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    حرصــت جامعــة املجمعــة علــى بنــاء العقليــات املبــادرة املبدعــة 
يف جوانــب متعــددة، عقليــات قــادرة علــى البحــث والتخطيــط والتنظيــم 
والتفكيــر الدقيــق واتخــاذ القــرار الســليم، تتمتــع بجوانــب ابداعيــة يف 

ــة والفنيــة، للتعامــل مــع املســتقبل بكفــاءة أكبــر. املجــاالت األدبي
احلرمــن  خــادم  لكلمــات  امتــدادًا  اجلامعــة  رؤيــة  كانــت  وقــد 
الشــريفن امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز: »إن مهمتنــا جميعــًا يف عصــر 
اإلبــداع... صقــل املواهــب وجتســيدها علــى الواقــع خلدمــة الديــن والوطــن«. 
وتطبيقــًا لتلــك الرؤيــة انطلقــت اخلطــة التشــغيلية جلامعــة املجمعــة التي 
انبثــق منهــا انبثقــت أهــداف كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة 
املوهوبــن؛  الطلبــة  اكتشــاف  برامــج  بتحســن  االســتراتيجية  ســدير 
فكانــت مبــادرة عمادتهــا الرشــيدة بإنشــاء مركــز متكامــل؛ يعمــل 
علــى اكتشــاف املوهبــة وتعزيزهــا وتنميتهــا وتزويدهــا باملهــارات الالزمة 
واملعرفــة والقيــم، مــن أجــل االرتقــاء باجليــل اجلديــد، وفــق مراحــل محددة 
املجــاالت  احلديثــة يف  والدراســات  التربويــة،  باخلبــرة  متتابعــة مدعمــة 
املختصــة بــكل نــوع مــن أنــواع املواهــب، متضمنــًا اإلجــراءات التنفيذيــة 
والفعاليــات  واملســابقات  التوعويــة  وامللتقيــات  التدريبيــة  والــورش 
املصاحبــة والبرامــج املطبقــة، التــي مــن شــأنها االرتقــاء مبوهبــة الطالــب 
مبســتوى  النهــوض  أجــل  مــن  مهاراتــه،  وصقــل  وتدريبــه  وبشــخصية 

الكليــة واجلامعــة والوطــن . واهلل ولــى التوفيــق ..
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واإلجنليزيــة  العربيــة  املعجمــات  تتفــق 
قــدرة  املوهبــة  أن  علــى  اللغويــة  الناحيــة  مــن 
مــن  أمــا  الفــرد،  لــدى  فطريــًا  اســتعدادًا  أو 
فهنــاك  واالصطالحيــة  التربويــة  الناحيــة 
صعوبــة يف حتديــد وتعريــف بعــض املصطلحــات 
كثيــرة  وتبــدو  املوهبــة،  مبفهــوم  املتعلقــة 
التشــعب ويســودها اخللــط، وعــدم الوضــوح يف 
اســتخدامها، ويعــود ذلــك إلــى تعــدد مكونــات 

املوهبــة.

وتعــّد املوهبــة ملكــة عنــد اإلنســان فعليــه 
فهــي  اســتغاللها  يحســن  وأن  يســتغلها  أن 
عنــده،  الكامنــة  بالطاقــة  تكــون  مــا  أشــبه 
فــإذا اكتشــفها اســتفاد منهــا وطورهــا.  وهنــا 
املوهوبــن،  األفــراد  تشــخيص  عمليــة  تأتــي 
وهــي عمليــة معقــدة تنطــوي علــى الكثيــر مــن 
اإلجــراءات والتــي تتطلــب اســتخدام أكثــر مــن 
القيــاس والتشــخيص، ويعــود  أدوات  مــن  أداة 
الســبب يف تعقــد عمليــة القيــاس والتشــخيص 
املوهبــة،  تتضمنهــا  التــي  األبعــاد  إلــى كثــرة 
ومــن هــذه األبعــاد: القــدرة العقليــة، والقــدرة 
واملهــارات  التحصيليــة،  والقــدرة  اإلبداعيــة، 
الشــخصية  والســمات  اخلاصــة،  واملواهــب 
الضــروري  مــن  كان  هنــا  ومــن  والعقليــة، 
االهتمــام بقيــاس كل  بعــد مــن األبعــاد الســابقة.

