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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

        في زمن يتسم بالسرعة والفاعلية نضطر ألن ننهي اللقاء عبر هذه النشرة كما  بدأناه قبل أسابيع قليلة.  أجمل معرفة أعتز بها بعد هذا البرنامج 
وقبله كانت مع الدكتورة )الكنز( اجلوهرة العمراني، التي أسعدتني كثيراً وجملت صباحات البرنامج ومساءاته، واألجمل طلبها العزيز أن أحضر حبيبتي 
)جوجو( لتحضر فعاليات نادي جامعة اإلمام الصيفي.  أمل الورثان لم تكن أقل منها في الكرم واملودة أيضاً.  أعجبني كثيراً حماس املدربات وتفانيهن في 

البحث عن أجمل الطرق لتوصيل املعلومات للفتيات الصغيرات.  املدربة نور دامر غمرتني بكرمها كلما طلبت تقريراً بشأن البرنامج أو اجنازات الطالبات، كم 
هي رائعة!  استعان البرنامج مبتطوعات أضفن أفكاراً كثيرة جلعل التعلم ممتعاً، ورفعن شعار التحدي إلجنازات كثيرة في أوقات قياسية.  منهن من يعملن 
أيضاً إلعداد وتصميم وإخراج مجلة البرنامج اخلتامية والتي أعتقد أنها فعالً مختلفة وتستحق االنتظار.  تعرفت على فتيات همهن املعرفة واالكتشاف 
باإلضافة إلى أنهن يحترمن البرنامج والوقت وكل من يتعامل معهن، ولكن في نفس الوقت بدى أن لديهن مهارات في مجاالت كثيرة، كالكتابة والرسم 

والتجميل وقد ظهر ذلك جلياً في مسابقة جتميل الروبوتات.

   وّدعت الفتيات يوم األربعاء إحدى زميالتهن املوهوبة نورة التي ستسافر إلى بريطانياً اليوم السبت، وكان وداعاً حزيناً وجميالً في نفس الوقت.   ونحن بدورنا 
هنا نودعكم حيث سيكون هذا العدد الذي بني أيديكم آخر عدد يصدر عن البرنامج الذي أزف وقت رحيله وإليكم بطاقة دعوة السيدات حلضور حفل اخلتام.

في أمان اهلل وإلى لقاء
بدرية املشاري

وداع املوهبة
نشرة أسبوعية مؤقتة تصدر كل سبت عن البرنامج اإلثرائي الصيفي في الروبوت - العدد )4(      السبت  1428/7/7هـ  املوافق 2007/7/21م

اجلهة املشرفةاجلهة املنفذة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 يسر أسرة برنامج موهبة الصيفي في الروبوت الذي يقام حتت إشراف مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني وتنفذه جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية )( دعوتكن حلضور احلفل اخلتامي للبرنامج والذي سيقام مبشيئة اهلل يوم األربعاء املوافق 1428/7/11 هـ من الساعة 5-7 م بالقاعة الكبرى في مركز 

دارسات الطالبات باجلامعة حسب الكروكي املرفق.  ولكم منا فائق الشكر والتقدير.
أسرة البرنامج.             

مركز دراسة الطالبات بامللز في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض )بوابة 5(
تصميم: إميان اجلبرين
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أخبار األسبوع
سارة املهنا

تغطية األسبوع الثالث لبرنامج الروبوت املقام بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - 

السبت 29-6-1428هـ

لعام  الصيفي  اإلثرائي  للبرنامج  الثاني  األسبوع  لدروس  استكماالً 
1428هـ في مجال الروبوت واملقام في جامعة اإلمام محمد بن سعود، 
بدأت املوهوبات صباح يوم السبت بنشاط استعداداً لتطبيق احلركة 
البعد  حساس  أو  مجس  على  بالتعرف  الدرس  فبدأ  الروبوتات  على 
 »Lego Mindstroms NXT « البرنامج  باستخدام  البرمجة  ثم متت 
احلركة  لتصميم  الالزمة  البرمجية  املقاطع  وشرح  بالروبوت  اخلاص 
مع متغيرات احلركة املطلوبة ثم طبقت الطالبات مجس البعد ومت 

حتريك الروبوت.
وتعرفت الطالبات أيضاً على مفهوم السويتش البرمجي ومت تطبيقه 

بشكل صحيح واالستفادة منه في عملية البرمجة الروبوتية.
وقمن  برمجياً  والضوء  الصوت  مجس  على  الطالبات  تعرفت  كما 
ثم طبقن  للتصميم  الالزمة  املراحل  على  وتعرفن  الروبوت  ببرمجة 

احلركة بجعل الروبوت يدور حتى يسمع الصوت  بشكل سليم.
أما عن جزء النشاطات الثقافية فقد استكملت الطالبات مهارات  
الكورت مع األستاذ هيا العمراني التي أشادت بها جميع املوهوبات 

ألهمية موضوعها وعظم حجم استفادتهن منها.

الورثان   أمل  املدربة  اإلقناع مع  الطالبات على مهارات  تعرفت   كما 
وتعرفن على عدة محاور مهمة مثل تعريف اإلقناع وكيف أن فهم 

شخصية املستقبل هي من أهم اخلطوات لنجاح عملية اإلقناع. 
كما التقت املوهوبات مع الدكتورة نوف عبد العالي العجمي في دورة 

تأكيد الذات وقد اشتملت على عدة محاور من أهمها:
التعرف على أنواع السلوك اإلنساني.  -

السلوك السلبي: أسباب تشكله وعوائده السلبية.  -
وقد قام أعضاء البرنامج هذا األسبوع بثالث رحالت ميدانية: األولى 
كانت إلى واحة األمير سلمان للعلوم بحي السفارات وتعرفن على 
األجنحة اخملتلفة في الواحة العلمية وتعرفن على الفيزياء بشكل 

أوسع كما زرن جناح الروبوت في الواحة.
أما الرحلة الثانية فكانت إلى مقر البرنامج اإلثرائي الصيفي لعام 
1428هـ »مما أتكون« واملقام بجامعة امللك سعود في امللز.  والرحلة 
املوهوبات وأعضاء  التقت  بالرياض حيث  »دار املسنات«  إلى   الثالثة 
البرنامج مبسؤولة الدار وتعرفن على األجنحة اخملتلفة وزرن أمهاتنا 
املقيمات في الدار، ووزعن عليهن الهدايا وجلسن معهن واستمتعت 

املقيمات بالدار بتلك الزيارة.

