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مكتب رعاية الموهوبني

رعاية  مكتب  للتكنولوجيا  سميّة  األمرية  جامعة  أنشأت 
الموهوبني عام 2017م  من أجل رعاية الموهوبني والمتفوقني 
وخارجها  كلياتهم  داخل  لهم  المتنوعة  اإلثرائية  الربامج  وإعداد 
وصقلها  مهاراتهم  لتطوير  الالزم  الدعم  أشكال  كافة  وتقديم 
بغية إعدادهم وجعلهم أفرادًا مؤهلني ومدرّبني لتحقيق أهداف 
برامج  بإعداد  المكتب  يقوم  كما  واإلبداع.  التمزّّي  يف  اجلامعة 
مواهبهم.  واكتشاف  المدارس  طلبة  الستقطاب  ومخيمات 
وصقلها  مهاراتهم  وتطوير  والموهوبني  المتفوقني  رعاية  إن 
وتوجيهها خلدمة الوطن هو أحد األهداف االسرتاتيجية للجامعة 
حيث يقوم مكتب رعاية الموهوبني بنرش ثقافة الموهبة واإلبداع 
من خالل إقامة الملتقيات والورش اخلاصة واستضافة أصحاب 
المجاالت  بمختلف  المتنوعة  اإلبداعية  التجارب  ونرش  اخلربة 

وتنظيم المسابقات واإلعالن عنها ونرشها.

الموهوبني  الطلبة  إىل جميع  اجلامعة إليصال خدماتها   تسعى 
والمتفوقني وتقديم الرعاية الالزمة لهم وفق أفضل المقاييس 
العالمية، وتعمل عىل إعداد وتهيئة البيئة المناسبة للتعرف عىل 
وإتاحة فرص  العالية  واألكاديمية  العقلية  القدرات  الطلبة ذوي 
خالل  من  وتنميتها  وقدراتهم  مواهبهم  الكتشاف  لهم  متنوعة 
اإلثرائية  النشاطات والمسابقات والربامج  الفاعلة يف  المشاركة 

المتنوعة.

أهداف مكتب رعاية الموهوبني
تعزيــز االنتمــاء الوطــي لــدى الطلبــة الموهوبــني والمتفوقــني   .1

ــا. ــه قدراتهــم وتنميتهــا وصقله وتوجي

تحقيق سياسة اجلامعة فيما يتعلق برعاية الموهوبني.  .2

إيجاد بيئة تتيح للموهوبني إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم   .3
ومواهبهم وتطويرها وصقلها.

محليــا  المواهــب  الطلبــة إلظهــار  لــدى  اإلبــداع  روح  تنميــة   .4
وعالميــاً. وإقليميــاً 

ــة بالتنســيق مــع  ــدى الطلب ــداع ل ــة واإلب ــاء الموهب ــر وبن تطوي  .5
كلياتهــم وحســب طبيعــة تخصصاتهــا، والتنســيق مــع مركــز 

ــادة. ــا للري الملكــة راني

حــول  والمرشفــني  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــع  التنســيق   .6
أســاليب التعــرف عــىل مواهــب وقــدرات الطلبــة المتنوعة وســبل 

تعزيــز جوانــب القــوة جلميــع الطلبــة ويف جميــع المجــاالت.

المســاهمة يف توفــري فــرص متنوعــة وعادلــة جلميــع الطلبــة   .7
وتنميتهــا. مواهبهــم  إلبــراز 

الموهوبـــني  الطلبـــة  لـــدى  الكامنـــة  المواهـــب  اكتشـــاف   .8
واالبتـــكار. اإلبـــداع  عـــىل  وتشـــجيعهم 

توجيــه الطــالب الموهوبــني للتعامــل مــع مســتجدات العــر   .9
بفاعليــة.

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة  تهيئــة متطلبــات المشــاركة   .10
وفــق اإلمكانيــات وبمــا يخــدم أهــداف اجلامعــة.

النشاطات والفعاليات

بغرض تعزيز معارف الطلبة العلمية وصقل مهاراتهم وتطويرها 
النشاطات  من  العديد  تقام  واإلبداع،  الموهبة  ثقافة  ونرش 
والفعاليات داخل احلرم اجلامعي وخارجه، وتشمل هذه النشاطات 

والفعاليات عىل:

أسبوع الموهبة واإلبداع.  .1

أسبوع األفالم العلمية للموهبة واالبتكار.  .2

ملتقى الموهبة واإلبداع.  .3

المــدارس  طلبــة  الســتقطاب  الصيفيــة  المخيمــات  إقامــة   .4
الموهوبــني.