اآلن  واملبدعــون  املوهوبــون  أصبــح  كمــا 
األمــل يف حــل املشــكالت التــي تواجــه البشــرية 
والثــروة القوميــة والطاقــة الدافعــة نحــو تطــور 
لالبتــكارات  والتوصــل  احلضــارات   وازدهــار 
واالختراعــات احلديثــة التــي حتــل املشــكالت 
املســتعصية يف شــتى املياديــن واملجــاالت ولهــذا 
العقــول  أمــام  أبوابهــا  املتقدمــة  الــدول  فتحــت 
املبدعــة املهاجــرة ووفــرت لهــم الفــرص املاديــة 
واملعنويــة وهيئــت لهــم املنــاخ املناســب لالســتفادة 
مــن إبداعاتهــم وابتكاراتهــم مبــا يفيــد مشــاريع 
مــن  األســمى  الهــدف  حتقــق  التــي  التنميــة، 
عمــارة األرض واســتخالفها، واحملافظــة علــى 

خيريــة هــذه األمــة وازدهارهــا .

أواًل : الموهبة وأهميتها : 

تتخطــى  رعايــة  إلــي  املوهــوب  يحتــاج  لــذا 
مــا تســتطيع املؤسســات التعليميــة تقدميــه لــه يف 
املنهــج الدراســي العــادي وتقــوم هــذه الرعايــة 
العلمــي  واإلشــراف  اإلثرائيــة  البرامــج  علــى 
العالقــة  ذات  التطبيقيــة  واملشــاريع  والتوجيــه 
بحاجــة املجتمــع، فتوجــب عليهــا تطوير املواهب 
واالهتمــام بهــا لتجنــب ذبولهــا، وبالتالــي فقــدان 
قــدرات عظيمــة تخــدم املجتمــع، وإهمــال هــذه 
الطاقــات  هــذه  تفريــغ  الــى  يــؤدي  املواهــب 
الهائلــة يف أعمــال أخــري غيــر مفيــدة أو حتــى 

ضــارة باملجتمــع والوطــن. 
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 أسســت جامعــة امللــك عبدالعزيــز مركــزًا للموهبــة واإلبــداع بعمــادة شــؤون الطــالب لتكــون

بوتقــة تصقــل فيهــا املواهــب وتنمــى فيهــا القــدرات لصياغــة عقــول متفتحــة تتفاعــل مــع متطلبــات احليــاة 
ولتكويــن نفــوس متطلعــة خلدمــة الوطــن وقلــوب مفعمــة بحــب اهلل  لــذا يتحقــق متيــز مركــز املوهبــة 
واإلبــداع انطالقــًا مــن دافعيــة أبنائــه وســعيهم للتفــوق واإلبــداع،  وتهيئــة جيــل متميــز يف العلــم متفهــم 
حلاجــات املجتمــع قــادر علــى املشــاركة يف أنشــطته العامــة، ســاع لتســريع عجلــة التطــور حتــى تتبــوأ 

مقعــدا متقدمــا يف درب التفــوق احلضــاري. 

يحظــى مركــز املوهبــة واإلبــداع بجامعــة تبــوك برئاســة معالــي مديــر اجلامعــة الدكتــور عبــد 
العزيــز بــن ســعود العنــزي، ويقــوم معالــي مديــر اجلامعــة بتوفيــر جميــع اإلمكانيــات املتاحــة خلدمــة 
الطــالب املوهوبــن والطالبــات املوهوبــات باجلامعــة علــى حــد ســواء، ومتابعــة اجلهــود وتذليــل العقبــات 
بصفــة مســتمرة لتوفيــر املنــاخ املناســب لنمــو هــذه املواهــب ، باإلضافــة إلــى حــرص معاليــه علــى قيــام 
اجلامعــة بدورهــا الرائــد يف خدمــة املجتمــع مــن خــالل املســاهمة يف رعايــة مواهــب النخبــة مــن طــالب 
املــدارس املوهوبــن واحلاصلــن علــى جوائــز علــى مســتوى اململكــة يف املوهبــة واإلبــداع، وميثــل املركــز 
مدرســة اإلبــداع وصقــل املواهــب وتنميــة القــدرات وتعظيــم االســتفادة مــن املــوارد بأنواعهــا وغــرس 
اجلامعــة يف احملافــل احملليــة  لطــالب  فريــدة  إبداعــات  وإظهــار  واملجتمــع  للجامعــة  االنتمــاء  أســس 

ــة. والدولي

التجربة الثانية :

التجربة الثالثة : 

تعــددت املراكــز اجلامعيــة التــي تخصصــت بصقــل املواهــب والقــدرات يف جامعــات اململكــة 
العربيــة الســعودية، ومــن هــذه التجــارب:

 فقــد ظهــر إلــى الوجــود مبوافقــة ملكيــة كرميــة ليكــون مؤسســة بحثيــة استشــارية وطنيــة 
حتتضنهــا جامعــة امللــك فيصــل لتلبــي تطلعــات املجتمــع يف هــذا املجــال مبــا يجعــل مــن رعايــة املوهبــة 
واإلبــداع ثقافــة مجتمعيــة وممارســة تربويــة عنــد إعــداد النــْشء ليتولــوا مقاعدهــم القياديــة يف بنــاء 