وبذلك انتهي األسبوع الثالث موهبة
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تغطية الرحلة امليدانية الثانية إلى :واحة األمير سلمان 
للعلوم  -- األحد املوافق 1-7-1428هـ

أعلى  في  واحلماس  محياهن  علت  غامرة  بسعادة  املوهوبات  أقبلت 
علومها  من  لينهلن  العلوم  واحة  إلى  للرحلة  استعداداً  درجاته 
ويستفدن من محتوياتها.  فاجتمع األعضاء كالعادة في كل يوم في 
اللقاء األسري وتناولن وجبة اإلفطار ثم كان االنطالق بحافالت مجهزة 
وكل مجموعة تشرف عليها أستاذة ودودة والشوق إلى الوصول قد 

غمر الكل فال زحام وال حرارة جو سوف تقضي على سعادتهن.
وكان الوصول إلى واحة العلوم بحي السفارات بالرياض وصوالً جميالً 
اختارت بعده كل مجموعة لوناً محدداً لتبدأ مسيرة التجوال والتعرف 
على أجزاء الواحة اجلميلة، فمن ركن للفضاء ومعداته إلى ركن آخر 
إلى ركن  العلماء املسلمني ومنها  اختراعات  إلى  الفيزيائية  للعلوم 
في  املوهوبات  وشاركت  اجلميع  أذهلت  التي  الساكنة«  »الكهرباء 
ملس الكرة ذات الطابع الساحر وجربن الكهرباء وقام املسئول بشرح 

تفاصيل وفائدة العمل.
بعد ذلك جتول الطالبات في جميع األقسام والسرور قد بلغ منهن 
الضحكات  إال  نسمع  نكاد  فال  جميعاً  قلوبهن  احتدت  وقد  مبلغه 
والهمسات والتعليقات اجلميلة وكأنهن قد عشن عشر سنوات أو 
ما يزيد مع بعضهن، وهذه إحدى غايات الرحالت امليدانية وهي احتاد 

األيدي والقلوب.
وأخيراً ختمن جولتهن بالتعرف على ما نشر عن االختراعات املوجودة 
اجملالت  وتصفح  القراءة  ركن  في  واجللوس  اخلاصة  النشرات  وقراءة 
العلمية ثم توجهن بعدها للحافالت ليعلن عن نهاية الرحلة الثانية 

موهبة.

واآلن أترككم مع بعض اللقطات والوقفات اجلميلة للرحلة:

منظر من جناح الروبوت
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منظر من جناح الفيزياء

منظر من جناح الفيزياء

منظر من جناح الفضاء
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منظر من جناح الفيزياء

منظر من جناح الفيزياء

مهندس يشرح آلية عمل املولد الكهربائي
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تغطية الرحلة الثالثة: إلى برنامج العلوم الطبيعية 
في  املقام  أتكون«  »مم  الصيفي  اإلثرائي  البرنامج  مقر  إلى  رحلة 

جامعة امللك سعود بامللز

تصوير: بدرية املشاري

لزيارة  رغبتهن  استجيبت  بعدما  البرنامج  موهوبات  حتمست       
مقر برنامج »مم أتكون« )يشتمل على 4 وحدات: الكيمياء، والفيزياء، 
والصيدلة، والنبات( واملقام بجامعة امللك سعود وجتهزن لتلك الزيارة 
االستعداد  فكان  برنامجهن  مقر  في  لهن  بزميالت  سيلتقني  حيث 
باكراً لتلك الزيارة، وكن بشوق كبير لرؤية برامج إثرائية مختلفة عن 

برنامج »الروبوت« .
      استقبل أعضاء البرنامج »مم أتكون« من مدربات وموهوبات أعضاء 
برنامج »الروبوت« بكل شوق من البوابة الرئيسة ثم اجته الكل إلى 
معامل الكيمياء أوالً حيث شاهدن نتائج جتربة املوهوبات للكشف 
عن املواد احلافظة في املواد الغذائية املعلبة ومت شرح التجربة لهن 

من قبل إحدى املوهوبات.

        بعد ذلك اجته أعضاء برنامج »الروبوت« إلى قاعة العرض ملشاهدة 
تعريف بسيط وموجز لبرنامج »مم أتكون« جزء األحياء الدقيقة وشرح 

للتجارب التي قامت بها طالبات برنامج العلوم الطبيعية.
وقد كانت هناك روح املنافسة بني املوهوبات في البرنامجني فبرنامج 
بنظر  أتكون«  »مم  وبرنامج  األفضل  هو  موهوباته  بنظر  الروبوت 
موهوباته هو األفضل، عندها تذكرت أن كل ميسر ملا خلق له فكل 

موهوب قد اجته إلى رغبته التي يحبها والتي يراها األفضل.

»مم  برنامج  أعضاء  »الروبوت«  برنامج  أعضاء  شكر  ذلك  بعد        
أتكون« على حسن الزيارة وإتاحة الفرصة لهن للزيارة، ورحنب بجميع 
من يريد زيارتهن في مقر برنامج »الروبوت« في جامعة اإلمام محمد 

بن سعود.
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تغطية الرحلة الرابعة:
رحلة  إلى دار الرعاية اإلجتماعية للمسنات

    تتأمل األم وليدها اجلديد وكلها عاطفة تكفي مللئ العالم أجمع 
يكبر  برؤيته  عليها  مين  أن  اهلل  تسأل  وهي  وتتأمله  واحلب  بالسالم 

ويرعاها.

     ميشي كل خطوة ويتعثر فتساعده وتدربه وحتمله وهكذا تراه يكبر 
يوماً بعد يوم رافعة يدها للسماء أن مين اهلل عليه باحلياة الكرمية.

املسنات  دار  في  أمه  ليضع  يوماً  بيته  من  األوالد  بعض  يخرج  لكن 
لكثرة مشاغله ولزوم رعايتها متناسياً مقامها و جهدها لتخرجه 

للحياة كرمياً معافى.

     وحرصاً من مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني 
على  وإطالعهن  املوهوبات  لدى  اإلجتماعية  املسؤولية  تنمية  على 
واقع احلياة توجهت حافالت البرنامج اإلثرائي الصيفي لعام 1428هـ 
في مجال الروبوت واملقام بجامعة اإلمام محمد بن سعود إلى مقر دار 
رعاية املسنات بالرياض وقد ُهيئن لتلك الزيارة فهي واجب اجتماعي 
واجب  علينا  أمهاتنا وحقهن  الدار هن  في  واملقيمات  فرد،  على كل 
لكبر سنهن وحاجتهن ولقوله سبحانه في كتابه الكرمي: )واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً(.

