 

امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع »موهبة« يف 

مقر اجلامعة بالدرعية.

تكامل اجلهود

وقع املذكرة من جانب اجلامعة معايل الدكتور بدران 

العمر ومن جانب املوؤ�ش�شة معايل االأمني العام الدكتور 

ومن�شوبي  اجلامعة  وك���الء  بح�شور  املتحمي  �شعود 

»موهبة«، وتهدف املذكرة اإىل دعم التحول اإىل جمتمع 

معريف مبدع من خالل تن�شيق وتكامل اجلهود والربامج 

واالأن�شطة اخلا�شة باملوهبة واالإبداع بني الطرفني.

جمالت التعاون

تر�شيح  منها:  عدة،  تعاون  جماالت  املذكرة  و�شملت 

واخلربات،  املعلومات  وتبادل  الرعاية،  وبرامج  الطلبة، 

وامل�شابقات واملعار�ض والفعاليات، ون�شر ثقافة املوهبة 

التلمذة  وبرامج  العلمي  والبحث  واالبتكار،  واالإب���داع 

وريادة االأعمال.

ريادة متميزة

�شعود  الدكتور  موهبة  ملوؤ�ش�شة  العام  االأم��ني  معايل 

املتحمي اأ�شاد بالريادة املتميزة جلامعة امللك �شعود يف 

جمال رعاية املبدعني واملوهوبني واملتفوقني من خالل 

برناجمها النوعي »برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني«، 

كما اأكد معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر على 

والذي ميثل  »موهبة«  البّناء مع  للتعاون  تطلع اجلامعة 

ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  جت�شيداً لروؤية 

العهد -حفظهما اهلل- يف رعاية املتفوقني واملوهوبني، 

وتاأكيد  مواهبهم  عن  للتعبري  لهم  وا�شعة  اآف��اق  وفتح 

متيزهم العلمي ملا فيه خدمة الوطن الغايل.

ثروة وطنية

التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  كلمة  وج���اءت 

لربنامج  العليا  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ض  واالأكادميية 

الطلبة املتفوقني واملوهوبني الدكتور حممد النمي لتوؤكد 

يف  واال�شتثمار  واملبدعني  املوهوبني  رعاية  اأهمية  على 

قدراتهم ومهاراتهم ك�شرورة حتمية واإ�شرتاتيجية مهمة 

من ا�شرتاتيجيات التن�شئة يف املجتمع ال�شعودي؛ كونهم 

ثروة حقيقية للوطن ورافداً للنهو�ض به ولرفعته وحتقيق 

روؤيتة الثاقبة 2030.

تكرمي املتفوقني واملوهوبني

وحر�شاً من معايل مدير اجلامعة على رعاية التميز 

مذكرة  توقيع  بعد  معاليه  قام  فقد  واالإب��داع،  والتفوق 

التفاهم، بتكرمي جمموعة من طلبة اجلامعة املتفوقني 

ال�شيفية  االإثرائية  الربامج  واق��ت��دار  بتميز  الإنهائهم 

اخلارجية ومتثيلهم اجلامعة والوطن على نحو م�شرف، 

اإجنازاتهم  املوهوبني على  للطلبة  وكذلك تكرمي معاليه 

النوعية.

قائمة »م�ستمري التفوق«

باإهداء  الطلبة  من  جمموعة  ق��ام  التكرمي،  وخ��الل 

تفوقهم  �شعيد  على  اأجن��زوه  ما  اجلامعة  مدير  معايل 

باإعالن  معاليه  قام  كما  واالإب��داع��ي،  والعلمي  البحثي 

خ�شعوا  ال��ذي��ن  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  اأ���ش��م��اء  قائمة 

التخ�ش�شي  االإع���داد  مرحلة  مقاعد  على  للمناف�شة 

عددهم  والبالغ  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  بربنامج 

180 طالباً وطالبة، كما اأعلن معاليه قائمة الطلبة من 
وطالبة،  طالباً   467 عددهم  والبالغ  التفوق  م�شتمري 

لين�شموا لزمالئهم يف الربنامج والبالغ عددهم 1751 

»املتفوقني  الثالثة  الربنامج  م�شارات  وطالبة يف  طالباً 

واملوهوبني والتلمذة«.

ر�سالة �سكر وعرفان

ويف نهاية حفل التكرمي، قام وكيل اجلامعة لل�شوؤون 

التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد النمي ومدير برنامج 

علي  الدكتور  باجلامعة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 

الدلبحي بت�شليم معايل مدير اجلامعة »التقرير ال�شنوي 

الإجنازات الربنامج خالل العام 1439/1438ه�«، كما 

مدير  ملعايل  وعرفان  �شكر  ر�شالة  الربنامج  طلبة  قدم 

على  تذكارية  بهدية  متثلت  اجلامعة  والإدارة  اجلامعة 

من  حياكته  مت  اجلامعة  ل�شعار  مميز  فني  عمل  �شكل 

اجلامعة  طالبات  بع�ض  ت�شميم  ومن  الرفيعة  اخليوط 

املوهوبات.

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة و»موهبة« وتكريم 
»المتفوقين والموهوبين«

تهدف لتن�صيق وتكامل اجلهود والربامج اخلا�صة باملوهبة والإبداع بني الطرفني

يف املدينة اجلامعية للطالبات

»إشراق 2« للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
اجتماع اللجنة الدائمة للخريجين المتميزين