نــرش المعلومــات المتعلقــة بالمســابقات العالميــة واإلقليميــة   .5
ــة.  والوطني

واإلقليميــة  العالميــة  بالمســابقات  للتعريــف  عمــل  ورش   .6
بهــا. المشــاركة  وكيفيــة  والوطنيــة 

نرش قصص نجاح الطلبة الموهوبني.  .7

والمبدعــني  المتفوقــني  للطلبــة  تكريــم  حفــالت  إقامــة   .8
والوطنيــة. واإلقليميــة  العالميــة  اجلوائــز  عــىل  واحلاصلــني 

إبــراز ونــرش مواهــب وإبداعــات طلبتنــا يف المســابقات العالمية   .9
واإلقليميــة والوطنيــة.

إقامة معارض للصور للتعريف بإنجازات الطلبة وإبداعاتهم.  .10

تنظيــم وإقامــة المســابقات المتنوعــة مثــل مســابقة أفضــل   .11
مشــاريع التخــرج ومســابقة تطويــر تطبيقــات الموبايــل.

Office for the Care of Gifted Students

Princess Sumaya University for Technology established 
the Office for the Care of Gifted Students in 2017 in 
order to care for gifted and talented students. The 
Office works to prepare various enrichment programs 
for them inside and outside their Schools, and provide 
all forms of necessary support to develop and hone 
their skills in order to prepare them and make them 
qualified, well-trained individuals, an aim which is 
in line with the university’s goals of excellence and 
creativity. The Office also prepares programs and camps 
to recruit school students and discover their talents. 
Nurturing the gifted and talented by developing their 
skills, honing them, and guiding them to serve the 
country is one of the university’s strategic goals. The 
Office for the Care of Gifted Students seeks to spread 
the culture of talent and creativity by holding forums 
and special workshops, hosting experts, publishing 
accounts of diverse creative experiences in various 
fields, and organizing competitions, which involves 
announcing and advertising them.
PSUT seeks to deliver its services to all talented and 
outstanding students and provide them with the 
necessary care according to the best international 
standards. It works to prepare and create the 
appropriate environment to identify students with 
high mental and academic abilities and provide them 
with various opportunities to discover and develop 
their talents and abilities through active participation 
in various activities, competitions and enrichment 
programs.

Goals of the Office for the Care of Gifted 
Students

1. Strengthening the sense of patriotism among 
gifted and talented students and working to guide, 
develop and hone their abilities.

2. Working to realize PSUT’s policy regarding the 
nurturing of gifted young people.

3. Creating an environment that allows gifted students 
to showcase their abilities, build their potential and 
talents, and develop and refine them.

4. Developing the spirit of creativity among students 
to showcase their talents locally, regionally and 
globally.

5. Developing and building students’ talent and 

creativity in coordination with their Schools and 
according to the nature of their specializations, and 
in coordination with the Queen Rania Center for 
Entrepreneurship.

6. Coordinating with faculty members and supervisors 
on methods of identifying the diverse talents and 
abilities of students and ways to enhance the 
strengths of all students in all fields.

7. Helping to provide diverse and fair opportunities for 
all students to highlight and develop their talents.

8. Discovering the latent talents of gifted students and 
encouraging them to be creative and innovative.

9. Guiding and advising talented students on how to 
deal effectively with the developments of the times.

10. Preparing the requirements for local, regional and 
international participation, as far as possible, and in 
a manner that serves the university’s objectives.

Activities and Events

In order to enhance students’ academic knowledge, 
hone and develop their skills and spread the culture 
of talent and creativity, many activities and events 
are held inside and outside the PSUT campus. These 
activities and events include:
1. Talent and Creativity Week.
2. A week of academic films for talent and innovation.
3. Forum for Talent and Creativity.
4. Holding summer camps to recruit talented school 

students.
5. Disseminating information about international, 

regional and national competitions.
6. Workshops to introduce international, regional and 

national competitions and how to participate in 
them.

7. Sharing the success stories of talented students. 
8. Organizing honors ceremonies for outstanding 

and creative students who have won international, 
regional and national awards.

9. Highlighting and displaying the talents and 
creativity of our students in international, regional 
and national competitions.