      جمعت املوهوبات الهدايا للمقيمات في الدار من كبيرات 
السن وحتى األطفال املرافقني لهن في الدار وأدخلن البهجة 

على قلوبهن وسعدن باجللوس معهن والسالم عليهن والسؤال 
عن أحوالهن .

كما رافقت املسؤولة في الدار أعضاء البرنامج في جولة          
عن  وأجابت  املسنات  بإقامة  اخلاصة  والغرف  الدار  مرافق  على 
مع  األعضاء  اجتمع  وكذلك  البرنامج،  وأعضاء  املوهوبات  أسئلة 
أخصائية العالج الطبيعي بالدار ومت طرح األسئلة عليها من قبل 

املوهوبات.

لن  وسؤال  سؤال  ألف  ذهنه  في  يدور  والكل  األعضاء  بعدها  خرج 
يستطيع أي أحد اإلجابة عليها.

إتاحة  هو  الرحلة  هذه  من  األساسي  الهدف  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
الفرصة للموهوبات للتعرف على حاجات املسنات التي رمبا ألهمت 

إحداهن بفكرة لصنع روبوت يخدمهن يوماً ما.

صور من الرحلة:
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مبنى الدار
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انطباعات الطالبات بعد األسبوع الثالث
بدرية املشاري

 

نستطيع القول أن األسبوع األول في هذه الدورة يفوق اخليال، فالدروس كانت رائعة وبصراحة استفدنا كثيراً، ونهلنا من املعلومات القيمة 
التي تقدم لنا بقدر ما استطعنا، وأيضا من خبرات مدرباتنا وأستاذاتنا الكثير والكثير، وقد ساهم تقبلهن ألسئلتنا الكثيرة وروحهن 
املرحة واالبتسامة التي تعلو محياهن منذ الصباح الباكر في إعطائنا الدافع الكبير لإلقدام على الدروس املقدمة لنا . وقد قمنا في 

األسبوع األول برحلة مت إعدادها من قبل مدرباتنا واملتطوعات، فكان نشاطاً ظريفاً، وجميالً وقد تضمن: ركن احملبة، وركن اإلبداع، ركن احمليط، 
وانتهى بنا املطاف إلى ركن التراث واخليمة .

ومع انتهاء األسبوع األول بدا القلق واخلوف بالتالشي وما إن بداْ األسبوع الثاني انطلق التفاؤل وملئت الفرحة قلوبنا حيث تعلمنا 
اخلوارزميات وتعلمت كيف أخطط لألمور وحل املشكالت بشكل صحيح، ثم تعلمنا تركيب الروبوت وأدركت مدى سهولة التركيب من 
قبل الشخص املبتدئ.  أشكر هذه اجلهود املباركة وأدعو اهلل دعوة خالصة لكل من ساهم في إجناح وتطوير ودعم هذا املشروع الرائع،  

والشكر األول واألخير إلى مقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظة اهلل. 

فاطمة عبدالرؤوف عبدالوهاب

بسم اهلل الرحمن الرحيم
بصراحة لم أكن أتوقع يوما أنني سأندمج مع الروبوت هكذا لكن احلمد هلل أصبحت اآلن أفكر في مشروعي الذي سأركبه وأبرمجه 

لوحدي، حقيقة لم أكن أتوقع أن الروبوت تركيبه وبرمجته ممتعة هكذا.
صحيح أن هناك صعوبة واجهتها لكن بفضل اهلل ثم مدرباتنا، هيفاء القاسم، واخلنساء أبوهاشم ومساعدتهن بسمة الصولي وال 

أنسى األستاذة بدرية التي كانت تساعدنا في أشياء كثيرة ومنها انطباعاتنا التي كانت حلظة بلحظة تسألنا عنها فعبر سطوري هذه 
وكلماتي أبث شكري لهن جميعا وإلى والدي العزيزين وباألخص جدي فهو الذي شجعني ولكم جزيل الشكر.

ابنتكم

نوف ناصر املسلماني )نبض املوهبة(

بسم العلي القدير ابدأ
ال أعلم من أين أبدأ كتابتي لكن سأتبع ما ميلي علي عقلي.

البرنامج اإلثرائي الصيفي »الروبوت« من أروع وأفضل البرامج التي أقيمت للطالبات املوهوبات وكإعادة أوصل شكري إلى كل من شارك في 
تفعيل وإجناح هذا البرنامج أسأل اهلل أن يجعله في موازين حسناتكم واليكم انطباعاتي من ثاني أسبوع في البرنامج إلى ثالث أسبوع:
لقد كان طاقم البرنامج رائعاً منذ أن بدأ إلى اآلن فقد كن رائعات في تعاملهن معنا، ومبدعات في تدريبهن لنا مدهشات في حركاتهن 

ونشاطهن ومتفاعالت ومتفانيات في عملهن فلهن منا جزيل الشكر.
تعلمنا املزيد من األمور املهمة في عمل الروبوت فقد أحتفتنا مدرباتنا بتلك العلوم وتعلمنا ما مفهوم البرمجة، وكيف تعمل، وما 

أقسامها، وما اخلوارزمية وكيفية كتابتها وكيف نكتب أي برنامج ملهمة أريد أن افعلها، واألهم كيف أبرمج الروبوت الذي نعمل عليه.   
وبالتأكيد ال أنسى الدورات التي أقيمت كي جتعلنا نستمر في احلياة بقيادة نخبة من الرائدات واألستاذات.

فقد تعلمنا من أ. أشواق املالكي كيف نحافظ على صحة أسناننا، ومن د. أسماء الداوود فن اإللقاء ومن أ. أمل القحيز أين تكمن أسرار 
النجاح ومن أ. هند مهارات فنية ومن أ. أمل الورثان هندسة اإلقناع ومن أ. هبة اللحيدان مهارات الكورت ومن د. نوف العجمي توكيد الذات، 

جزاهن اهلل عني خير اجلزاء.
كما قمنا بعده برحالت رائعة وشيقة وتعلمنا منها الكثير ، فقد ذهبنا إلى واحة العلوم وكانت رحلة عجيبة جدا واستفدنا منها كثيراً.