املجتمــع وصنــع حضارتــه.
وقــد جــاءت فكــرة املركــز جتســيدًا لهــذه الرؤيــة ليعبــر عــن إنشــاء مركــز وطنــي ذي متّيــٍز بحثــيٍّ 
حتــت عنــوان » املركــز الوطنــي ألبحــاث املوهبــة واإلبــداع«، يرمــي إلــى حتقيــق إجنــازات بحثيــة نوعية، 
والقيــام باملهــام التوعويــة واالستشــارية يف مجــال املوهبــة واإلبــداع، كأول مركــز مــن نوعــه حتتضنــه 
مؤسســات التعليــم العالــي علــى املســتوى الوطنــي والعربــي. له مجلــس إدارة مركــزي، ويرتبط باجلهات 
البحثيــة احملليــة والعامليــة- ذات العالقــة- باتفاقيــات تعــاون مــن شــأنها حتديــد العالقــة بــن الطرفــن، 

وإصــدار نظــاٍم أساســّي خــاصٍّ بــه، ُيعتمــد مــن قبــل مجلــس اجلامعــة.

ثانيًا : التجارب الجامعية في العناية بمراكز الموهوبين

التجربة األولى :
املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع يف جامعة امللك فيصل 

مركز املوهبة واإلبداع  يف جامعة امللك عبدالعزيز  

مركز املوهبة واإلبداع يف جامعة تبوك

٦













 مت تدشــن »مركــز عقــول للموهبــة واإلبــداع » برعايــة معالــي مديــر اجلامعــة أ.د. خالــد احلمــودي 
، وبهــذه املناســبة  أبــدى معالــي مديــر اجلامعــة ارتياحــه مبــا وصــل إليــه طــالب اجلامعــة بحصولهــم علــى 
مراكــز متفوقــة يف املؤمتــر األول يف وزارة التعليــم العالــي ومــا قدمــوه مــن اختراعــات وابتــكارات 
ومــا حصلــوا عليــه مــن تفــوق أكادميــي ، وشــدد علــى أن اجلامعــة تدعــم طالبهــا املتميزيــن واملتفوقــن 
وغيرهــم بدعــم مــادي ومعنــوي كــي يســهل لهــم ويســاعدهم علــى االســتمرار بالتفــوق والتميــز يف شــتى 
املجــاالت كمــا أشــار مديــر اجلامعــة إلــى أن اجلامعــة تســعى للوصــول إلــى أعلــى مســتويات التطــور 

والرقــي العلمــي والثقــايف واإلبداعــي .

عبــد  بــن  اهلل  عبــد  امللــك  الشــريفن  احلرمــن  خــادم  مبوافقــة  خالــد  امللــك  جامعــة  تشــرفت   
العزيز)حفظــه اهلل ( يف اجللســة الرابعــة واخلمســن ملجلــس التعليــم العالــي وذلــك بالتوجيــه البرقــي 
الكــرمي رقــم ٤88٢/م ب وتاريــخ ٢9/ ٥/ ١٤٣٠هـــ بإنشــاء مركــز املوهبــة واإلبــداع بجامعــة امللــك 

خالــد والــذي يحقــق توجهــات السياســة العليــا للتعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية.

التجربة الخامسة :

التجربة الرابعة :

مركز عقول يف جامعة القصيم

مركز املوهبة واالبداع يف جامعة امللك خالد
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ثالثًا : التعريف بمركز موهبة 

المسمى :

الجامعة : 

الموقع :

رؤية المركز :

رسالة المركز :

مركز موهبة )نكتشف...نصقل... نطور... ألجل أمة اخلير(

جامعة املجمعة.

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير.

   نخبة موهوبة مصلحة ومؤثرة خطوة نحو جامعتي املبدعة.

تقــدمي الدعــم للطالــب اجلامعــي املوهــوب فهــو ثــروة وطنيــة ُتــروى بالتنميــة 
والتدريــب والتطويــر، وحتتــاج إلــى مــّد يــد العــون لتكويــن بيئــة االبــداع واملوهبــة 

يف املجتمعــات الطالبيــة اجلامعيــة.

 اكتشــاف املوهوبــن مــن الطــالب والعنايــة بخصائــص الطــالب املوهوبــن  أهداف المركز :
وابداعاتهــم. وقدراتهــم 

 إيجاد بيئة تربوية حتتضن للطالب املوهوبن إلبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم.
 تقدمي برامج علمية متخصصة وفق ميول واجتاهات الطالب املوهوبن. 

 املشــاركة الفاعلــة يف املؤمتــرات العلميــة الطالبيــة واملســابقات البحثيــة والتقنيــة 
علــى مســتوى اململكــة.

 تعزيــز االنتمــاء الدينــي والوطنــي لــدى الطــالب املوهوبــن وتوجيــه قدراتهــم يف 
ســبيل ذلــك .

 تقــدمي اخلدمــات النفســية واالجتماعيــة والتربويــة لتحقيــق التــوازن يف شــخصية 
الطالــب املوهــوب.

بنــاء شــراكات مــع أفــراد ومؤسســات مبــا يخــدم تنفيــذ البرامــج التربويــة   
. املوهوبــن  للطــالب  املقدمــة 

المستفيدون 
من المركز :

كل املوهوبــن واملتفوقــن ذوي امليــول اإلبداعيــة مــن طــالب وطالبــات 
كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة ســدير.
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١( أن هــذا املركــز ميــّر عبــر مراحــل متتابعــة، وهــي مســتويات ينتقــل فيهــا املوهــوب املشــارك مــن 
املســتوى األول إلــى الثانــي إلــى الثالــث  وهكــذا، بشــروط محــددة، مــن خــالل إجنــاز مشــروع 
يخــّص املســتوى املتقــدم لــه، إذ يبــدأ املشــارك بإثبــات موهبتــه، ثــم يعمــل املركــز علــى صقلهــا، 
وبعدهــا يتــم تطويــر املوهبــة بالــدورات والــورش التدريبيــة واملســابقات واملؤمتــرات، ثــم يقــوم 
بإيجــاد البيئــة العمليــة لتفعيــل املوهبــة مــع مواهــب أخــرى يف مجــاالت مختلفــة، وأخيــرًا الســعي 

لترويــج نتــاج املواهــب يف املجتمــع احمللــي. 

٢(  كــون نشــاط املركــز موجــه للشــخصية اإلنســانية، فيبــدأ بــذات املشــارك املوهــوب، ثــم ينتقــل 
ــه يف  ــم يتعــدى ذلــك لينفــع مبوهبت ــه مــن املوهوبــن يف نفــس املركــز، ث إلــى ذوات احمليطــن ب

بيئتــه احملليــة ليكــون فاعــاًل وســط أهلــه وبلــده، وأخيــرًا إلــى الفاعليــة يف املجتمــع.

كونــه شــموليًا فهــو يــّزود املوهــوب املشــارك باملعرفــة، واملهــارات، والتدريــب، واالجتاهــات،   )٣
والســمات الشــخصية ليــس فقــط لصقــل مهاراتــه بل لتطويرهــا واخراجها بصــورة أكثر اتقانًا، 
حيــث إن موهبــة الرســم مثــاًل يســتطيع املركــز تطويرهــا مــن خــالل موهبــة اجلرافكــس، أو 
جمــع موهبتــن يف انتــاج واحــد، فالرســم وتأليــف القصــة يخــرج القصــة املصــورة لألطفــال، 

وهكــذا

يكمن تمّيز هذا المركز في النقاط اآلتية :

رابعًا : مميزات مركز موهبة :

اكتشافتنمية وصقلتطوير ودمجترويج وتفعيل

تفعيل 
للموهبة في 

الذات

تفعيل 
للعالقة بين 
الموهوبين

تفعيل 
للموهبة في  
البيئة المحلية

الفاعلية 
في المجتمع
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خامسًا : المهام الموكلة لرئيس المركز ومساعده وأعضائه ومستشاريه 

إعداد التصور الكامل خلطة عمل املركز.   )١
عقد الشراكات مع اجلهات األخرى .   )٢

إدارة شؤون العاملن يف املركز وتطوير مهاراتهم .   )٣
توفير املستلزمات و التجهيزات للمركز واحملافظة عليها .   )٤

تنظيم الزيارات واللقاءات واملسابقات واملعارض والدورات والورش التدريبية.   )٥
إعداد تقرير سنوي عن أعمال وبرامج وأنشطة املركز .   )6

إقامة معرض ختامي ملنجزات املركز .  )7

متابعة تنفيذ خطط وبرامج املركز .  )١
متابعة تفعيل الشراكات .   )٢

إدارة شؤون الطالب يف املركز .   )٣
متابعة إقامة املعارض اخلاصة بأعمال املوهوبن .   )٤

إعداد تقارير دورية عن أعمال وبرامج وأنشطة املركز.   )٥
توفير التغذية واجلوائز واالستضافات واملناسبات اخلاصة باملركز.  )6

نشر ثقافة املوهبة واإلبداع يف الكلية.   )١
تقدمي املساعدة يف توثيق أعمال مركز موهبة .   )٢

تنسيق الدورات والورش التدريبية داخل الكلية .   )٣
رفع التقارير الدورية للدورات التدريبية وامللتقيات الطالبية.   )٤

أواًل : رئيس المركز

ثانيا : مساعد رئيس المركز 

ثالثاً : األعضاء والمستشارين

املهام املوكلة إليه :

املهام املوكلة إليه :

املهام املوكلة إليه :
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سادسًا : مجاالت االبداع في مركز موهبة :

 يسعى املركز إلى العناية بعدة مجاالت رئيسة وما تتضمنه من فروع، وهذه املجاالت هي:

المجاالت األدبية

المجاالت اإلدارية 
وخدمة المجتمع 

المجاالت االلكترونية

اخلطابة واإللقاء
تأليف شعر وقصة وخواطر

االنشاد

 ريادة األعمال
   اخلدمة املجتمعية

األفالم  الوثائقية
تصميم الفوتوشوب  

مجاال اإلبداع 
في مركز موهبة





المجاالت الدينية
القران الكرمي حفظًا 

وشرحًا
السنة النبوية حفظًا 

وشرحا








المجاالت البحثية

البحث يف العلوم اإلنسانية
البحث يف العلوم الهندسية 

والصحية

المجاالت  الفنية     
الرسم

 التصوير
 اخلط 

األعمال اليدوية 













الباب الثاني

البرنامج التنفيذي لعمل مركز موهبة

1٢
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أواًل : الخطوات اإلجرائية لمركز لموهبة

ثانيُا : البرامج التي يقدمها مركز موهبة :

        قامــت عمــادة كليــة العلــوم والدراســات 
قــرار  بإصــدار  ســدير  بحوطــة  اإلنســانية 
انشــاء مركــز موهبــة، وقــد بــدأ البرنامــج 
وهــو  التنفيــذ  خطــوات  مــن  خطــوة  بأهــم 
وتوزيــع  الكليــة  عمــادة  مــن  قــرار  إصــدار 
القائمــن  بــن  فيمــا  والصالحيــات  املهــام 
القــرار  وقــد عمــم هــذا  بأعمــال املركــز، 
لكــي  باملوضــوع؛  املختصــة  اجلهــات  علــى 
واجلــدول  احملــدد،  الوقــت  يف  العمــل  يبــدأ 

اخلطــوات: تلــك  تفاصيــل  يوضــح  اآلتــي 

الخطوات اإلجرائية للبرنامج

مالحظاتالتاريخ 

إصدار قرار  من عمادة 1
الكلية بإنشاء مركز 

موهبة داخل الكلية.

3 /1
1435هـ

مرفق 
القرار

إصدار خطة تنظيمية 2
توضح االجراءات 

التفصيلية مبرمجة 
زمنيًا

3 /25
1435هـ

مرفق 
اخلطة 

25/ 3ابتداء البرنامج بتاريخ 3
1435

7/15تسليم التقارير بتاريخ4
1435هـ

برنامج التدريب والتنمية 1

برنامج التفاعل والقيادة ٢
برنامج االنتاج والفاعلية 3

برنامج املشاركات اخلارجية 4

يتضمن املركز عدة برامج هي :













آليــة  البرامــج، ويقــوم علــى  أول        وهــو 
التســجيل واالختيــار عــن طريــق وضــع معاييــر 
محــددة لُتطبــق علــى جميــع الطالبــات  بــال 
العلميــة  األســس  بأهــم  وتعتنــي  اســتثناء، 
وأفضــل املمارســات التربويــة لضمــان االنتقاء 
الســليم للطلبــة الواعديــن باملوهبــة، يف ســبيل 
ــات  ــاء قاعــدة بيان ــة بهــدف بن تبنــى هــذه الفئ
يف  واملوهوبــات  املوهوبــن  جلميــع  شــاملة 

الكليــة.   

      ينتقــل الطالــب اجلامعــي بعــد االكتشــاف 
واالنتقــاء إلــى برنامــج التدريــب حيــث يخضــع 
التدريبيــة  والــورش  الــدورات  مــن  ملجموعــة 
إطــار  يف  واخلارجيــة  الكليــة  يف  الداخليــة 
التربويــة  اخلبــرات  تقــدمي  بهــدف  املنطقــة، 
لصقــل  الالزمــة  واالجتماعيــة  والعلميــة 

وتطويرهــا.  املواهــب  

    وتشــمل الــدورات جميــع املجــاالت التــي 
والعلميــة  الدينيــة  املركــز ســواء  بهــا  يهتــم 
ســبق  ممــا  ذلــك  وغيــر  والفنيــة  واألدبيــة 

ذكــره.

        يرتكــز هــذا البرنامــج علــى تطويــر 
انتــاج  بــن  الدمــج  خــالل  مــن  املواهــب 
املوهوبــات يف مجــاالت مختلفــة واإلشــراف 
علــى فكــرة التمــازج بينهــا يف ســبيل انتــاج 
عمــل مشــترك يكــون أكثــر ابداعــًا، كمــا 
يقــوم البرنامــج علــى صقــل شــخصية املوهوبة 
مبهــارات التنميــة البشــرية مــن خــالل دورات 

مختصــة بهــذا الشــأن.

يف  والفاعليــة  االنتــاج  برنامــج  يأتــي         
حيــث  العمليــة،  املركــز  خطــوات  مقدمــة 
يفتــح أبــواب االنتــاج والفاعليــة خــارج اطــار 
املوهوبــة  تزويــد  يف  فيســهم  الكليــة، 
والتســويقية  االجتماعيــة  العمليــة  املشــاريع 
وذلــك  احتــراف،  إلــى  املوهبــة  لتتحــول 
ببعــض  مــن االتصــاالت  مــن خــالل سلســلة 

احملليــة. املؤسســات 

ومتابعتــه  املركــز  عمــل  خــالل  مــن        
للموهوبــات يقــوم بجمــع املشــاركات القويــة 
التي تســتحق املشــاركة يف املؤمترات العلمية 
ــة املتنوعــة يف اململكــة أو  واملســابقات احمللي
خارجهــا، وهــذا األمــر ينظــم املشــاركات 

ويســهل جمعهــا يف األوقــات احملــددة.

برنامج التسجيل واملشاركة 1

برنامج التدريب والتنمية ٢

برنامج التفاعل والقيادة 3

برنامج املشاركات اخلارجية 4

برنامج املشاركات اخلارجية 5

وتفصيل آلية هذه البرامج كاآلتي:
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ثالثًا : الخطة التشغيلية في مركز موهبة 

خطة مقترحة ملركز موهبة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ١٤٣٤هـ - ١٤٣٥هـ

قائمة الفعالياتالزمن

ني
لثا

ر ا
شه

ل ال
ألو

ر ا
شه

ال

إعداد التصور اخلاص مبركز موهبة.
إعداد خطة مبرمجة زمنيًا باملهام املوكلة إلى العاملن يف املركز بهدف التعرف على فعاليات املركز.

التحضير الفتتاح املركز من حيث تصميم بطاقات دعوة، وبرنامج االفتتاح ، وحتديد امليزانية.
تصميم إعالن مرئي جلميع الشاشات يحوي التعريف باسم املركز، وشروط التسجيل، والرؤية والرسالة، 

والبرامج، واحملاور والقائمن عليه.
تصميم عرض تقدميي للتعريف بأهمية املركز للموهوبات يف الكلية ومجاالت اإلبداع، وضرورته 

للمشاركة يف املؤمترات الطالبية، وحرص الكلية للبحث عن املواهب وصقلها وتطويرها.
االجتماع بأعضاء املركز وحتديد املهام املطلوبة من كل منهم واملباشرة يف التنفيذ

حتديد املشاركات املجتمعية إلقامة الدورات وورش العمل.
االجتماع مع الطالبات املوهوبات ومباشرة التسجيل والتقسيم وتزويدهن باجلدول املعد لكل طالبة يف 

ضوء مجال ابداعها وجدولها الدراسي والدورات املعدة لها.

ني
لثا

ر ا
شه

ال

إقامة امللتقى األول للطالبات املوهوبات .
دورة بعنوان كيف تكتشف موهبتك

اجازة القرآن الكرمي.
ورشة عمل بعنوان: مهارات البحث العلمي وأسسه.

دورة بعنوان: مبادئ الفوتوشوب
ورشة عمل بعنوان: مهارات اإللقاء  والكتابة األدبية.

ورشة عمل بعنوان: اخلط العربي )فن وابداع(.
ورشة عمل بعنوان: مهارات الرسم والرسم الكاريكاتيري.

لث
لثا

ر ا
شه

ال

ورشة عمل بعنوان: الريادة  واخلدمة االجتماعية )أفكار ومشاريع (.
دورة بعنوان : املوهوبات املتعثرات دراسيًا

ندوة بعنوان سلسلة التطوير وتنمية املهارات الشخصية )حترير الطاقات(.
إقامة امللتقى الثاني بعنوان: " ملتقى اإلبداع"

إقامة مسابقة موهبة.

ابع
الر

هر 
لش

تنسيق معرض لألعمال املقدمة من قبل املوهوبات. ا
طباعة اإلصدارات مثل مجلة موهبة، ومعرض االبداع للصور والرسومات، واملنشورات والكتيبات.

تكرمي جميع من شاركوا يف االجناز والتطوير ضمن يوم املوهبة.













رابعًا : الدورات والورش التدريبية

أمــا عــن التجهيــزات التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الــورش فقــد متثلــت باآلتــي :

أمــا عــن التجهيــزات التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الــورش فقــد متثلــت باآلتــي :

دورات التنمية البشرية  دورات المجاالت الدينية

      كان إلقامــة الــورش التدريبيــة يف مجــاالت املؤمتــر العلمــي دور فاعــل يف جنــاح البرنامــج، 
حيــث إن مجــاالت املشــاركة يف املؤمتــر اخلامــس مــادة خصبــة لتدريــب الطالبــات املشــاركات علــى 
ــادة  ــاة، فهــي تكتســب مهــارات البحــث واإللقــاء وري ــة يف احلي املهــارات الالزمــة للشــخصية الفاعل
األعمــال واالبتــكار، وكذلــك املهــارات االلكترونيــة واملهــارات الفنيــة مثــل التصويــر والرســم 

وغيرهــا.

    وهــذا بالطبــع مــا حتتاجــه الشــخصية املتكاملــة، والتــي هــي هــدف مــن أهــداف املؤمتــر العلمــي 
ويــدل علــى ذلــك الســماح للمشــارك بالدخــول يف أكثــر مــن مجــال؛ لتصقــل مهاراتــه ومواهبــه، 

وميكــن تلخيــص أهــم هــذه الــورش باآلتــي: 

ــة إلــى استكشــاف         تســعى هــذه الفعالي
لــدى  الدينيــة  باملجــاالت  اخلاصــة  املهــارات 
احلفــظ  مبســتوى  والرقــي   ، املوهوبــات 
والتــالوة لديهــن، وتنميــة مهــارات التجويــد 
والشــهادات  املعتمــدة  باإلجــازة  وتعزيزهــا 
العلميــة املوثوقــة، واكتســاب القــدرة علــى 
ســليم  بشــكل  النحويــة  القواعــد  تطبيــق 
االهتمــام  وتعميــق  واحلفــظ،  التــالوة  أثنــاء 
واألخالقيــة.  واالجتماعيــة  الدينيــة  بالقضايــا 

وهــي مجموعــة مــن الــدورات، مثــل: العمــل 
اجلماعــي بــروح الفريــق.، مبــادئ يف العمــل مع 
النــاس. التواصــل الفعــال، حــل املشــكالت 
واتخــاذ القــرارات، التخطيــط.، استشــراف 
التفكيــر  التغييــر،  وإدارة  املســتقبل 

النجــاح. إلــى  واإلبداعيــة، الطريــق 

١٢

التجهيزات الفنية

جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب 
والتنظيم املناسبن

العارض الضوئي ) الداتاشو(

أجهزة الصوت

طاولة ضيافة

التجهيزات الفنية

جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب 
والتنظيم املناسبن

العارض الضوئي ) الداتاشو(
العرض االلكتروني للمادة العلمية املعد من قبل املدربات

أجهزة الصوت
طاولة ضيافة

مقاعد استقبال الطالبات ، وطاوالت خدمة
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أمــا عــن التجهيــزات التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الــورش فقــد متثلــت باآلتــي :

أمــا عــن التجهيــزات التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الــورش فقــد متثلــت باآلتــي :

أمــا عــن التجهيــزات التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الــورش فقــد متثلــت باآلتــي :

اإللقاء ، اخلطابة،  اخلاطرة، القصة 

يقدم املركز  ورشًا متخصصة ، يف أي نوع 
من أنواع العلوم واملعرفة ضمن احملاور التالية: 

الدورات االلكترونية

ورش المجاالت األدبية 

ورش البحث العلمي 

مواهــب  عــن  تكشــف  البرامــج  وهــذه 
بهــدف  الفرديــة  وقدراتهــم  املشــاركن 
تنميتهــا يف برامــج خاصــة يتــم اقتراحهــا عنــد 

وفائدتهــا. املواهــب  هــذه  نوعيــة  معرفــة 

       تسعى هذه الفعالية إلى استكشاف 
املهــارات اخلطابيــة واإللقائيــة لــدى املوهوبــات 
، والرقــي مبســتوى التحــدث باللغــة العربيــة 
الفصحــى لديهــن، وتنميــة قدراتــه التعبيريــة 
علــى  القــدرة  اكتســاب  و  والتحاوريــة، 
تطبيــق القواعــد النحويــة بشــكل ســليم أثنــاء 
احلديــث والنقــاش ، وبنــاء شــخصية قــادرة 
علــى اإلقنــاع والتفســير ، واإلســهام يف خدمــِة 
اللغــِة العربيــة، وتعزيــز حضورهــا يف احملافــل 
وتعميــق   ، اجلامعيــة  واملنتديــات   ، العلميــة 
واالجتماعيــة  الدينيــة  بالقضايــا  االهتمــام 

واألخالقيــة. 

العلــوم اإلنســانية،  محــور 
والثقافــة  الشــريعة  علــوم  ويتضمــن 
والتربيــة  واللغــات  واآلداب  اإلســالمية 
اإلدارة  وعلــوم  االجتماعيــة  والعلــوم 

. ذلــك  ونحــو  واالقتصــاد 

محــور العلــوم األساســية ، 
ويتضمــن العلــوم البحتــة وعلــوم احلاســب 
اآللــي والتقنيــة احليويــة وعلــم الكيميــاء 

ــك . ونحــو ذل
وتهــدف الــورش البحثيــة إلــى تدريــب 

الطالبــات علــى األســس الصحيحــة للبحــث 
العلمــي، وتقــدم لهــن دليــاَل متكامــاًل عــن 
أســس البحــث وشــروطه ومراحلــه، ومتابعــة 

األبحــاث ومراجعــة مادتهــا علميــًا ولغويــًا.

٣

٤

٥

المحور األول

المحور الثاني

التجهيزات الفنية

جتهيزات الفنية يف مختبر حاسوبي

العارض الضوئي ) الداتاشو(
العرض االلكتروني للمادة العلمية املعد من قبل املدربة

أجهزة احملمول
طاولة ضيافة

التجهيزات الفنية لورش االلقاء العربي

جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب 
والتنظيم املناسبن

العارض الضوئي ) الداتاشو(
العرض االلكتروني للمادة العلمية املعد من قبل املدربة

أجهزة الصوت
طاولة ضيافة

مقاعد استقبال الطالبات ، وطاوالت خدمة













أمــا عــن التجهيــزات التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الــورش فقــد متثلــت باآلتــي :

ورشة ريادة األعمال وخدمة المجتمع
هــذه  خــالل  مــن  املركــز  يهــدف       

أو  ناجحــة  جتــارب  عــرض  إلــى  الــورش 
والتحويــل  للتطبيــق  قابلــة  رياديــة  أفــكار 
إلــى واقــع يف املجــال التجــاري أو الصناعــي، 
ونشــر وتعزيــز ثقافــة اإلبــداع وريــادة االعمــال 
املواهــب  واكتشــاف  املوهوبــن،  بــن 
هــذا  يف  الطلبــة  ميتلكهــا  التــي  والطاقــات 
حــل  يف  وتوظيفهــا  واســتغاللها  املجــال، 
تطويــر  أو  الواقــع،  أرض  علــى  مشــكالت 
منتجــات وخدمــات يكــون املجتمــع بحاجــة 
إليهــا، وتعزيــز التواصــل مــع القطــاع اخلــاص 
، وتقويــة قيــم الريــادة االجتماعيــة، وتطويــر 

بهــا. واالرتقــاء  املوهوبــات   مخرجــات 

٦

التجهيزات الفنية لورش البحث العلمي

جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب 
والتنظيم املناسبن

العارض الضوئي ) الداتاشو(
دليل خاص إلى البحث العلمي من إعداد املدربة.

طاولة ضيافة

التجهيزات الفنية لورش الريادة والخدمة المجتمعية

جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب 
والتنظيم املناسبن

العارض الضوئي ) الداتاشو(
املعدات الالزمة لكل مشروع 

طاولة ضيافة

أمــا عــن التجهيــزات التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الــورش فقــد متثلــت باآلتــي :

ورش المواهب الفنية 
تهــدف املواهــب الفنية إلى تشــجيع امليول 

لــدى املوهوبــات، وتنميــة  والقــدرات الفنيــة 
مجــاالت  وتتعــدد  لديهــن،  اجلمالــي  احلــس 
املشــاركات الفنيــة مثــل: الرســم التشــكيلي 
 ،Painting التصويــر التشــكيلي ،Drawing
 ،Caricature الكاريكاتــوري  الرســم 
Calligraphy، الفــن الرقمــي  اخلــط العربــي 
.Photograp الضوئــي  التصويــر   ،Digital a
    وقــد هدفــت الــورش الفنيــة إلــى تدريــب 
عــدة  يف  مواهبهــن  وتنميــة  الطالبــات 
والتصويــر،  واخلــط  كالرســم  مجــاالت، 
املواهــب  هــذه  تفعيــل  إلــى  تســعى  كمــا 
ودمجهــا يف أعمــال جديــدة عصريــة ليكــون 

زاهــرًا. مســتقباًل  لهــا 

٧

التجهيزات الفنية لورش االلقاء العربي

جتهيزات الفنية يف املسرح من حيث الترتيب 
والتنظيم املناسبن

العارض الضوئي ) الداتاشو(
أدوات الرسم وأقالم اخلط

طاولة ضيافة

1٨





















للتواصل :
  : فاكس :064431970

 064450565 - 064450095 : 
cshh@muedusa :  @

الطبعة الثالثة
عام  ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 



شاركنا

Lnko.in/bani

www.mu.edu.sa

HawtaCollege  

Hawtacollege 