10. Organizing photo exhibitions to exhibit students’ 
achievements and creativity.

11. Organizing and holding various competitions such 
as the best graduation projects competition and the 
mobile application development competition.



فاز فريق حمزة الزاغة، ومحمد أبو عبود، 
ولقب  األول  بالمركز  الكايد  ومعتصم 
وإفريقيا  األوسط  الرشق  منطقة  بطل 

.ACM-ICPC 2018 يف مسابقة

The team made up of Hamzeh 
Zagheh, Mohammad Abu Abboud, 
and Mu’tasem Al- Kayed took first 
place and title of Champions of 
the Middle East and Africa at the 
ACM-ICPC 2018.

الكفـــاءة  امتحـــان  يف  األول  المركـــز 
يف  األردنيـــة  اجلامعـــات  بـــني  اجلامعـــي 

تخصصاتهـــا. مـــن   %82

First in National Academic Pro-
ficiency Exam among Jordanian 
universities in 82% of our majors.

الطوبايس وهبة شربوق شاركا يف  نور 
 STEM أكرب تجمع للمرأة يف التكنولوجيا

.2017

Nour Altobasi and Hiba Shabrouq 
participated in the largest gather-
ing of women in technology in the 
USA (STEM) 2017.

مرام تفاحة أول فتاة عربية تشارك يف 
مسابقة ACM/ICPC العالمية.

Maram Tuffaha, first Arab girl 
at finals of ACM International 
Collegiate Programming Contest 
(ICPC).

 NYUAD اجلامعة يف مثّل  النجار  فهمي 
.Hackathon2017

Fahmi Al-Najjar represented PSUT 
at NYUAD Hackathon, 2017

احلصول عىل المرتبة األوىل بني اجلامعات 
األردنية والمرتبة السابعة عىل مستوى 
الرابعة  العالم يف بطولة مناظرات قطر 

للجامعات باللغة العربية 2017.
PSUT ranked 1st among Jordanian 
universities and 7th in the world in the 
Fourth Arabic Language University 
Debating Tournament, 2017.

رانيا  الملكة  جائزة  يف  فاز  حمو  حسام 
أول  تأسيسه  بعد   2007 عام  للريادة 
عربيـــــة  اجتماعية  تواصــــــل  شبكــــــــــة 

.Faye3.com

Hussam Hammo won the Queen 
Rania Award for Entrepreneurship 
in 2007 after founding Faye3.com 
as the first Arabic-language social 
networking site.

يف  الثالث  بالمركز  فازت  صواحلة  رنا 
لصناعة  العالميـــــة  مخـــــــتار  مسابقـــة 

األفــــــــــالم التـــــــــي أقيمت يف فرنسا.

Rana Sawalha, independent 
film-maker, won 3rd place at 
the Mokhtar International Film 
Festival in France.

جبل  قمة  بتسلق  قامت  بكر  أبو  فرح 
مريا تمهيًدا لتسلق قمة جبل إيفرست.

Farah Abu Baker took her first 
steps toward reaching the summit 
of Mount Everest by scaling 
Mount Mira.

مؤسس  قابل  دراوشة  محمود  اخلريج 
رشكة Facebook مارك زوكربريغ.

PSUT graduate Mahmoud 
Darawsheh met with Facebook 
founder, Mark Zuckerberg

يف  بالتدرب  كبري  نجاح  طلبتنا  حقق 
تألف  حيث  اليابانية،  توشيبا  رشكة 
الفريق من الطلبة عبدالله محمود وحازم 

العدييل ولني هاشم ويحىي غوشة.

Our students scored a great 
success when they were selected 
for training at the Japanese 
company, Toshiba. The team 
consisted of Abdullah Mahmoud, 
Hazem Al-Udaily, Leen Hashem 
and Yahya Ghosha.

صويص  سليمـــــــان  اخلريج  شــــــارك 
الدخــــول  يف  اخلبـــراء  مـــن  مجموعة 

إلـــــى إعصــــار هارفـــــي المدمر.

Suleiman Sweis joined American 
experts on a plane that flew into 
the destructive Hurricane Harvey.

اجلامعة  من  طالب  أربعة  اختيار  تم 
للتدريب يف وكالة NASA الفضائية.

Four students were chosen to 
train at the Ames Laboratory 
connected to NASA.

أسيل عثمان أصغر مدربة تحصل عىل 
.CISCO شهادة

Aseel Othman the world’s young-
est CISCO Certified Internetwork 
Expert in Routing and Switching.