وذهبنا إلى جامعة امللك سعود للتعرف على البرامج املوجودة لديهم وقصدنا أيضاً دار الرعاية االجتماعية »دار املسنات« وقد كانت رحلة 
مؤثرة جداً.

لقد كانت أسابيع مليئة جداً بالفائدة والتعب واملتعة وهذا ال يخفى على أشخاص رائعني يعملون على إخراج البرنامج بأفضل صورة جزى 
اهلل اجلميع خير اجلزاء.

أبرار بنت فهد بن عبد الرحمن العصفور )املتميزة في موهبتها(
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فاتن عبد اهلل العمر

إعجابي  أثارت  التي  الروبوتات  بعض  وجدت  لإلنترنت  تصفحي  أثناء 
في كونها تستغني عن البطاريات أو الكهرباء جلعلها تعمل بأغذية 

فالفكرة رائعة جداً فأحببت أن أنقلها لكم.

ر  روبوت آكل للسكَّ
أغذية.   من  يأكله  مما  طاقته  يستمد  آلياً  إنساناً  أمريكي  عالم  طور 
ويوجد  أمتار،  ثالثة  يبلغ طولها  الروبوت من ثالث عربات  ويتكون هذا 
بداخله جهاز يحتوي على بكتيريا تهضم السكر وحتوله إلى كهرباء.  
وصمم هذا الروبوت الدكتور ستيوارت ويلكينسون، أستاذ الهندسة 
بالواليات  تامبا  مدينة  في  فلوريدا  ساوث  جامعة  في  امليكانيكية 
وهو »تشو تشو« أي  الروبوت اسماً ساخراً  املتحدة ويطلق على هذا 
املَْضغ وصرح الدكتور ولكينسون لـ بي بي سي أونالين بأن مزايا »تشو 
تشو« ال تقتصر على كونه ينتج كمية هامة من الطاقة فحسب، بل 
إنه أيضاً ال يخلِّف أي نفايات وقال: إننا نغذي الروبوت على قطع السكر، 

وكل ما يخلفه من نفايات هو املاء وغاز ثاني أكسيد الكربون! 

روبوتات آكلة للعشب 
الروبوتات،  في  حاليا  املستخدمة  التكنولوجيا  أن  ولكينسون  الحظ 
محدودة بسبب عدم توفرها على طاقة مستقلة للتسيير.  وأضاف 
أن محتوى البطاريات ينفذ، كما أن ألواح الطاقة الشمسية تتطلب 
وجود أشعة الشمس ومساحات واسعة ولذلك فإن تطبيق أسلوب 
األكل على الروبوت قد يجعله يسير في اخلارج دون حاجة إلى تدخل 
بشري ورجح الدكتور إمكانية استخدام النباتات في تزويد الروبوتات 
بالطاقة، مشيراً في هذا السياق إلى أنه بوسع جهاز قطع العشب 

أن يستمد طاقته من األعشاب التي يقطعها. 
املصدر:

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_842000/842212.stm 
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روبوتّيات

رأيِت كيف تستهلك الروبوتات البطاريات بشكل كبير، وكم نحتاج من البطاريات 
يومياً لتشغيل جميع الروبوتات التي نتدرب عليها في البرنامج، فماذا تقترحني كبديل 

عن البطارية؟

)تسلم اإلجابات لألستاذة: فاتن العمر(

سؤال !!



imam.mawhiba@gmail.com :البريد االلكتروني            www.imamu-mawhiba.com

عزة بارقي

...:::: اإلجناز احلقيقي :::...
.:...:..:.. ملن يريده ...:..:..:..

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإلجناز احلقيقي...

كثير منا له طموح قد يصل إليه وقد ال يصل..
لكن إذا افترضنا أنه وجد من بيننا من وصل إلى أقصى طموحة الدنيوي..

وقد صفق له البعض من بني أظهرنا قائلني له مبارك هذا اإلجناز ونسجوا 
له القوافي

واألشعار.. مدحاً إلجنازه املزعوم..
تساءلت كثيراً بيني وبني نفسي: ما اإلجناز احلقيقي الذي يجب أن يحققه 

اإلنسان؟
برنامج  القرني،  في  إذ مبحاضرة للشيخ عائض  وعند تقليبي لقنوات اجملد 

»ما كان
حديثا يفترى«.. محاضرة  لتفسير سورة البلد..

عندما وقف عند آية: )فال اقتحم العقبة(، قال الشيخ: أن هناك أناس يظنون 
أو  يتولونها..  مبناصب  أو  يعلقونها  بشهادات  اإلجناز  على  حازوا  قد  أنهم 
بقصيدة ميدحون بها.. أو بنسب، مثل: أنا من القبيلة الفالنية,, وما هذه إال 
إجنازات وهمية.. أما اإلجناز احلقيقي.. هو ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان 

وعلي رضي اهلل عنهم وأرضاهم..

فاإلجناز احلقيقي.. هو اقتحام هذه العقبة..
اإلجناز  أنه  عنه  يقال  أن  يستحق  الذي  اإلجناز  ما  العقبة(.   ما  أدراك  )وما 

احلقيقي؟..
أال وهو: )فك رقبة( أي إعتاق رقبة لوجه اهلل..

)أو إطعام في يوم ذي مسغبة( وذكر قصة عبد الرحمن بن عوف عندما أتى 
لوجه  ماله  بجل  املدينة في حاجة فتصدق  أهل  وكان  املدينة  إلى  بضاعة 

اهلل..

ويكون اإلطعام: )يتيماً ذا مقربة، أو مسكيناً ذا متربة(.
وتواصوا  بالصبر  وتواصوا  آمنوا  الذين  من  كان  )ثم  يكون:  أن  بشرط  لكن 

باملرحمة(،
والشرط أن يكون مؤمناً باهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم..

فهذا واهلل اإلجناز احلقيقي: أن يكون جل ما نعمل لوجه اهلل وحده..
وأن نأتي مبا أمرنا اهلل ورسوله املصطفى به..  بذلك سنقود األمم ال محالة..

رضي من رضي وأبى من أبى..
-كان ذلك النقل بتصرف مني ال أستطيع اإلتيان بقوله نصاً-

اللهم وفقنا ملا حتب وترضى ووفقنا لإلجناز احلقيقي..
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اإلجناز احلقيقي 

املوهوبة شخصية متكاملة

شعار من تصميم: عزة بارقي

منال الكثيري   

موهوبتنا فكرت كثيراً ماذا أعطيك كتذكار، واحترت كثيراً ماذا أختار؟  
نظرت من نافذتي فجذبني جمال الورد وسحرني عطر الفل في 
حديقتي الصغيرة، فقررت أن تختاري باقتك بنفسك فأهالً بك:

1( ورد الصدق  
والكذب في أفعالنا أفعى لنا  الصدق في أقوالنا أقوى لنا 

2( فل العقل 
وأجسادهم قبل القبور قبور وفي اجلهل قبل املوت موت ألهله 

3( ياسمني االبتسامة
أحيانا تستمر ذكراها لألبد إنها حتدث في حلظة ولكن 

4( زهر عظمة النفس  
كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعا     بالطوب يرمى فيلقي أطيب الثمر

5( نرجس حسن اإلنصات
فاجعل اإلصغاء فناً      إن بعض القول فن 

6(  ريحان العطاء   
ما خاب قط جميل أينما زرع      ازرع جميالً ولو في غير موضعه 

وبعد الباقة سآخذك إلى كنزي لتنتقي أجمل األحجار الكرمية:

 1( مرجان )كيف تؤثر على اآلخرين وتكسب األصدقاء( تأليف ديل كارجني   
 2( ياقوت )كيف أصبحوا عظماء( تأليف د. سعد الكريباني

 3( زمرد )أحبب عملك ال تتركه( تأليف بيفرلي كاي وشارون جوردان إيفانز

مهال نسيت عقد اللؤلؤ الذي سيزينك دوما أال وهو )األخالق الفاضلة(.
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احملتوىعنوان النشاطاليوم  والتاريخ

السبت 
7/7

الهوية  
9–11 ص

أ. آالء باهبري  
 ما هي الهوية؟ و ما أهميتها؟

األحد  
7/8

نحو 
تعامل أفضل

2-4 م
أ. حصة اخلاطر

التعرف على مفتاح السعادة والنجاح وإتقان مهارات
التعامل مع اآلخرين .. وفن اإلنصات وقواعد التعامل 
مع الناس والتعرف على األسرار الثالث جلذب الناس ..

بهدف الرقي مبستوى التعامل والوصول إلى طرق النجاح واإلنصات اجليد والتمرين على 
اللغة الراقية . 

االثنني 
7/9

حوارالناشئة
2-4 م

د. نورة املطلق

الثالثاء  
 7 /10 

تأكيد الذات
2-4 م

د.  نوف العجمي
أ. أمل السيف

ما مشكلتك ومشكلة اآلخرين؟ تعريف تأكيد الذات، ومؤشرات وجود مشكلة في 
هذا اجلانب وحتديد أبعاد املشكلة وكيفية التعامل مع ردات الفعل، والتدريب على ذلك.  

والتدريب على الثقة بالنفس.

األربعاء  
7/ 11

كيف أحول اختراعي
 إلى واقع
9-11 ص

أ.إميان اجلبرين

اقرأي نبذة عن هذا النشاط في الصفحة التالية.

جدول الربنامج يف األسبوع الثاني

جدول تعريف النشاط الثقايف و االجتماعي و الرتفيهي 
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د.نورة املطلق

الثالثاء  
7/10 
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         تقوم فكرة هذا النشاط على عقد ورشة عمل ملدة )ساعتني( 
وذلك لتعليم الطالبات اخلطوات العملية لتحويل فكرة اختراع إلى 
توضح  متكاملة  خريطة  بعرض  اللقاء  يبدأ  تسويقه.   ميكن  منتج 
واقعي،  مشروع  إلى  االختراع  لتحويل  العملية  اخلطوات  باختصار 
إلى  الوصول  أجل  من  تفكيرهن  بإثارة  لتبدأ  اللقاء  خطوات  تتدرج 
فكرة اختراع أو مشروع ناجح بطريقة رسم اخلرائط الذهنية وعمل 
تطبيق عملي لذلك وتعرض على الطالبات مناذج ملشاريع ناجحة بدأت 
والتطوير  البحث  مرحلة  أهمية  إلى  يشار  كما  بسيطة،  باختراعات 

والتقومي في الوصول إلى فكرة اختراع ناجح.

       يلي هذه اخلطوات شرح كيفية تسجيل براءة االختراع وحماية 
للطالبة  يبني  ذلك  بعد  ذلك،  املسؤولة عن  واجلهات  الفكرية  احلقوق 
أنها متلك اخليار فإما أن تبيع حقوق االختراع جلهة ما أو حتصل على 

رخصة لتسويقه بنفسها، وفي احلالة األخيرة حتتاج الطالبة إلى أن 

تتعلم كيفية كتابة خطة تفصيلية للمشروع من أجل احلصول على 
دعم مادي ومعنوي لتكمل تنفيذ املشروع.

             تتعلم الطالبة أيضاً في هذا اللقاء كيفية كتابة اخلطة 
لطلب  تقدميي  ملف  وإعداد  اختيار  وكيفية  للمشروع  التفصيلية 
وإجراء  املناسبة  بالشركات  االتصال  عناوين  على  واحلصول  الدعم 
مكاملة هاتفية ومقابلة شخصية ليتم فيها عرض املشروع واإلقناع 
بفكرته والسلوكيات واملهارات الالزمة، كل ذلك يتم بطريقة عملية 
على شكل تدريبات عملية.  توزع في نهاية اللقاء مجموعة ملحقات 
قرص  و  الصغيرة  اخملترعة  دليل  مثل  اللقاء  في  جاء  ما  أهم  تلخص 
إلى  باإلضافة  العالقة،  ذات  والبرمجيات  امللفات  بعض  به  مضغوط 
النشرة التعريفية اخلاصة باخملترعني واملبتكرين الصادرة عن مؤسسة 
الويبو  منظمة  ونشرة  املوهوبني  لرعاية  ورجاله  العزيز  عبد  امللك 

العاملية. 
 

11

ورشة عمل :

»كيف أحول اخرتاعي إىل مشروع واقعي؟«
إعداد وتنفيذ: إميان عبد العزيز اجلبرين

)نائبة رئيسة البرنامج اإلثرائي الصيفي للموهوبات في مجال الروبوت(
األربعاء 7/11/ 1428هـ

املدة: ساعتان

   غالف الدليل         ملحقات من حقيبة الدورة
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االسم: فهده عبد اهلل البلوشي 
املؤهل: بكالوريوس تربية فنية ودبلوم اللغة االجنليزية، طالبة ماجستير في التفوق العقلي واملوهبة في جامعة 

اخلليج العربي في مملكة البحرين.
الدورات:  أعمال مكتبية، واحلاسب اآللي، وفوتوشوب تربية متحفي.

وظائف سابقة: معيدة بكلية التربية لالقتصاد املنزلي والتربية الفنية ملدة سنة.
تشغل بالبرنامج وظيفة: أخصائية اإلرشاد الطالبي

املهام: اإلشراف على األنشطة الطالبية اخملتلفة، و دراسة أوضاع الطالبات أثناء البرنامج والعمل على تقدمي 
االستشارات عند حاجتهم إليها.

االسم: سامي سليمان أباخليل
يشغل بالبرنامج وظيفة: املسؤول املالي

االسم: فاتن أحمد العبدالعالي
املؤهل: بكالوريوس فيزياء، جامعة امللك سعود، طالبة ماجستير في جامعة امللك سعود

الدورات: دورات عديدة في احلاسب اآللي وفي القرآن الكرمي
الوظيفة احلالية: معيدة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تشغل في البرنامج وظيفة: مدربة الفيزياء )األسبوع األول(

االسم: فاطمة ناصر السياري
املؤهل: بكالوريوس حاسب وتربية من جامعة امللك سعود

الدورات:  عدد من الدورات في مجال التخصص. 
الوظيفة احلالية: مشرفة معامل حاسب آلي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تشغل بالبرنامج وظيفة: املشرفة الفنية على املعامل.

االسم: عزة بارقي
املؤهل: طالبة في قسم الفيزياء– جامعة الرياض للبنات

الدورات: دورة في اإللقاء واخملارج وأخرى تعلمتها عن طريق اإلنترنت 
العضويات: مشرفة في منتدى موهبة وعضو اللجنة االستشارية

من خالل منتديات موهبة  إعالمياً  البرنامج  وتغطية  بالبرنامج وظيفة: متطوعة كمساعدة مدربة,  تشغل 
والنشرة األسبوعية, ومشاركة في اجمللة..

االسم : منال يحيى الكثيري
املؤهل: بكالوريوس فيزياء جامعة امللك سعود- طالبة ماجستير فيزياء جامعة امللك سعود

الوظيفة احلالية:معيدة بقسم الفيزياء بجامعة امللك سعود
الدورات:مؤمترات وورش عمل في مجال التخصص , دورة لغة اجنليزية

األنشطة: إنشاء ومتويل مجموعة نشاط تقوم بتجارب وتركيب دوائر كهربائية على شكل ألعاب
كتابة مقاالت صحفية ولقاء صحفي مع وكيلة أقسام العلوم واألقسام الطبية في جامعة امللك سعود

الوظيفة في البرنامج: متطوعة كمساعدة مدربة، ومشاركة في اجمللة

االسم: سارة عبداهلل املهنا
املؤهل: طالبة بقسم احلاسب اآللي – جامعة الرياض للبنات

الدورات: دورة في تنمية الذات، ودورة في احلوار وآدابه، ودورات لغة اجنليزية.
تشغل بالبرنامج وظيفة: متطوعة في جلنة اإلعالم ومن محررات اجمللة.

االسم: هبه عبدالعزيز اجلبرين
املؤهل: بكالوريوس حاسب آلي من جامعة امللك سعود

الدورات: شهادة ICDL, ودورات في مجال التخصص
التعليم  في قسم  الثاني  باملركز  والفوز  اآللي  احلاسب  ملهارات  الوطنية  املسابقة  في  املشاركة  النشاطات: 
باحلاسب، واملشاركة في ورشة عمل “This Is Me!”: عرض املهارات الشخصية – الوظيفة وما يليها، واملشاركة 

.2006 GDC في ورشة عمل
تشغل بالبرنامج وظيفة: متطوعة كمساعدة مدربة ومن محررات مجلة البرنامج اخلتامية.

االسم: فاتن عبداهلل العمر
املؤهل: بكالوريوس علوم احلاسب من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الدورات: بعض الدورات في مجال التخصص 
تشغل بالبرنامج وظيفة: متطوعة كمساعدة مدربة ومن محررات مجلة البرنامج اخلتامية.

االسم: بسمة عبدالعزيز الصولي 
املؤهل: طالبة بقسم علوم احلاسب في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الدورات: ورش عمل وندوات في مجال التخصص
تشغل بالبرنامج وظيفة: متطوعة كمساعدة مدربة ومن محررات مجلة البرنامج اخلتامية.

االسم: ندى حمد القاسم 
تشغل بالبرنامج وظيفة: متطوعة  بالتصميم الفني للمجلة .

االسم: تسنيم عبداهلل العويشق
املؤهل: بكالوريوس تقنية معلومات من جامعة امللك سعود

الدورات: اإلبداع والتفكير اإلبداعي، فن التعامل مع اآلخرين, كيف تكونني داعية
تشغل بالبرنامج وظيفة: متطوعة كمساعدة مدربة.

االسم: رمي يحيى بن يحيى
 املؤهل: طالبة بقسم علوم احلاسب  - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

الدورات : عدة دورات في تطوير  الذات , دورة في الكتابة األدبية بتقنيات البرمجة اللغوية العصبية , دورة في فن 
التعامل مع الناس, حضور ورش عمل و ندوات ضمن ملتقى “شبابنا إلى أين؟” 

تشغل بالبرنامج وظيفة: متطوعة في جلنة اإلعالم و مساعدة لسكرتيرة البرنامج

االسم: عريب عبداهلل العويشق
املؤهل: ماجستير في علوم احلاسب من جامعة امللك سعود

الوظيفة احلالية: وكيلة قسم احلاسب اآللي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
وظائف سابقة: عملت في العديد من اجلهات وقدمت عدد من الدورات.  ولها بحث منشور.

تشغل بالبرنامج وظيفة:  رئيسة البرنامج
املهام: اإلشراف العام على أنشطة البرنامج باإلضافة ملهام أخرى.

االسم: إميان عبدالعزيز اجلبرين
املؤهل: ماجستير اآلداب في التربية الفنية من جامعة امللك سعود

الدورات : تصوير فوتوغرافي احترافي، وتصميم بالفوتوشوب، وتصميم بالفالش، ونحت جداريات.
اإلجنازات: ألفت كتاباً لألشغال الفنية  بعنوان »كشكول فنان« وهو كتاب لألشغال اليدوية موجه لألطفال 

وملعلمات التربية الفنية.  شاركت في الكثير من املعارض واملسابقات الفنية وحصلت على عدد من اجلوائز. 
الوظيفة احلالية: تقدم دورات تدريبية في العديد من اجلهات.

تشغل بالبرنامج وظيفة: نائبة لرئيسة البرنامج
املهام: مساعدة رئيس البرنامج في التخطيط واإلعداد للبرنامج واإلشراف الكامل على البرنامج عند غياب 

الرئيس وتقدمي ورش العمل واحللقات البحثية

االسم: هيفاء حمد القاسم
املؤهل: ماجستير علوم حاسب من جامعة امللك سعود.

الدورات :دورة مقدمة في البرمجة اللغوية العصبية، ودورة شرعية مبتدئ.
الوظيفة احلالية: أستاذة بقسم علوم احلاسب بكلية علوم احلاسب ونظم املعلومات- بجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية.
وظائف سابقة: شغلت منصب وكيلة قسم علوم احلاسب في جامعة اإلمام ملدة عام. وعملت في العديد من 

اجلهات وكذلك عملت كمتطوعة في أكثر من جهة.
تشغل بالبرنامج وظيفة: مدربة روبوت 

االسم: اخلنساء عبدالرحمن أبوهاشم
املؤهل: بكالوريوس تقنية معلومات من جامعة امللك سعود

الدورات:  دورات قصيرة في مجال التخصص 
الوظيفة احلالية: معيدة في قسم علوم احلاسب في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تشغل بالبرنامج وظيفة: مدربة روبوت

االسم: منال محمد البهالل
املؤهل: بكالوريوس تقنية معلومات من جامعة امللك سعود وطالبة ماجستير.

الدورات:  دورات قصيرة في مجال التخصص 
الوظيفة احلالية: معيدة في قسم تقنية املعلومات في جامعة امللك سعود

تشغل بالبرنامج وظيفة: مدربة روبوت

االسم: نور محمد خير دامر
املؤهل: ماجستير في علوم احلاسب من جامعة البلقاء التطبيقية في األردن

الدورات:  عدد من الدورات في مجال التخصص.
الوظيفة احلالية: محاضرة حاسب آلي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تشغل بالبرنامج وظيفة: مدربة روبوت

االسم: فراس عبدالعزيز اجلمعة
املؤهل: بكالوريوس علوم احلاسب من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

يشغل بالبرنامج وظيفة: مدرب روبوت

االسم: اجلوهرة محمد العمراني
املؤهل: دكتوراه في الدعوة

الدورات:  دورات في مجاالت عديدة
الوظيفة احلالية: عضو هيئة تدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تشغل بالبرنامج وظيفة: مشرفة األنشطة الثقافية

االسم: أمل محمد الورثان
املؤهل: بكالوريوس قسم الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعدد من الدبلومات في عدد 

من اجملاالت، وطالبة دراسات عليا قسم التربية ) إدارة وتخطيط تربوي (
الدورات: إقامة عدد من الدورات في مجاالت عديدة.

تشغل بالبرنامج وظيفة: مشرفة األنشطة الترفيهية

االسم: بدرية سليمان املشاري
املؤهل: ماجستير حاسب آلي )نظم معلومات( من جامعة امللك سعود

الدورات واملؤمترات واألبحاث املنشورة :حضور دورات وورش عمل ومؤمترات في مجاالت كثيرة، باإلضافة إلى نشر 
بحثني في مجال احلاسب اآللي.

الوظيفة احلالية: أستاذة حاسب آلي في جامعة الرياض للبنات.
تشغل بالبرنامج وظيفة: مسؤولة العالقات العامة واإلعالم.

املهام: تغطية فعاليات البرنامج إعالمياً )الصحف والتلفزيون واإلنترنت والنشرة األسبوعية(

االسم: سناء رزحان السبيعي
املؤهل: ماجستير تغذية تطبيقية

الدورات :دورة أعمال مكتبية في احلاسب اآللي ودورة في اللغة اإلجنليزية.
العضويات: عضوة في اجلمعية السعودية للغذاء والتغذية

الوظيفة احلالية: أخصائية تغذية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تشغل بالبرنامج وظيفة:  سكرتيرة البرنامج

املهام: تنفيذ أعمال السكرتارية اخلاصة بالبرنامج واستقبال االستفسارات املتعلقة بالبرنامج االثرائي
 واإلجابة عليها.
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مسابقة أفضل األفكار
 طرحت يف العدد الثالث من النشرة )عزة باقي(

لديك قلم وتريدين أن تستخدميه بشكل آخر وأفضل.  
أضيفي لقلمك ما حتتاجني إليه.

مثالً أنا سأضيف لقلمي مصباحاً ضوئياً صغيراً ليساعدني عندما أريد الكتابة في مكان مظلم. 
فماذا ستضيفني أنت؟؟

مشاركات املوهوبات
 يف املسابقة

مشاركات نوف املسلماني:
الفكرة األولى:

أضبطها  منبهة  صغيرة  ساعة  قلمي  إلى  أضيف 
فتذكرني بكتابة األشياء املهمة مثالً: حل الواجب.

الفكرة الثانية:
أضع في رأس قلمي حلوى وعليها غطاء، ألن بعض الناس 
يحب أن يقوم بعّض أقالمه عند التفكير فاألفضل بأن 

يقوم بعّض احللوى بدالً من القلم ألنه قد يتلف القلم.

مالحظة من نوف املسلماني: يرجى منك أستاذة بدرية كتابة أجمل إجابة أو أفضل إبداع ألنها ستحصل على جائزة. 

اقتراح للهدية من ملى الفريح: تكرمي وذكر األفكار أمام املوهوبات للمناقشة.

بدرية املشاري: نظراً لروعة املشاركات وكونها فاقت التوقعات، فقد أعددنا هدية خاصة ستعطى للمشاركة الفائزة في احلفل 
اخلتامي.  سيكون هناك تصويت ألجمل فكرة وذلك بإرسال الفكرة املرشحة واسم صاحبتها على بريد النشرة االلكتروني، باإلضافة 

إلى التصويت داخلياً من قبل جميع الطالبات في استبانة ستعد لهذا الغرض.

مشاركات ملى الفريح:
الفكرة األولى:

يقوم  ما  للكاتب  توضح  حتى  شاشة  فيه  منبه  قلم 
بكتابته.

الفكرة الثانية:
قلم يكتب باألوامر الصوتية يستخدم عند التعب من 

الكتابة.

الفكرة الثالثة:
ورد يفتح  بأن يكون على طرفه  إلى حتفة،  قلم يتحول 

ويغلق حسب الرغبة.

التعريف بأعضاء الربنامج
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مشاركات املوهوبات
 يف املسابقة

مشاركات مها الرشود:
الفكرةاألولى:

الشخص  لتهوية  مبروحة  مزود  قلم  هو  التهوية  قلم 
أثناء الكتابة ويكون قابالً للشحن.

الفكرة الثانية:
القلم الناطق هو قلم مزود بذاكرة وسماعة.

الفكرة الثالثة:
القلم الفواح هو قلم مزود بفواحة لتعطير اجلو أثناء 

الكتابة فكلما كتب الشخص يفوح العطر تلقائياً.

الفكرة الرابعة:
وذاكرة  مدمجة  بكاميرا  مزود  قلم  وهو  التصوير  قلم 
تقوم بتصوير الكتابة وتخزينها واسترجاع ما بها بعد 

ذلك عن طريق الكمبيوتر.
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مشاركات املوهوبات
 يف املسابقة

الفكرة اخلامسة:
تخزن  متحركة  بشاشة  مزود  قلم  وهو  القراءة  قلم 
ومزودة  البلوتوث  طريق  عن  باإلرسال  وتقوم  النصوص 

ببرنامج GPS لتحديد املواقع.

الفكرة السادسة:
وموصل  راديو  به  مدمج  قلم  عن  عبارة  الراديو  القلم 

بسماعات ووجود مخزن للبطاريات.

الفكرة السابعة:
احلرارة  درجة  لقياس  بترمومتر  مزود  بالترمومتر  قلم 

وتظهر النتيجة على شاشة رقمية.

الفكرة الثامنة:
القلم الضوئي املزود ببوصلة تدلنا على االجتاهات.

سؤال هذا العدد )مشاركة من: نوف املسلماني(:
ما الشيء الذي صنعتيه في حياتك وأحسست أنك مبدعة فيه؟

مشاركات املوهوبات
 يف املسابقة
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بريد النشرة
حيا  اهلل قلوبا طاهرة 

شكرا لكم على مجهودكم الرائع وأمتنى أن أساندكم 
وأمتنى أن أرى وطننا العربي في مقدمة الركب 

ياسر أبو الريش
 صحفي مصري 
مقيم بالكويت

من اجلميل أن نشاهد أخواتنا في مجاالت التقنية وعلومها
واألجمل أن جند  ثمرة مواهبهن في عني التقنية مبا يخدم الهدف
أشكرك اختنا بدرية املشاري على إطالعنا بني الفينة واألخرى 

عن ما يجري هناك مع أخواتنا 
 وأشد على يدك باستمرار إطالعنا على جديدهن 

وفقكن اهلل ملرضاته ووفقكن ملزيد من اإلبداع
 

)عبدالرحمن من مجموعة سعيد احلاسوبية(

السالم عليكم:
شكراً لكم

وأدعو لكم بالتوفيق في هذا اإلبداع
وآمل أن تتفضلوا بزيارة صفحتي:

http://saaid.net/Doat/assaf/index.htm
شكراً؛ والسالم

األستاذ أحمد العساف

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
أمتنى من كل قلبى أن يوفقك اهلل ملا فيه كل اخلير والنفع لألمة 

ودرر األمة أي الفتيات.  أعلم وأمتنى أن ال تنشغلى برسالتي فى هذا 
الوقت واجعليه للعمل ولكني ال استطيع أن أخفي سعادتي كلما 

أرى اسمك فى النشرات املرسلة وفقك اهلل وسدد خطاك.
بالتوفيق إن شاء اهلل، ملا ال تضعوا عنوان ثابت على النت؟

هويدا عبداللطيف
مهندسة احلاسب اآللي 

وأستاذة في جامعة في مصر.

السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته 
 

اسعد اهلل أوقاتكم باخليرات 
بالبداية أحب أبارك لكم النجاح املستمر لبرنامج موهوبات الروبوت   

فعال جهود تستحق الشكر والتقدير  
متابع لكم خالل النشرة األسبوعية  و نشاطاتها املتنوعة واملتميزة   

متنياتي لكمـ بالتوفيق جميعا   
 

م. ضيف اهلل اجلبرين
محلل نظم 

إدارة تقنية املعلومات 
إمارة املنطقة الشرقية 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ما شاء اهلل جهود مميزة
لو احتجتم لعمل اسطوانة للمجلة بكامل إعدادها

يسعدني أشارك بعمل االسطوانة
بشرط تزودي بكامل مواد اجمللة

)عضو مجموعة سعيد احلاسوبية( 

حتيتي بدرية
عمل جاد وجيد

أمتنى لكم جميعا التوفيق

حتيتي مجددا
الروائية الفلسطينية دينا سليم

استراليا



1. مجلة ويندوز العربية 
)أخبار موسعة لفعاليات البرنامج( 

امللف اإلعالمي

2. مجلة حياة للفتيات 
  )أخبار عن البرنامج(

إعالن هام !! 
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يسر مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني أن تعلن عن إطالق خدمة   
على  عرضها  خالل  من  وذلك  أفكارهم  تطوير  على  املبتكرين  تساعد  خدمة  وهي  تّخيل 
مختصني في مجال الفكرة للتقييم وتقدمي املشورة، آمل إتاحة الفرصة للطالب والطالبات 
التالي وتسجيل  إتاحة لهم بالدخول على املوقع  إبداعية  الفرصة –  ممن ميتلكون أفكاراً 

أفكارهم . 
http://www.mawhiba.org.sa/Home/Projects/Ideas/Imagine.htm                    

مع متنياتنا لكم مبزيد من اإلبداع والتميز. 

imam.mawhiba@gmail.com  :اإلخراج الفني: رمي بن يحيى  املراسالت هيئة التحرير: بدرية املشاري - سارة املهنا - رمي بن يحيى       رئيسة التحرير:  بدرية سليمان املشاري 

هناك تغطيات صحفية مرتقبة في األعداد القادمة من:


