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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

                                                                      مهرجان التألق .. إنجاز متميز ومستمر

احتفلنــا فــي الخامــس عشــر مــن شــهر ذي القعــدة ١440 هـــ فــي مهرجــان التألــق الســادس بمتفوقــي ومتفوقــات القديــح ، وكانــت 
فرصــة جميلــة لتكريمهــم واالحتفــاء بإنجازهــم ، ومشــاركتهم فرحــة التفــوق والتألــق ، وتأججــت مشــاعر الفخــر واالعتــزاز 
بهــم  فقــد رفعــوا رأس القديــح عاليًــا وأدخلــو البهجــة والســرور فــي كل بيــت مــن بيوتــات القديــح ، فهنيئــا لنــا بهــؤالء األبنــاء 

والبنــات وحفظهــم هللا لنــا وأقــر أعيننــا بهــم.

يشــهد القاصــي والدانــي أن القديــح واّلدةٌ بالمتفوقيــن والمتفوقــات ، وفــي كل عــام تقــام احتفاليــة مهرجــان التألــق لالحتفــاء بهــم 
ــي  ــةً ف ــةً عددي ــةً وإضاف ــةً نوعي ــاك إضاف ــت هن ــا األعــوام الســابقة - كان ــام - كم ــي هــذا الع ــز. وف وبتفوقهــم وإنجازهــم المتمي
المهرجــان ، حيــث تســابق أبناؤنــا وبناتنــا فــي إظهــار جديتهــم وقدرتهــم علــى التحصيــل العلمــي والتميــز فــي اإلنجــاز ، مؤكديــن 

بأدائهــم أنهــم فــوق مســتوى التحديــات. 

ــا  فــي العــام الماضــي ، كان عــدد المتفوقيــن والمتفوقــات فــي مرحلتــي المتوســطة والثانويــة والمرحلــة الجامعيــة 3١3 متفوقً
ومتفوقــةً ، منهــم 57 طالبًــا وطالبــةً حققــوا العالمــة الكاملــة. وفـــــي مهرجــان هــذا الــــعام ، احتفلنــا بتفــوق 4٦٦ مــــن أبنائنــا 
وبناتنــا ، حقــق 89 منهــم العالمــة الكاملــة. وشــمل التكريــم طلبــة وطالبــات موهبــة وعددهــم 3٦ طالبًــا وطالبــةً ، والمتميزيــن 
ممــن تفوقــوا فــي اختبــار القيــاس للتحصيلــي والقــدرات ، وعددهــم 58 طالبًا وطالبــةً.  وكرمنا - أيضــا - الجامعييــن والجامعيات 
المتفوقيــن الذيــن نالــوا مرتبــة الشــرف فــي مرحلــة البكالوريــوس بلــغ عددهــم 4٢ متفوقًــا ومتفوقــةً ، مقارنــةً بتســعة متفوقيــن 
فــي العــام الماضــي ، إضافــةً الــى طالبيــن وســبع طالبــات نالــوا درجتــي الماجســتير ، وطالــٍب وطالبــٍة أنجــزا مرحلــة الدكتــوراه.

ــع  ــي رجــاالت المجتم ــن تشــجيع وتبن ــون م ــتمدةً الع ــٍة ، مس ــكل ثق ــتمرةٌ ب ــق مس ــيرة التأل ــد أن مس ــذه تؤك جــردة الحســاب ه
ــا. ويأتــي علــى رأس القائمــة ســماحة  ــا ومعنويً وســيداته ومؤسســاته للمتفوقيــن والمتفوقــات ، ودعمهــم لمهرجــان التألــق ماديً
ــة المعصومــة  ــدان ، شــريكنا االســتيراتيجي ، والمجلــس األهلــي وفريــق اإلرشــاد الطالبــي وقافل العالمــة الشــيخ محمــد العبي
وحملــة النــور ، وعائــالت القديــح الكريمــة ، فلســماحة الشــيخ ولهــم منــا جزيــل الشــكر واإلمتنــان ، فبدعمهــم تســتمر مســيرة 
التألــق وتؤتــي ثمارهــا. وال يفوتنــي أيضــا أن أشــكر أوليــاء أمــور المتفوقيــن والمتفوقــات الذيــن ســاهموا فــي دعــم المهرجــان 

ــا ، وأشــد علــى أيديهــم لإلســتمرار فــي تقديــم هــذا الدعــم فــي األعــوام القادمــة. ماديً

وإيمانًــا مــن ادارة جمعيــة مضــر الخيريــة بأهميــة اإلرتقــاء بالمســيرة التعليميــة ألبنائنــا وبناتنــا فــي القديــح ، وبــدور مهرجــان 
ــي  ــي إقامــة المهرجــان ف ــة ستســتمر ف ــا نؤكــد أن الجمعي ــز واإلنجــاز ، فإنن ــى التمي ــات عل ــة والطالب ــز الطلب ــي تحفي ــق ف التأل
الســنوات القادمــة ، ونأمــل أن يأتــي مهرجــان التألــق الســابع وقــد حققنــا قفــزةً نوعيــةً وخطونــا خطــواٍت واســعٍة فــي طريــق 

تحقيــق مــا ننشــده مــن آمــال وتطلعــات.

ــم  ــم وعطائه ــاهموا بجهده ــن س ــه الذي ــق وأعضــاء وعضــوات لجان ــان التأل ــكر إدارة مهرج ــي أن أش ــام ، ال يفوتن ــي الخت وف
فــي إبــراز احتفــال التألــق الســادس بشــكله البهيــج الرائــع. كمــا أتقــدم بالتهنئــة للمتفوقيــن والمتفوقــات والمكرميــن مــن الســلك 

التعليمــي.
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500 ألف مساعدات تعليمية بحمعية مضر للعام الدراسي 1441 هـ

كرامة المرهون

اعتمــد مجلــس إدارة جمعيــة مضــر الخيريــة فــي جلســته االســبوعية مســاء األربعــاء 7 ذو القعــدة ١440 هـــ ميزانيــة برنامــج 
المســاعدات التعليميــة للعــام الدراســي ١44١هـــ ، والتــي بلغــت 500 ألــف لاير، وســتغطي احتياجــات 475 طالبـًـا وطالبــةً مــن 

جميــع المراحــل الدراســية مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى المرحلــة الجامعيــة.

ــا، وســيصرف لــكل طالــب بدلــة مدرســية وبدلــة رياضيــة  وبينــت ادارة الجمعيــة أن عــدد طلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة 48 طالبً
مــع حــذاء رياضــي وحــذاء مدرســي وأدوات مدرســية وقرطاســية للفصليــن، بمبلــغ اجمالــي 307٢0 ريــااًل، وأن المســاعدات 
ــااًل، بمعــدل 730  ــغ 77380 ري ــة، وخصــص لهــم مبل ــي الثانوي ــا ف ــة المتوســطة و 5١ طالبً ــي المرحل ــا ف ستشــمل 55 طالبً

ريــااًل للطالــب.

ــغ  ــة بمجمــوع للمراحــل الثــالث بل ــة 44 طالب ــة والمتوســطة 3٢ والثانوي ــة ٦١ طالب ــة اإلبتدائي ــات المرحل ووصــل عــدد طالب
١37 طالبــة، وســيصرف لــكل طالبــة عبــاءة ومريوليــن مــع قميصيــن وحــذاء مدرســي وأدوات مدرســية وقرطاســية للفصليــن، 

وســيكون المبلــغ المعتمــد للطالبــات ١٢05٦0ريــااًل، بمعــدل 880 ريــااًل للطالبــة.

وُخِصــَص لمرحلــة ريــاض األطفــال 9٦ ألــف لاير لألطفــال البالــغ عددهــم ١٢ طفــاًل بمعــدل 8000 ريــااًل للطفــل تشــمل رســوم 
ــي  ــة الســنوية، والت ــدروس التقوي ــف التشــغيلية ل ــة التكالي ــف لاير لتغطي ــم تخصيــص 40840 أل ــل، وت الدراســة ورســوم النق

ســتقام بالتعــاون والتنســيق مــع المــدارس فــي بلــدة القديــح، ومــن المتوقــع أن يســتفيد منهــا ١5٢ طالبًــا.

ورصــدت ادارة الجمعيــة للطلبــة والطالبــات الجامعييــن البالــغ عددهــم ٢0 طالبًــا وطالبــةً مبلــغ ١34500 ريــااًل مــن مجمــوع 
المســاعدات التعليميــة، لتغطيــة رســوم الدراســة والنقــل وإيجــار الســكن الجامعــي ومصروفــات المعيشــة الشــهرية.

جديــر بالذكــر أنــه ســيتم اطــالق حملــة تحــت عنــوان “اكفــل تعليمــي وســاهم فــي بنــاء مســتقبلي”، قبيــل بدايــة العــام الدراســي 
الجديــد ١44١ هـــ، إلتاحــة فرصــة المشــاركة ألبنــاء المجتمــع وللتجــار لدعــم البرنامــج، فقــد كان لتفاعلهــم مــع الحملــة العــام 

الماضــي األثــر الطيــب فــي تغطيــة جــزء مــن ميزانيــة البرنامــج.
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العمل التطوعي بخيرية مضر محطة تثقيفية لفتيان القديح
كرامة المرهون

زار الـــــجمعية مجموعــة مـــــن الفتيــان الـــــيافعين تراوحــت أعــــمارهم بيــــن ١4 عامــا و ١٦ عامــا بـــرفقة االســتاذين  عـــباس 
آل محمــود و علــي محســن الخضــراوي، مســاء الثالثــاء ٦ ذو القعــدة ١440 هـــ، للتعــرف علــى برامــج الجمعيــة وأنشــطتها.

و اســتقبل الفتيــان رئيــس مجلــس اإلدارة ، محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، مرحبــا بحضورهــم، مقدمــا عرضــا مرئيــا اســتعرض 
ــة  ــا الخدمي ــدم شــرحا مختصــرا لبرامجه ــا، وق ــا لتحقيقه ــون عليه ــي يســعى العامل ــة واألهــداف الت ــة تأســيس الجمعي ــه كيفي في

والتنمويــة وكذلــك اســتثمارات الجمعيــة.

وعــرض عضويــة الجمعيــة وشــروطها وأنواعهــا، وشــجع الفتيــة علــى االهتمــام ومتابعــة اخبــار الجمعيــة مــن خــالل قنــوات 
التواصــل الخاصــة بالجمعيــة، والمشــاركة فــي النشــاطات التــي تناســب أعمارهــم موجهــا كلمتــه لهــم ” أنتــم رجــال المســتقبل، 

تمرســوا اآلن علــى العمــل التطوعــي وغــداً ســتصبحون أنتــم قــادة العمــل التطوعــي فــي الجمعيــة” .

وعرفهــم آل الســيد ناصــر بأهميــة العمــل التطوعــي بالجمعيــة والتــي تصــب فــي خدمــة المجتمــع، و دعاهــم إلــى اإلنخــراط فــي 
العمــل التطوعــي الكتســاب المهــارات العمليــة للتطــوع، وطــرح لهــم بعــض األمثلــة لألعمــال التطوعيــة المناســبة ألعمارهــم 
ــه يمكنهــم العمــل مــع  ــام ، موضحــا أن ــارة المرضــى والمشــاركة فــي مســاندة االيت ــارة المســنين، وزي ــة لزي ــن لجن ــل تكوي مث

اللجنــة االجتماعيــة فتــرات موســمية كفتــرة اإلعــداد للســلة الرمضانيــة، والمشــاركة فــي مهرجــان تألــق لتكريــم المتفوقيــن.

ودعاهــم للمســاهمة فــي دعــم الجمعيــة ماديــا ولــو بجــزء يســير مــن مصروفهــم اليومــي، مبينــا أنــه لــو اســتطاع كل فتــى منهــم 
تخصيــص لاير واحــد مــن مصروفــه اليومــي لمســاعدة الفقــراء، فــإن هــذه المبالــغ المخصصــة ستشــكل رافــدا كبيــرا للجمعيــة.

وفــي ختــام الزيــارة ، شــكر رئيــس المجلــس الفتيــان ووزع عليهــم هدايــا تذكاريــة ومطويــات تعريفيــة عــن برامــج الجمعيــة 
ولجانهــا وأنشــطتها، ووجههــم لمتابعــة أخبــار الجمعيــة ومناقشــة ذلــك مــع آبائهــم وأمهاتهــم وأفــراد عائالتهــم.

يذكــر أن هــذه الزيــارة تأتــي ضمــن مجموعــة مــن الزيــارات المنســق لهــا مــع مجموعــة مــن المهتميــن بالشــأن االجتماعــي0 
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 كلمة مهرجان التألق6
 محمد جواد آل  السيد ناصر

١5 ذو القعدة ١440 هـ الموافق ١8 يوليو ٢0١9 م

بِْسم هللا الرحمن الرحيم

وصلى هللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع األنبياء والمرسلين

سعادة االستاذ نبيل الدوسري مدير مركز التنمية االجتماعية بمحافظة القطيف
شريكنا االستيراتيجي سماحة العالمة الشيخ محمد العبيدان

اصحاب السماحة والفضيلة
اصحاب السعادة رؤساء جمعيات محافظة القطيف

اصحاب السعادة قادة وقائدات مدارس القديح
وجهاء ورجاالت القديح

آباء وأمهات المتفوقين والمتفوقات
ابنائي المتفوقون وبناتي المتفوقات

أيها الحفل الكريم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أحــب أن أبــدأ كلمتــي بالترحيــب باســم أهالــي القديــح وأهالــي المتفوقيــن والمتفوقــات وباســم مجلــس ادارة جمعيــة مضــر الخيرية 
بضيوفنــا الكــرام مــن مســؤولي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة. ففــي قاعــة االحتفــال المخصصــة للنســاء تشــرفنا األســتاذة 
فاطمــة اليوســف رئيســة القســم النســائي بمركــز التنميــة بالقطيــف، واألســتاذة ماريــا أبــو صعــب رئيســة قســم الجمعيــات بمركــز 
التنميــة بالقطيــف، وفــي قاعــة احتفالنــا هــذه يشــرف حفلنــا ســعادة االســتاذ نبيــل الدوســري مديــر مركــز التنميــة االجتماعيــة 

بمحافظــة القطيــف وســعادة االســتاذ ناصــر العلــي رئيــس وحــدة التأســيس والحوكمــة بمركــز التنميــة بالقطيــف.

فأهال بكما سعادة االستاذ نبيل وسعادة االستاذ ناصر بين أهلكم ونشكر لكم حضوركم الذي زاد المهرجان بهاء وألقا.

أيها الحفل الكريم:
أهــال وســهال بكــم فــي مهرجــان التألــق الســادس لتكريــم متفوقــي ومتفوقــات القديــح واالحتفــاء بإنجازهــم ومشــاركتهم فرحتهــم 

– فرحــة التفــوق والتألــق. 
وأقول للمتفوقين والمتفوقات، ألف ألف مبروك لنا بكم فقد رفعتم رأس القديح عاليا. 

وآلبائهم وأمهاتهم وعائالتهم أقول هنيئا لكم هؤالء األبناء والبنات وحفظهم هللا لكم وأقر أعينكم بهم.

تعلمــون أن مــن أهــداف جمعيــة مضــر الخيريــة المســاهمة فــي االرتقــاء بالمســتوى التعليمــي ألبنــاء بلــدة القديــح، وقــد وضعــت 
الجمعيــة عــدة برامــج ومناشــط لتحقيــق هــذا الهــدف يأتــي علــى رأســها برنامــج المســاعدات التعليميــة، الــذي رصــدت الجمعيــة 
ميزانيتــه للعــام الدراســي ١44١ هـــ البالغــة 500 ألــف لاير، لتغطيــة المعونــات المقدمــة لطــالب وطالبــات األســر المتعففــة مــن 

مرحلــة ريــاض األطفــال الــى المرحلــة الجامعيــة.

ويأتــي هــذا المهرجــان لتشــجيع طلبــة وطالبــات القديــح وتحفيزهــم لمتابعــة التحصيــل العلمــي ورفــع مســتواه لديهــم والعمــل 
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علــى الحــد مــن التســرب التعليمــي، ليصبحــوا أفــرادا فاعليــن، وليشــاركوا فــي نهضــة الوطــن الغالــي وتحقيــق الرؤيــة الثاقبــة 
التــي صاغتهــا قيــادة الوطــن حفظهــم هللا، وبذلــت الدولــة أعزهــا هللا الغالــي والنفيــس لتمكيــن أبنائنــا وبناتنــا وتهيئتهــم للمســاهمة 

فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة المباركــة بطاقاتهــم وابداعاتهــم. 

ــم  ــي به ــرةٍ لنحتف ــٍة كبي ــي احتفالي ــع ف ــي كل عــام نجتم ــات ، وف ــن والمتفوق ــح والدةٌ بالمتفوقي ــي أن القدي يشــهد القاصــي والدان
ــةً  ونهنــىء أنفســنا بتفوقهــم وإنجازهــم المتميــز. وفــي هــذا العــام كمــا األعــوام الســابقة، هنــاك إضافــةً نوعيــةً وإضافــةً عددي
فــي المهرجــان، اذ يتســابق أبناؤنــا وبناتنــا فــي التحصيــل العلمــي والتميــز فــي اإلنجــاز، ويؤكــدون بأدائهــم أنهــم فــوق مســتوى 

التحديــات. 

ــا  ــة 3١3 متفوقً ــة الجامعي ــة والمرحل ــي المتوســطة والثانوي ــات فــي مرحلت ــن والمتفوق فــي العــام الماضــي، كان عــدد المتفوقي
ــا وطالبــةً حققــوا العالمــة الكاملــة. وفــي هــذا العــام، نحتفــل بتفــوق 4٦٦ مــن أبنائنــا وبناتنــا ، حقــق  ومتفوقــةً، منهــم 57 طالبً
89 منهــم العالمــة الكاملــة. ويشــمل التكريــم طلبــة وطالبــات موهبــة وعددهــم 3٦ طالبـًـا وطالبــةً، والمتميزيــن ممــن تفوقــوا فــي 
اختبــار القيــاس للتحصيلــي والقــدرات، وعددهــم 58 طالبـًـا وطالبــةً.  ونكــرم - أيضــا - الجامعييــن والجامعيــات المتفوقيــن الذيــن 
نالــوا مرتبــة الشــرف فــي مرحلــة البكالوريــوس ووصــل عددهــم الــى 4٢ متفوقـًـا ومتفوقــةً، مقارنــةً بتســعة متفوقيــن فــي العــام 

الماضــي، إضافــةً الــى طالبيــن وســبع طالبــات نالــوا درجتــي الماجســتير، وطالــٍب وطالبــٍة أنجــزا مرحلــة الدكتــوراه.

مــا ذكرتــه مــن جــردة الحســاب يؤكــد أن مســيرة التألــق مســتمرةٌ بــكل ثقــٍة، مســتمدةً العــون من تشــجيع وتبنــي رجــاالت المجتمع 
ــا. ويأتــي علــى رأس القائمــة ســماحة العالمــة الشــيخ محمــد  ــا ومعنويً وســيداته ومؤسســاته ، ودعمهــم لمهرجــان التألــق ماديً
العبيــدان، شــريكنا االســتيراتيجي، والمجلــس األهلــي وفريــق اإلرشــاد الطالبــي وقافلــة المعصومــة وحملــة النــور، وعائــالت 
القديــح الكريمــة،  فلســماحة الشــيخ ولهــم منــا جزيــل الشــكر واإلمتنــان ، فبدعمهــم تســتمر مســيرة التألــق وتؤتــي ثمارهــا. وال 
يفوتنــي أيضــا أن أشــكر أوليــاء أمــور المتفوقيــن والمتفوقــات الذيــن ســاهموا فــي دعــم المهرجــان ماديــا، وأشــد علــى أيديهــم 

لإلســتمرار فــي تقديــم هــذا الدعــم فــي األعــوام القادمــة.

أيها الحفل الكريم:
إيمانـًـا منــا بأهميــة اإلرتقــاء بالمســيرة التعليميــة ألبنائنــا وبناتنــا فــي القديــح، وبــدور مهرجــان التألق فــي تحفيز الطلبــة والطالبات 
علــى التميــز واإلنجــاز، فإننــي باألصالــة عــن نفســي ونيابــةً عــن اخوانــي أعضــاء مجلــس ادارة جمعيــة مضــر الخيريــة، اؤكــد 
ــا قفــزةً  ــق الســابع وقــد حققن ــة ستســتمر فــي إقامــة المهرجــان فــي الســنوات القادمــة، آمــاًل أن يأتــي مهرجــان التأل أن الجمعي

نوعيــةً وخطونــا خطــوات واســعة فــي طريــق تحقيــق مــا ننشــد مــن آمــال وتطلعــات.
ــراز هــذا  ــي إب ــن ســاهموا بجهدهــم وعطائهــم ف ــه الذي ــق وأعضــاء وعضــوات لجان ــام، أشــكر إدارة مهرجــان التأل ــي الخت وف

ــم. ــن مــن ســلك التعلي ــات والمكرمي ــن والمتفوق ــة للمتفوقي ــدم مــرة أخــرى بالتهنئ ــع. كمــا أتق ــج الرائ ــال بشــكله البهي االحتف

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآله الطاهرين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 كلمة مهرجان التألق6
 سماحة العالمة الشيخ محمد العبيدان

     مقتطفات من كلمة الشريك االستيراتيجي لمهرجان التألق في حفل التالق السادس

بــدأ ســماحة العالمــة الشــيخ محمــد بــن أحمــد العبيــدان مشــاركته فــي مهرجــان التألــق الســادس بشــكر المســؤولين فــي جمعيــة 
مضــر الخيريــة وأســرة مهرجــان التألــق الســادس ، الذيــن يبذلــون جهدهــم فــي إدخــال الفرحــة والســرور واالبتســامة الدائمــة 

علــى محيــا األبنــاء واآلبــاء واألمهــات خاصــة ، ومجتمــع القديــح عامــة.

وتحــدث عمــا يقولــه علمــاء االجتمــاع والتربيــة حــول العوامــل المؤثــرة فــي شــخصية اإلنســان ليكــون عنصــًرا مميــًزا ، منطلقـًـا 
مــن نقطتيــن همــا العوامــل الوراثيــة والعوامــل االكتســابية.

العوامل الوراثية : 
اســتعرض ســماحته مــا يقولــه علمــاء االجتمــاع بــأن اإلنســان يكتســب مــن أبويــه مجموعــة مــن الصفــات ، تتحكــم فــي شــخصيته 
وإبرازهــا بصــورة واضحــة ، فالبيئــة األســرية ذات الصفــات ) الصحيحــة - غيــر الصحيحــة ( تعكــس علــى ســلوك األبنــاء ، 

بمــا فيهــا حــب اإلطــالع وحــب العلــم وحــب التميــز ، حتــى لــو كان االبــن جنينـًـا يتأثــر بتــالوة والدتــه للقــرآن الكريــم.

العوامل االكتسابية :
أي إنســان يولــد صفحــة بيضــاء خاليـًـا مــن كل شــيء ينقــش فــي هــذه الصفحــة مجموعــة مــن األمــور والمعلومــات عبــر ثــالث 

محطــات هــي :- 
١- تربية األبناء من خالل زرع القيم والمبادئ اإلسالمية 

ــاءة معلمــي  ــة كف ــي أهمي ــا تأت ــن. مــن هن ــر المدرســة مــن خــالل المعلمي ــم والمعــارف والمعلومــات عب ــش القي ٢- يســتمر نق
ــة ــة والتربوي ــى المســتويات العلمي ــي أعل ــوا ف ــم شــريطة ان يكون ــم اختياره ــث يت ــة حي ــوف األولي الصف

3- المجتمــع الواســع ، يكتســب اإلنســان مجموعــة مــن الصفــات مــن المحيــط الــذي يعيــش فيــه ، حيــث أن عمليــة االكتســاب 
مســتمرة حتــى مــع تقــدم العمــر. 

وفــي ختــام كلمتــه ، طــرح ســماحته ســؤااًل وهــو كيــف نقــدم أبناءنــا بالصــورة المثلــى إلــى هــذا الوطــن وهــذا المجتمــع ؟ وأجــاب 
أنــه مــن خــالل التســلح بالعلــم والمعرفــة ترتقــي األمــم وتحيــا الشــعوب ، فعلــى الجميــع الســعي للوقــوف لرفــع ودعــم المبدعيــن 

والمتألقيــن فهــم عمــاد الوطــن الزاهــر.
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انطالق مهرجان التألق السادس لتكريم الطلبة والطالبات بالقديح

أسرة مهرجان التألق ٦ - خيرية مضر 

تتقــدم أســرة مهرجــان التألــق ٦ لتكريــم المتألقيــن والمتألقــات، التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح، للمتألقيــن والمتألقــات 
للعــام الدراســي ١439-١440 هـــ بالتبريــكات ، وتســأل هللا تعالــى لهــم التوفيــق والتميــز.

وتعلن عن الفئات المرشحة لهذا العام وهي كالتالي :
١- طلبة المرحلة المتوسطة الحاصلين على نسبة 97٪ فأكثر، وطالبات المتوسطة الحاصالت على نسبة 99٪ فأكثر

٢- طلبة المرحلة الثانوية الحاصلين على نسبة 97٪ فأكثر ،وطالبات الثانوية الحاصالت على نسبة 99٪ فأكثر
3-  الطلبة والطالبات الحاصلون والحاصالت على درجة 700 فأكثر في مقياس موهبة لهذا العام ١439 / ١440 هـ

4- الحاصلون والحاصالت على درجة 90 فما فوق في اختبار القياس والتحصيلي
5- الطلبــة الجامعيــون والطالبــات الجامعيــات الحاصلــون علــى إحــدى مراتــب الشــرف ) األولــى أو الثانيــة أو الثالثــة ( لهــذا 

العــام ١439/ ١440 هـــ
٦- الحاصلون والحاصالت على درجتي الدكتوراه والماجستير للعام ١439 / ١440 هـ .

ــح  ــي القدي ــن  أهال ــة، أو م ــح المتوســطة أو الثانوي ــدارس القدي ــن م ــة المرشــحة م ــب المرشــح أو الطالب ــون الطال ــى أن يك عل
ــم يكــن فــي مــدارس القديــح. ــو ل أصــوال حتــى ل

وتدعو الطالب والطالبات المرشحين للدخول على الرابط التالي :
ftempurl.com.site1-001-taalq2019

لتسجيل معلوماتهم ورفع وثائقهم، وسوف يغلق باب الترشح في 4 ذو القعدة ١440 هـ الموافق 7 يوليو ٢0١9 م.
وللدعم الفني للرابط اإللكتروني فقط يرجى التواصل )بالواتساب( على األرقام التالية:

للطلبة: 055١١0٦٦3٦
للطالبات: 0537٢444١9

ولالستفسارات العامة التواصل) بالواتساب( على األرقام التالية :
للطلبة:  0544337488 / 050٦8٢4498

للطالبات: 0537٢444١9 .
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مهرجان التألق السادس يوضح كيفية حساب المعدل للمرحلة الثانوية

أسرة مهرجان التألق ٦ - خيرية مضر 

ــة  ــح طريق ــح، بتوضي ــة بالقدي ــة مضــر الخيري ــع لجمعي ــات، التاب ــن والمتألق ــم المتألقي ــق ٦ لتكري ــان التأل ــرة مهرج ــت أس قام
ــن،  ــات المتفوقي ــة والطالب ــى الطلب ــك للتســهيل عل ــررات، وذل ــي ونظــام المق ــة للنظــام الفصل ــة الثانوي حســاب المعــدل للمرحل

ــي مستفســرا. ــق الدعــم الفن ــة مــن تواصــل مــع فري ــد رغب ــزوال عن ون

– ويمكــن حســاب المعــدل التراكمــي لجميــع الصفــوف فــي النظــام الفصلــي بجمــع معــدل الفصــل األول مــع معــدل الفصــل 
الثانــي، ثــم يقســم علــى ٢.

-أما المعدل التراكمي لنظام المقررات، فيمكن حسابه على النحو التالي:
ــتويين األول  ــواد المس ــدد م ــى ع ــي عل ــتوى الثان ــات المس ــتوى األول ودرج ــات المس ــوع درج ــيم مجم – الصــف األول: تقس

ــي والثان
– الصــف الثانــي: تقســيم مجمــوع درجــات المســتوى الثالــث ودرجــات المســتوى الرابــع علــى عــدد مــواد المســتويين الثالــث 

والرابــع
ــواد المســتويين  ــى عــدد م ــوع درجــات المســتوى الخامــس ودرجــات المســتوى الســادس عل ــيم مجم ــث: تقس – الصــف الثال

ــادس. ــس والس الخام

يذكر أن انطالقة مهرجان التألق كانت في 7 شوال ١440 هـ ، عبر الرابط:
ftempurl.com.site1-001-taalq2019

وسيستمر تسجيل المترشحين حتى 30 شوال ١440 هـ ، الموافق 3 يوليو ٢0١9 م.
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مهرجان التألق 6 يطلق باقات للمساهمة في دعم المهرجان

المركز االعالمي – خيرية مضر 

ــام  ــن للع ــات المتفوقي ــة والطالب ــم الطلب ــق الســادس لتكري ــة مهرجــان التأل ــة ميزاني ــة مضــر الخيري ــس ادارة جمعي رصــد مجل
١440 هـــ تقــدر ب ١00 ألــف لاير ، ونــزوال عنــد رغبــة بعــض المهتميــن بالشــأن التعليمــي إلتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن 
أبنــاء المجتمــع للمســاهمة فــي دعــم ميزانيــة المهرجــان التــي تــزداد بازديــاد أعــداد المتفوقيــن والمتفوقــات ، فقــد تــم طــرح ثــالث 

باقــات هــي : داعــم بمقــدار 50 ريــاال ، ومســاند بمقــدار 75 ريــاال ، ومســاهم بمقــدار ١00 ريــاال.

ويمكــن لداعمــي المهرجــان ايصــال مســاهماتهم الــى مكتــب التحصيــل بوســط القديــح أو االيــداع المباشــر فــي أحــد حســابات 
الجمعيــة لــدى البنــوك.

ــي دعــم المهرجــان ، وســيكون  ــاء المجتمــع سيســاهمون ف ــًرا مــن أبن ــة أن عــددًا كبي ــةٌ عالي ــى ثق ــق عل وأســرة مهرجــان التأل
ــة. ــي دعمهــم للبرامــج الخيري ــة المقترحــة ، كمــا هــي عادتهــم ف ــة الميزاني ــي تغطي ــر ف ــدور األكب لمســاهماتهم ال

 -14-



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

جمعية مضر الخيرية تعلن أسماء المتألقين والمتألقات في مهرجان التألق 6

كرامة المرهون

كشــفت إدارة مهرجــان التألــق الســادس التابعــة لجمعيــة مضــر الخيريــة عــن قائمــة أوليــة للمتألقيــن والمتألقــات، مشــيرة إلــى أن 
http://v.ht/Ou2w :أســماء مــن أتــم التســجيل موجــودة علــى الرابــط

وذكــرت أن مجموعــة مــن المتألقيــن والمتألقــات لــم يســتكملوا إجــراءات التســجيل ولــذا لــم تــدرج أســماؤهم ضمــن القائمــة علــى 
الرابط.

ونوهــت اإلدارة أنــه فــي حــال وجــود مالحظــات أو صعوبــات فــي التســجيل يرجــى التواصــل مــع فريــق الدعــم الفنــي علــى 
ــي: ٦ 055١١0٦٦3 ــم  التال الرق

ولالستفسارات العامة يرجى التواصل على األرقام التالية : 0544337488 / 050٦8٢4498

يذكــر أنــه قــد تــم تحديــد موعــد إقامــة المهرجــان فــي ١5 ذو القعــدة ١440هـــ الموافــق ١8 يوليــو م ، والزالــت الجمعيــة  0١9 ٢ 
تســتقبل مســاهمات األهالــي لدعــم المهرجــان عبــر الباقــات الثــالث التــي أطلقهــا األســبوع الماضــي.
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دعوة.. جمعية مضر تدعو للمشاركة في مهرجان التألق 6 للعام  14٣9 – 1440 

المركز االعالمي – خيرية مضر 

تســتعد جمعيــة مضــر الخيريــة الســتقبال المدعويــن والمدعــوات فــي مهرجــان التألــق ٦ لمتفوقــي ومتفوقــات القديــح دراســيا 
للعــام الدراســي  ١439-١440  هـــ والــذي ســيقام مســاء الخميــس) ليلــة الجمعــة ( ١5 ذو القعــدة ١440 هـــ – ١8 يوليــو ٢0١9 
ــات  ــق للطالب ــح، وخصصــت قاعــة العقي ــة بالقدي ــز الوطني ــن عبدالعزي ــد هللا ب ــك عب م، تمــام الســاعة 8:30 مســاء بقاعــة المل

وقاعــة الزمــردة للطلبــة.

وقــد اعلنــت الجمعيــة فــي وقــت ســابق عــن الفئــات المرشــحة لهــذا العــام وأســماء المتفوقيــن والمتفوقــات دراســيا، فــكان عــدد 
المتألقــات ٢88 وعــدد المتألقــون ١78 بمجمــوع بلــغ 4٦٦ متألقــا ومتألقــة، توزعــو علــى جميــع المراحــل االدراســية )موهبــة 
ابتدائــي ١9 طالبــة، متألقــو ومتألقــات المرحلــة الثانويــة ٢38، متألقــو ومتألقــات المرحلــة المتوســطة ١4٦، متألقــو ومتألقــات 

الجامعــة 5٢، ووصــل عــدد متألقــي ومتألقــات الدراســات العليــا إلــى ١١ (، واألســماء تجدونهــا علــى الرابــط :
 http://v.ht/Ou2w

ــمتألقات للعــام الدراســي  ــمتألقين والـــ ــة فـــــي أســرة مهرجــان التألــق ٦ بالتبريــك للـــ وتتقــدم جمعيــة مـــــضر الخيريــة ممثل
ــز. ــق والتمي ــم دوام التوفي ــى له ــأل هللا تعال  ١439-١440  هـــ ، وتس
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 466 متألقة ومتألقاً يرتقون منصة التكريم بمهرجان التألق 6

كرامة المرهون

كرمــت جمعيــة مضــر الخيريــة المتألقــات والمتألقيــن للعــام الدراســي ١439-١440 هـــ مســاء الخميــس ١5 ذو القعــدة ١440هـ 
الموافــق ١8 يوليــو٢0١9 م، بقاعــة الملــك عبــد هللا بــن عبدالعزيــز الوطنيــة بالقديــح، فــي حفــل بهيــج ضــم 4٦٦ متألقــا ومتألقــة، 
ــو  ــة ٢38، متألق ــة الثانوي ــات المرحل ــو ومتألق ــة، متألق ــي ١9 طالب ــة ابتدائ ــية )موهب ــل االدراس ــع المراح ــى جمي ــو عل توزع

ومتألقــات المرحلــة المتوســطة ١4٦، متألقــو ومتألقــات الجامعــة 5٢، ومتألقــو ومتألقــات الدراســات العليــا إلــى ١١(

ــدة  ــس وح ــل الدوســري، ورئي ــتاذ نبي ــف األس ــة القطي ــي محافظ ــة ف ــة االجتماعي ــز التنمي ــر مرك ــعادة مدي ــل س وحضــر الحف
ــى  ــة ال ــرادا ومؤسســات إضاف ــي، والشــريك االســتيراتيجي والداعمــون أف التأســيس والحوكمــة بالمركــز األســتاذ ناصــر العل

ــات. ــات الطالب ــة وأمه ــاء أمــور الطلب ــح وأولي ــي القدي أهال

وبفخــر واعتــزاز وجــه رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة محمــد جــواد آل الســيد ناصــر كلمتــه فــي محفــل المهرجــان للمتفوقيــن 
والمتفوقــات مهنئــا لهــم وآبائهــم وأمهاتهــم علــى اإلنجــاز الدراســي الرائــع الــذي حققــوه.

وذكــر آل الســيد ناصــر أن عــدد المتفوقيــن والمتفوقــات فــي العــام الماضــي لمرحلتــي المتوســطة والثانويــة والمرحلــة الجامعيــة 
كان 3١3 متفوقـًـا ومتفوقــةً، منهــم 57 طالبـًـا وطالبــةً حققــوا العالمــة الكاملــة.

ــا، وكانــت نســبة ترشــح الطالبــات 99٪ فمــا فــوق، ونســبة  ــا وبناتن ــا فــي هــذا العــام نحتفــل بتفــوق 4٦٦ مــن أبنائن وتابــع إنن
الطلبــة 97٪ فمــا فــوق، وحقــق 89 طالبــا وطالبــة العالمــة الكاملــة ، ويشــمل التكريــم طلبــة وطالبــات موهبــة والمتميزيــن فــي 
اختبــار القيــاس وعددهــم 58 طالبــا وطالبــة ، إضافــة الــى 4٢ طالبــا وطالبــة جامعييــن نالــوا مرتبــة الشــرف، إضافــة الــى ١١ 

طالبــا وطالبــة حصلــوا علــى الماجســتير والدكتــوراة.

وفــي ختــام كلمتــه، شــكر آل الســيد ناصــر إدارة مهرجــان التألــق وأعضــاء وعضــوات لجانــه الذيــن ســاهموا بجهدهــم وعطائهــم 
فــي إبــراز احتفــال التألــق الســادس بشــكله البهيــج، وذكــر أن الجمعيــة ممثلــة فــي أســرة مهرجــان التألــق ستســتمر فــي إقامــة 
المهرجــان فــي الســنوات القادمــة، ايمانـًـا منهــا بأهميــة االرتقــاء بالمســيرة التعلميــة ألبنائنــا وبناتنــا فــي القديــح، ودور المهرجــان 

فــي تحفيــز الطلبــة والطالبــات علــى التميــز واإلنجــاز.

وأكــد أن مســيرة التألــق مســتمرة، بتشــجيع وتبنــي رجــاالت المجتمــع وســيداته ومؤسســاته ، ودعمهــم للمهرجــان ماديـًـا ومعنويًا، 
ــاد  ــق اإلرش ــي وفري ــس األهل ــدان، والمجل ــد العبي ــيخ محم ــة الش ــماحة العالم ــتيراتيجي س ــريك االس ــهم الش ــى رأس ــي عل يأت
الطالبــي وقافلــة المعصومــة وحملــة النــور ومطعــم قمــر الحســين ومطعــم بلــو نايــن ومطعــم لولــو، وعائــالت القديــح الكريمــة 
والمهتميــن بالشــأن التعليمــي، ووجــه كلمتــه للداعميــن قائــال: “فلســماحة الشــيخ ولمــن ســاهم مــن المؤسســات واألهالــي وأوليــاء 
أمــور المتفوقيــن والمتفوقــات فــي دعــم المهرجــان ماديــا جزيــل الشــكر واإلمتنــان، وأشــد علــى أيديهــم لالســتمرار فــي دعــم 

المهرجــان فــي األعــوام القادمــة”.

وكان لســماحة العالمــة الشــيخ محمــد العبيــدان، الشــريك االســتيراتيجي والداعــم الرئيســي للمهرجــان، كلمــة تربويــة تطــرق 
فيهــا إلــى أهميــة العلــم، بدأهــا بشــكر ادارة جمعيــة مضــر الخيريــة وأســرة مهرجــان التألــق، الذيــن يبذلــون جهدهــم فــي إدخــال 

الفرحــة والســرور واالبتســامة الدائمــة فــي محيــا األبنــاء واآلبــاء واألمهــات خاصــة ومجتمــع القديــح عامــة.

وتحــدث عــن العوامــل الوراثيــة والعوامــل االكتســابية المؤثــرة فــي شــخصية اإلنســان ليكــون عنصــًرا مميــًزا، مســتعرًضا مــا 
ــه مجموعــة مــن الصفــات تتحكــم فــي شــخصيته وإبرازهــا بصــورة  ــأن اإلنســان يكتســب مــن أبوي ــه علمــاء االجتمــاع ب يقول
واضحــة، وأن أي إنســان يولــد صفحــة بيضــاء خاليـًـا مــن كل شــيء ينفــش فــي هــذه الصفحــة مجموعــة مــن األمــور والمعلومات 
عبــر ثــالث محطــات هــي :- تربيــة األبنــاء مــن خــالل زرع القيــم والمبــادئ اإلســالمية ؛ ونقــش القيــم والمعــارف والمعلومــات 
ــة  ــث أن عملي ــه حي ــش في ــذي يعي ــع ال ــن المجتم ــات م ــن الصف ــن ؛ واكتســاب مجموعــة م ــر المدرســة مــن خــالل المعلمي عب

االكتســاب مســتمرة حتــى مــع تقــدم العمــر.
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وفــي ختــام كلمتــه، تســاءل ســماحته عــن كيفيــة تقديــم أبنائنــا بالصــورة المثلــى إلــى هــذا الوطــن وهــذا المجتمــع، وأكــد ان األمــم 
ترتقــي وتحيــا الشــعوب بالعلــم والمعرفــة، وحــث الجميــع علــى الســعي لدعــم المبدعيــن والمتألقيــن، فهــم عمــاد الوطــن الزاهــر.

ــيس  ــدة التأس ــس وح ــف، ورئي ــة بالقطي ــة االجتماعي ــز التنمي ــر مرك ــل مدي ــن قب ــم م ــون بالتكري ــون والداعم ــي المتفوق وحظ
والحوكمــة بالمركــز، والشــريك االســتيراتيجي العالمــة محمــد العبيــدان ورئيــس جمعيــة مضــر ومجموعــة مــن وجهــاء القديــح، 

وأخــذت الصــور التذكاريــة المتعــددة مــع المكرميــن.

ــف  ــة بالقطي ــة االجتماعي ــز التنمي ــائي بمرك ــم النس ــة القس ــة اليوســف رئيس ــتاذة فاطم ــر، وبحضــور األس ــب اآلخ ــي الجان وف
واألســتاذة ماريــا أبــو صعــب رئيســة قســم الجمعيــات وســيدات المجتمــع وأمهــات الطالبــات المتفوقــات، احتفلــت اللجنــة النســائية 
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جمعية مضر تشكر داعمي مهرجان التألق6

كرامة المرهون

ــرادا ومؤسســات،  ــق الســادس، أف ــان لداعمــي مهرجــان التأل ــل الشــكر واالمتن ــح بجزي ــة بالقدي ــة مضــر الخيري تقدمــت جمعي
ــى دعــوة الحضــور، وخصوصــا  ــن لب ــدان ، ولم ــد العبي ــة الشــيخ محم ــى رأســهم الشــريك االســتراتيجي ســماحة العالم وعل
مســؤولي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، مديــر مركــز التنميــة االجتماعيــة بمحافظــة القكيــف األســتاذ نبيــل الدوســري، 
ــائي،  ــم النس ــة القس ــة اليوســف رئيس ــتاذة فاطم ــز، واألس ــة بالمرك ــيس والحوكم ــدة التأس ــس وح ــي رئي ــتاذ ناصــر العل واألس

ــات. ــو صعــب رئيســة قســم الجمعي ــا أب واألســتاذة ماري

ــق  ــال التأل ــراز احتف ــي إب ــم ف ــن ســاهموا بجهدهــم وعطائه ــه الذي ــق وأعضــاء وعضــوات لجان وشــكرت إدارة مهرجــان التأل
ــي. ــن الســلك التعليم ــن م ــات والمكرمي ــن والمتفوق ــك للمتفوقي ــة والتبري ــت بالتهنئ ــج، وتقدم الســادس بشــكله البهي

وكان رئيــس مجلــس اإلدارة محمــد جــواد ال الســيد ناصــر قــد ذكــر فــي حفــل مهرجــان التألــق ٦ مســاء الخميــس، أن 
مســيرة التألــق مســتمرةٌ بــكل ثقــٍة، مســتمدةً الــــــعون مــــــن تشــجيع وتبنــي رجــاالت المجتمــع وســيداته ومؤسســاته للمتفوقيــن 
والمتفوقــات ، ودعمهــم لمهرجــان التألــق ماديًــا ومعنويًــا. ويأتــي علــى رأس القائمــة ســماحة العالمــة الشــيخ محمــد العبيــدان، 
الشــريك االســتراتيجي، والمجلــس األهلــي وفريــق اإلرشــاد الطالبــي وقافلــة المعصومــة وحملــة النــور ومطعــم قمــر الحســين 
ومطعــم بلــو نايــن ومطعــم لولــو، وعائــالت القديــح الكريمــة، ووجــه كلمتــه للداعميــن قائــال: “فلســماحة الشــيخ ولمــن ســاهم مــن 
المؤسســات واألهالــي وأوليــاء أمــور المتفوقيــن والمتفوقــات فــي دعــم المهرجــان ماديــا جزيــل الشــكر واالمتنــان، وأشــد علــى 

أيديهــم لالســتمرار فــي دعــم المهرجــان فــي األعــوام القادمــة”.
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التنمية تبارك لتألق وتكريمهم فخٌر للوطن

بث الواحة 

شــاركت مســاعد مديــر مركــز التنميــة االجتماعيــة بمحافظــة القطيــف فاطمــة اليوســف جمعيــة مضــر الخيريــة وأهالــي القديــح 
فرحتهــم بتكريــم 4٦٦ متألقــا ومتألقــة ضمــن تكريمهــم فــي مهرجــان ) التألــق ٦( للعــام الدراســي المنصــرم . 

جــاء ذلــك بتكريــم جمعيــة مضــر الخيريــة لهــم يــوم الخميــس ١5 ذو القعــدة ١440هـــ بقاعــة الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز 
الوطنيــة بالقديــح.

وأثنــت اليوســف علــى الجهــود المبذولــة لالعتنــاء بمتفوقــي ومتفوقــات طلبــة العلــم فــإن ذلــك هــو مايحقــق لوطننــا الغالــي ســموه 
وتفوقــه وليكــون اســم وطننــا عاليــا بمثــل هــؤالء الذيــن يرســمون للمســتقبل نجاحــات مزهــرة وإبداعــات نفخــر بهــا جميعــا . 

وأشــارت إلــى أن تنظيــم مثــل هــذه االحتفــاالت لالحتفــاء بالمنجزيــن والمنجــزات مــن شــأنه أن يكــرس حــب العلــم فــي نفوســهم 
ويضاعــف حجــم المســؤولية االجتماعيــة علــى كافــة األصعــدة كمــا أنــه يحفــز أقرانهــم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود للحــاق 

بكوكبــة المكرميــن فــي األعــوام القادمــة . 

ــي  ــزة والت ــود الممي ــذه الجه ــى ه ــة عل ــة مضــر الخيري ــار جمعي ــان الصف ــن القســم النســائي حن ــة م وشــكرت مشــرفة الجمعي
أثبتــت نجاحهــا باســتمرارها كل هــذه األعــوام تاركــة أثــرا إيجابيــا فــي نفــوس كل مــن حضــر مــن أوليــاء األمــور والمعلميــن 
والضيــوف حيــث حــرص المركــز علــى التواجــد فــي القســم النســائي بحضــور مســاعد مديــر مركــز التنميــة فاطمــة اليوســف 
ــم المتفوقــات بمعيــة موظفــات وحــدة الحوكمــة  والتــي شــاركت بتكريــم عضــوات اللجنــة النســائية بالجمعيــة باإلضافــة لتكري

حنــان الصفــار وإشــراق القفــاص . 

كمــا حــرص علــى حضــور الحفــل فــي القســم الرجالــي والمشــاركة بالتكريــم مديــر مركــز التنميــة االجتماعيــة فــي محافظــة 
ــة فــي  ــى دور مركــز التنمي ــد عل ــي للتأكي ــل الدوســري ورئيــس وحــدة التأســيس والحوكمــة بالمركــز ناصــر العل القطيــف نبي
دعــم مســيرة العطــاء والتنميــة للجمعيــات الخيريــة واللجــان األهليــة بــل وكافــة القطاعــات التــي يســعى المركــز لرفــع حــس 

ــة المملكــة ٢030 .  ــة التضامــن لتحقيــق أهــداف رؤي المســؤولية ومســتوى الوعــي بأهمي
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»مضر الخيرية« تكرم 466 متألقاً دراسياً في جميع المراحل

اليوم - القطيف 

احتفــت جمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح فــي محافظــة القطيــف مســاء أمــس األول، بتكريــم 4٦٦ متألقــا ومتألقــة للعــام الدراســي 
١439-١440هـــ، فــي النســخة السادســة مــن مهرجــان »التألــق ٦«، شــمل جميــع المراحــل الدراســية منهــم ١9 طالبــة مــن 
موهبــة إبتدائــي، ومــن المرحلــة الثانويــة ٢38 طالبـًـا وطالبــة، وبلــغ عــدد متألقــي ومتألقــات المرحلــة المتوســطة ١4٦، ومتألقــي 
ومتألقــات الجامعــة 5٢، ومتألقــي ومتألقــات الدراســات العليــا ١١، وذلــك بقاعــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الوطنيــة بالقديــح.

 
وهنــأ رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مضــر الخيريــة محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، فــي كلمتــه المتفوقيــن والمتفوقــات وأوليــاء 
ــة  ــطة والثانوي ــي المتوس ــي بمرحلت ــام الماض ــي الع ــات ف ــن والمتفوق ــدد المتفوقي ــى أن ع ــيرا إل ــاز، مش ــى اإلنج ــم عل أموره
والمرحلــة الجامعيــة كان 3١3 متفوقــا ومتفوقــة، منهــم 57 طالبــا وطالبــة حققــوا العالمــة الكاملــة، فيمــا بلــغ عددهــم هــذا العــام 
4٦٦ طالبــا وطالبــة، وكانــت نســبة ترشــح الطالبــات 99٪ فمــا فــوق، ونســبة الطلبــة 97٪ فمــا فــوق، وحقــق 89 طالبــا وطالبــة 
العالمــة الكاملــة، وشــمل التكريــم طلبــة وطالبــات موهبــة والمتميزيــن فــي اختبــار القيــاس وعددهــم 58 طالبــا وطالبــة، إضافــة 

إلــى 4٢ طالبــا وطالبــة جامعييــن نالــوا مرتبــة الشــرف، و ١١ طالبــا وطالبــة حصلــوا علــى الماجســتير والدكتــوراة. 

ــراز  ــي إب ــم ف ــم وعطائه ــاهموا بجهده ــن س ــه الذي ــق وأعضــاء وعضــوات لجان ــان التأل ــة إدارة مهرج ــس الجمعي وشــكر رئي
احتفــال التألــق الســادس بشــكله البهيــج، مؤكــدا اســتمرار مســيرة التألــق للســنوات القادمــة، إيمانــا مــن الجمعيــة بأهميــة االرتقــاء 
ــى التميــز واإلنجــاز، وفــي  ــات عل ــة والطالب ــز الطلب ــات القديــح، ودور المهرجــان فــي تحفي ــة وطالب ــة لطلب بالمســيرة التعليمي

ختــام الحفــل، ُكــرم المتفوقــون والداعمــون، والتقطــت الصــور التذكاريــة مــع المكرميــن. 

مــن جانبهــا، احتفــت اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر بالمتألقات البالــغ عددهــن ٢88 متألقة من مختلــف المراحل الدراســية،حيث 
تــم تكريــم داعمــات المهرجــان ثــم الطالبــات بــدءا بالدراســات العليــا والجامعيــات، ثــم طالبــات الثانويــة والمتوســطة، بحضــور 
رئيســة القســم النســائي بمركــز التنميــة االجتماعيــة بالقطيــف فاطمــة اليوســف ، و رئيســة قســم الجمعيــات ماريــا أبــو صعــب 

وســيدات المجتمــع وأمهــات الطالبــات المتفوقــات.
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»مضر الخيرية« تُكرم 466 متألقًا ومتألقة في مهرجان »التألق 6«

واس

ــا ومتألقــة للعــام الدراســي  احتفــت جمعيــة مضــر الخيريــة، بالقديــح فــي محافظــة القطيــف، مســاء أمــس، بتكريــم 4٦٦ متألقً
١439-١440 هـــ، فــي النســخة السادســة مــن مهرجــان »التألــق ٦«، شــمل جميــع المراحــل الدراســية منهــم ١9 طالبــة مــن 
موهبــة إبتدائــي، ومــن المرحلــة الثانويــة ٢38 طالبـًـا وطالبــة، وبلــغ عــدد متألقــي ومتألقــات المرحلــة المتوســطة ١4٦، ومتألقــو 
ومتألقــات الجامعــة 5٢، ومتألقــو ومتألقــات الدراســات العليــا ١١، وذلــك بقاعــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الوطنيــة بالقديــح.

وهنــأ رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مضــر الخيريــة محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، فــي كلمتــه المتفوقيــن والمتفوقــات وأوليــاء 
ــة  ــطة والثانوي ــي المتوس ــي بمرحلت ــام الماض ــي الع ــات ف ــن والمتفوق ــدد المتفوقي ــى أن ع ــيرا إل ــاز، مش ــى اإلنج ــم عل أموره
والمرحلــة الجامعيــة كان 3١3 متفوقـًـا ومتفوقــةً، منهــم 57 طالبـًـا وطالبــةً حققــوا العالمــة الكاملــة، فيمــا بلــغ عددهــم هــذا العــام 
4٦٦ طالبــا وطالبــة، وكانــت نســبة ترشــح الطالبــات 99٪ فمــا فــوق، ونســبة الطلبــة 97٪ فمــا فــوق، وحقــق 89 طالبـًـا وطالبــة 
العالمــة الكاملــة، وشــمل التكريــم طلبــة وطالبــات موهبــة والمتميزيــن فــي اختبــار القيــاس وعددهــم 58 طالبـًـا وطالبــة ، إضافــة 

إلــى 4٢ طالبًــا وطالبــة جامعييــن نالــوا مرتبــة الشــرف، و ١١ طالبًــا وطالبــة حصلــوا علــى الماجســتير والدكتــوراه.

ــراز  ــي إب ــم ف ــم وعطائه ــاهموا بجهده ــن س ــه الذي ــق وأعضــاء وعضــوات لجان ــان التأل ــة إدارة مهرج ــس الجمعي وشــكر رئي
احتفــال التألــق الســادس بشــكله البهيــج، مؤكــدا اســتمرار مســيرة التألــق للســنوات القادمــة، إيمانـًـا مــن الجمعيــة بأهميــة االرتقــاء 
بالمســيرة التعلميــة لطلبــة وطالبــات القديــح، ودور المهرجــان فــي تحفيــز الطلبــة والطالبــات علــى التميــز واإلنجاز،وفــي ختــام 

الحفــل، ُكــرم المتفوقيــن والداعميــن، والتقطــت الصــور التذكاريــة مــع المكرميــن.

مــن جانبهــا، احتفــت اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر بالمتألقــات البالــغ عددهــن ٢88 متألقــة مــن مختلــف المراحــل الدراســية، 
حيــث تــم تــم تكريــم داعمــات المهرجــان ثــم الطالبــات بــدًءا بالدراســات العليــا والجامعيــات، ثــم طالبــات الثانويــة والمتوســطة، 
بحضــور رئيســة القســم النســائي بمركــز التنميــة االجتماعيــة بالقطيــف فاطمــة اليوســف، ورئيســة قســم الجمعيــات ماريــا أبــو 

صعــب، وســيدات المجتمــع وأمهــات الطالبــات المتفوقــات.

حضــر الحفــل مديــر مركــز التنميــة االجتماعيــة فــي محافظــة القطيــف نبيــل الدوســري، ورئيــس وحــدة التأســيس والحوكمــة 
ــاء أمــور  بالمركــز ناصــر العلــي، والشــريك االســتراتيجي والداعمــون أفــرادًا ومؤسســات، إضافــة إلــى أهالــي القديــح وأولي

الطلبــة وأمهــات الطالبــات.
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متفوقات مهرجان التألق السادس يؤكدن دور األسرة في وصولهن لمنصة التكريم

فاِطمة آل عبيدان 

ــى التوالــي ، وذلــك مســاء  ــة النســائية بخيريــة مضــر فــي مهرجــان التألــق الســادس بمتألقاتهــا للعــام الثالــث عل احتفــت اللجن
ــد العزيــز الوطنيــة. الخميــس ١5 ذو القعــدة ١440 هـــ الموافــق ١8 يوليــو ٢0١9 م بقاعــة الملــك عبــدهللا بــن عب

وحضــر الحفــل كالً مــن المتألقــات ال ٢88 و أمهاتهــن ورئيســتي القســم النســائي وقســم الجمعيــات بمركــز التنميــة اإلجتماعيــة 
بالقطيــف ، فاطمــة اليوســف وماريــا ابــو صعــب ، وممثــالت جمعيــة الجاروديــة الخيريــة و جمعيــة القطيــف الخيريــة وجمعيــة 

أم الحمــام الخيريــة.

وفــي محفــل المهرجــان ، ألقــت نائــب رئيســة اللجنــة النســائية ، أنيســة الفــردان ، كلمــة رئيــس جمعيــة مضــر الخيريــة نيابــةً 
عنــه ، كمــا ألقــت األســتاذة بتــول آل الســيدناصر ، أخصائــي علــم نفــس اكلينكــي ، كلمــةً شــجعت فيهــا الطالبــات علــى وضــع 

هــدٍف يســعين نحــوه ، ونصحتهــن بعــدم وضــع حــٍد وســقٍف إلمكانياتهــن وقدراتهــن .

والتقــت اللجنــة اإلعالميــة بمجموعــة مــن المتألقــات وأمهاتهــن ، وحاورتهــن حــول عوامــل النجــاح والتفــوق ، والعقبــات التــي 
واجهتهــن حتــى وصلــن إلــى هــذا المســتوى.

وأجمعــت المتألقــات بــأن ســر النجــاح يكمــن فــي الجــو الــذي توفــره العائلــة لهــن ، إضافــة إلــى الدعــم والمســاندة ، حيــث ذكــرت 
الدكتــورة فاطمــه عبــد الكريــم الناصــر – دكتــوراه فــي تفاعــالت النانــو الحيــوي – أنــه لــوال أهلهــا لــم تصــل لمــا هــي عليــه مــن 
تفــوق ، وأن اإلرادة والعزيمــة كانــت أقــوى مــن كل الظــروف التــي واجهتهــا ، ومكنتهــا مــن التغلــب علــى العقبــات والتحديــات.

وقالــت الطالبــة كوثــر آل مــرار: “ألهلــي ومدرســتي الــدور الكبيــر فــي تخطــي العقبات ، وقــد ذللت مدرســتي أمامنــا الصعوبات 
والعقبــات” ، وأضافــت زهــراء الشــرفاء: “بالتــوكل علــى هللا والثقة بالنفس ، نســتطيع الوصــول لطموحنا”.

وفــي حديــث عــن القــدوة والمثــل األعلــى فــي المســيرة الدراســية ، أكــدت زينــب الحليلــي أن والدتهــا هــي مثلهــا األعلــى وقدوتهــا 
فــي كفاحهــا ونضالهــا ، حيــث حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس أثنــاء تربيتهــا لهــا وإلخوانهــا ، وقالــت بتــول الخضــراوي: 

“والــدي هــو قدوتــي األولــى ، وتشــجيعه المســتمر لــي أوصلنــي الــى التفــوق وتحقيــق طموحــي بالوصــول أعلــى المراتــب”.

وعنــد ســؤالنا عــن مشــاعرهن فــي ليلــة المهرجــان ، أجابــت الحليلــي “بعــد التعــب والجهــد ، كان الوصــول إلــى منصــة التكريــم 
ذا طعــم جميــل جــداً” ، وأضافــت آل مــرار “وجودنــا جميعــاً هنــا للتكريــم كان مــن أجمــل اللحظــات” ، وأضافــت الدكتــورة 
الناصــر “انتابنــي شــعوٌر جميــٌل جــداً ال يمكــن وصفــه ، فحفــل التألــق هــو الحفــل الــذي أتــوج فيــه بــكل فخــر ليــس أمــام عائلتــي 

فقــط بــل أمــام القديــح “.

وفــي لقائنــا باألمهــات وطرحنــا بعــض األســئلة عليهــن ، ذكـــــرت لنــا أم المتفوقــة زهــرا العلــوي بــأن دورهــا ، فــــــي تفــوق 
ابنتهــا ، كان التشــجيع المســتمر ومســاعدتها فــي مواجهــة الصعوبــات و العقبــات التــي تواجههــا.

وأشــارت أم المتفوقتيــن إيثــار ودعــاء الجــارودي أنــه بالحــوار وتهيئــة الجــو المناســب والدعــم المســتمر ، اســتطاعت مســاعدة 
أوالدهــا وبناتهــا علــى مواجهــة الصعوبــات والعقبــات.

ــة  ــا العائل ــا ، أم ــا ورغباته ــي المناســب إلمكانياته ــار التخصــص الجامع ــن تخت ــي م ــة ه ــى أن الطالب ــات عل ــت األمه وأجمع
ــجيع. ــم والتش ــا الدع فدوره

يذكر أن إدارة جمعية مضر الخيرية هنأت الطلبة والطالبات بتفوقهم ، وأكدت عليهم إكمال المسيرة التعليمية ، واستمرار الجد 
واالجتهاد في األعوام المقبلة ، ليستمر التألق والتكريم.

 -23-



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

 -24-

مختصر بسمه و شراع العافية
والتعب محمل مشاعر دافيه

واأللق زخة قلب ينبض ورود 
والفرح رشة سما متصافبه 

والوطن ليله استحت منها الشموس
بالتفوق والتألق طافيه 

والمعاني اتطيح شدّة ياسمين 
بابتسامات الشفاه الغافيه 

اسمع الليله القديح اتألقت 
وكل أهاليها بفرحها الفيه 

واسمع انشودة فخر حدها تقول  
كلمه بس كلمة أحبك كافيه

...
رعيٌل من اإللهام .. 

هنا يعتلي لحٌن ويصحو تألُّق 
هنا نجمةٌ منها القديُح ستُشِرُق

هنا همُس هاتيَك المسافاِت يزدهي
ليحصدَ شمساً والمواويُل تغدُق

هنا كوكباُت الصبح شدُو بالبٍل
يفيُض عليهن الضياُء فينطُق

ولوُن األماسي البيِض  ألقى وشاحهُ
على الغيم كي يندى هناَك فيهرُق

وزانْت قديُح الخيِر  حيَن ارتقى بها
رعيٌل من اإللهاِم والِجِد يعبُق

فيا جلّناَر الحفِل اسرابِك ارتقْت
إلى سلِّم العلياِء نوًرا يصفُّق 

فيومُئ لألجياِل أْن هذا خطونا
توّشى بنا فالعلُم قلٌب منّمُق

وبوصلةٌ كانْت تفكُّ جهاتِها
لتبقى على طّيِ الدهوِر  تحلُّق

رعيٌل من اإللهام .. 
ألقت شاعرة القديح أمل الفرج هذه القصيدة في مهرجان التألق السادس - االحتفال النسائي
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أسالت مواويَل الجماِل ببلدةٍ
ماِك تحدُّق   سمْت فوَق هاتيَك الّسِ

 
لنا أن نؤاتي الفخّر فخًرا ألننا

أماَم حكاياِت التميِّز نبرُق

وذا فخُرنا قد جاوَز الغيَم بهجةً
عليها طموحاُت المناطِق تعلُق

فيا زنبقاُت الحّيِ بشرى تفتّقْت 
وفاحْت ألَن المجدَ نهٌر  مرقرُق

فحيَّ على اإللهاِم والِجدِّ والعاُل 
تنالوا به فخًرا فيحلو التفّوُق

ويا سوسناِت الحفِل هذه نبرتي
يحفُّ بها اإلعزاُز  والحبُّ يصدُق 

فأنتم مواويُل القديحِ وبسمةٌ
على شفِة الدنيا بها الخيُر يغرُق

وصوٌت من األنحاِء قد صاَح هاتفاً
هنا يعتلي لحٌن ويصحو تألُّق 
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اسماء المتألقين والمتألقات
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متألقو الدراسات العليا  
النسبةمجال التألقاالسم

3.67الدراسات العليا-الماجسترإبراهيم أحمد حسين العوى
الدراسات العليا-الدكتوراهموسى محمد حسن الغزوي

الدراسات العليا-الماجسترعلي أحمد سعيد الخاطر

متألقو الوسام للمرحلة الجامعية 
النسبةمجال التألقاالسم

4جامعي مقياس المعدل من 4حسين علي قصقوص
4جامعي مقياس المعدل من 4علي رضا حسن الناصر

متألقو المرحلة الجامعية 
النسبةمجال التألقاالسم

4.84جامعي مقياس المعدل من 5علي جعفر أحمد حيان
4.81جامعي مقياس المعدل من 5مهدي حسين مهدي آل مرار

4.76جامعي مقياس المعدل من 5أحمد فاضل سلمان عبدرب النبي
4.69جامعي مقياس المعدل من 5محمد نزار سعيد الخاطر
4.61جامعي مقياس المعدل من 5عمار حسين علي آل سالم
4.6جامعي مقياس المعدل من 5المختار عقيل الجارودي

4.35جامعي مقياس المعدل من 5مهدي عبدهللا يوسف الهليل
3.74جامعي مقياس المعدل من 4رضا ميثم الخاطر

3.61جامعي مقياس المعدل من 4حسين علي سلمان الحمالي
3.6جامعي مقياس المعدل من 4علي عبدالعزيز مهدي الخاطر
3.53جامعي مقياس المعدل من 4محمد عبدهللا حسن الحصار

3.4جامعي مقياس المعدل من 4علي حسين الخاطر
3.25جامعي مقياس المعدل من 4فاضل سعيد حسن الشاعر
3.25جامعي مقياس المعدل من 4محمد علي حبيب المرزوق
3.14جامعي مقياس المعدل من 4حيدر ناصر أحمد آل محسن
3.03جامعي مقياس المعدل من 4علي عبدهللا علي الخويلدي

3جامعي مقياس المعدل من 4مهدي عبد هللا محمد المرزوق
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متألقو التحصيلي والقدرات
النسبةمجال التألقاالسم

98ثانوي-النظام الفصلي/  القدرات العامةمصطفى عادل عبدهللا اعبيدان
98ثانوي-نظام المقررات/التحصيليحسين علي  جعفر اليوسف

97قياس تحصيليهادي هشام عبدالهادي الزين
97ثانوي-النظام الفصلي/ التحصيليحسن سلمان علي مسقلب

97ثانوي-نظام المقررات/ القدرات العامةهادي أشرف محمد الجراش
97ثانوي-نظام المقررات/التحصيليحيدر موسى أحمد ال موسى
97ثانوي-نظام المقررات/التحصيليمحمد علي محمد المطاوعة

95قياس قدراتمحمد عبدالعظيم حبيب
95ثانوي-نظام المقررات/التحصيليسلمان محمد سلمان الطالق
94ثانوي-نظام المقررات/ القدرات العامةمرتضى ميثم سعيد الخاطر
94ثانوي-نظام المقررات/ القدرات العامةمهند حسن محمد آل غزوي
93ثانوي-النظام الفصلي/ التحصيليهادي أمان علي العلويات
93ثانوي-النظام الفصلي/  القدرات العامةرضا عبدهللا علي الباكوني

93ثانوي-نظام المقررات/ القدرات العامةمهدي حسين الناصر
92قياس تحصيليعلي حسين علي العبيدان
92ثانوي-النظام الفصلي/ التحصيليأحمد مسلم أحمد اللويف
92ثانوي-نظام المقررات/ التحصيليأحمد بدر أحمد الحميدي

91  القدرات العامةمحمد عبدالعزيز علي مسقلب
91ثانوي-نظام المقررات/ القدرات العامةمرتضى عبدالعزيز عبدالكريم الغضبان

90ثانوية - نظام المقررات / قياس تحصيليعلي محمد منصور الحايك
90قياس قدراتأحمد عبد الواحد عبد هللا آل موسى

90ثانوي-النظام الفصلي/  القدرات العامةأحمد عباس أحمد آل حمدان
90ثانوي-نظام المقررات/ القدرات العامةجعفر نبيل حسن العلوي
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متألقو  وسام  الثانوية 
النسبةمجال التألقاالسم

100ثانوي-النظام الفصليأحمد مسلم أحمد اللويف
100ثانوي-نظام المقرراتجواد موسى جعفر الحمدان

100ثانوي-نظام المقرراتجواد مرتضى محمد أبو الرحي
100ثانوي-نظام المقرراتحسين علي جعفر اليوسف

100ثانوي-نظام المقرراتحسين فؤاد عبد الكريم الناصر
100ثانوي-نظام المقرراترضا علي معتوق الدشيشي
100ثانوي-نظام المقرراتسلمان محمد سلمان الطالق

100ثانوي-نظام المقرراتعبدهللا سعيد عبيدان
100ثانوي-نظام المقرراتعلي عبدالعزيز حسن اثويني

100ثانوي-نظام المقرراتمجتبى رضا الناصر
100ثانوي-النظام الفصليمحمد عبدالعزيزعلي مسقلب

100ثانوي-النظام الفصليمنير علي الصفار
100ثانوي-نظام المقرراتهادي أشرف محمد الجراش
100ثانوي-النظام الفصليهاشم محمد عبدهللا الورش
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متألقو المرحلة الثانوية
النسبةمجال التألقاالسم

99.93ثانوي-نظام المقرراتحسن علي منصور قصقوص
99.93ثانوي-نظام المقرراتعلي عبدالعادل سلمان آل مرار

99.86ثانوي-نظام المقرراتعلي رضي مهدي المطرود
99.71ثانوي-نظام المقرراتمرتضى ميثم سعيد الخاطر
99.64ثانوي-نظام المقرراتمحمد شاكر حسن الفندي
99.64ثانوي-نظام المقرراتسلمان حسين السعيدي

99.58ثانوي-نظام المقرراتمحمد علي محمد المطاوعة
99.51ثانوي-النظام الفصليهادي أمان علي العلويات

99.43ثانوي-نظام المقرراتمرتضى عبدالعزيز عبدالكريم الغضبان
99.43ثانوي-نظام المقرراتعلي كمال العلويات
99.36ثانوي-نظام المقرراتحسين علي الحصار

99.36ثانوي-نظام المقرراتحسين عبداإلله حسن آل يتيم
99.35ثانوي-النظام الفصليرضا عبدهللا علي الباكوني

99.35ثانوي-نظام المقرراتفاضل عباس الصفار
99.33ثانوي-نظام المقرراتحيدر موسى أحمد ال موسى

99.3ثانوي-النظام الفصليحسن سلمان علي مسقلب
99.29ثانوي-نظام المقرراتسلمان محمد سلمان آل غزوي

99.21ثانوي-نظام المقرراتعبدهللا سعيد الحليلي
99.14ثانوي-نظام المقرراتمحمد يحيى هاشم أبوالرحي
99.14ثانوي-نظام المقرراتمحمد حاتم عبدالهادي الزين
99.11ثانوي-النظام الفصليحسن علي أحمد آل محمود

99.11ثانوي-نظام المقرراتمهدي حسين الناصر
99.07ثانوي-نظام المقرراتحسين أحمد علي الجنبي

99ثانوي-نظام المقرراتمحمد عبد هللا سعيد الخاطر
98.86ثانوي-النظام الفصليأحمد عباس أحمد آل حمدان

98.81ثانوي-النظام الفصليحسن علي عبدالكريم آل يوسف
98.73ثانوي-النظام الفصليسجاد أحمد حسن المطاوعة

98.73ثانوي-النظام الفصليمرتضى إبراهيم عبد الكربم العواء
98.67ثانوي-نظام المقرراتمحمد أمان محمد الشرفا

98.58ثانوي-النظام الفصليمحمد جاسم عبدرب الرسول آل درويش
98.5ثانوي-النظام الفصليأحمد كامل حسن آل علوي
98.4ثانوي-النظام الفصلينوح محمد صالح آل سالم

98.38ثانوي-النظام الفصليحسين إبراهيم مهدي الخويلدي
98.36ثانوي-نظام المقرراتمحمد حسين علي آل هليل
98.24ثانوي-النظام الفصليقاسم محمد سلمان الحمالي
98.23ثانوي-النظام الفصليحسين علي عبدهللا الدخيل
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98.21ثانوي-نظام المقرراتباسل محمد خليل آل فردان
98.14ثانوي-نظام المقرراتعبدهللا آل توفيق

98.06ثانوي-نظام المقرراتمهند حسن محمد آل غزوي
98.02ثانوي-النظام الفصليمحمد علي تقي الجنبي

98ثانوي-نظام المقرراتأحمد محمد أحمد آل عبيدان
97.89ثانوي-النظام الفصليمحمد حسن عبدالكريم عبيدان

97.81ثانوي-النظام الفصليحسين صادق حسين الخضراوي
97.71ثانوي-نظام المقرراتجعفر نبيل حسن العلوي
97.67ثانوي-نظام المقرراتأحمد بدر أحمد الحميدي

97.64ثانوي-النظام الفصليمصطفى عادل عبدهللا اعبيدان
97.64ثانوي-نظام المقرراترضا موسى جعفر مرار

97.64ثانوي-نظام المقرراتهاشم حسن شبر الخضراوي
97.57ثانوي-نظام المقرراتعقيل حسين المسقلب

97.32ثانوي-نظام المقرراتسجاد علي رضي آل محمود
97.31ثانوي-النظام الفصليمحمد علوي محمد أبو الرحي

97.29ثانوي-نظام المقرراتجواد صادق علي الشعفي
97.07ثانوي-نظام المقرراتحسن علي محمد الزين

97ثانوي-نظام المقرراتعلي محمد منصور الحايك

النسبةمجال التألقاالسم
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النسبةمجال التألقاالسم
100متوسطجعفر سعيد الشميمي

100متوسطجواد محمد عبدهللا آل يوسف
100متوسطحسن عادل عبدالجبار مرار

100متوسطحسن عبدالعزيز آل ربح
100متوسطحسن علي عبدهللا الدخيل

100متوسطحسين خليل أحمد آل حمدان
100متوسطحسين زكريا سلمان أبو الرحي

100متوسطحسين شاكر أحمد الصفار
100متوسطحيدر علي إبراهيم آل يتيم
100متوسطخليل إبراهيم آل فردان

100متوسطسلمان محمد سلمان حيان
100متوسطعلي محمد عبدرب الرسول الجنبي

100متوسطعلي محمد آل توفيق
100متوسطمحمد إبراهيم أحمد آل حمدان

100متوسطمحمد عباس علي مرار
100متوسطمحمد موسى أبوالرحي

100متوسطمؤيد فؤاد مهدي العرفات
100متوسطهادي أحمد السعيدي

100متوسطهادي حسين علي المطرود

متألقو وسام المرحلة المتوسطة 
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خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

متألقو المرحلة المتوسطة 
النسبةمجال التألقاالسم

99.94متوسطأحمد عبدالعزيز عبد رب الرسول القصير
99.63متوسطمحمد حسين اكريكيش

99.51متوسطمهدي عيسى يوسف الحيراني
99.43متوسطعلي محمد علي الخاطر

99.4متوسطجواد عبدهللا علي آل جميع
99.4متوسطحسن علي عبد هللا آل شهاب
99.31متوسطمحمد بدر عبدالكريم القصير

99.09متوسطحسين علي محمد الشرفا
99.06متوسطمحمد بن مرتضى بن إبراهيم الشميمي

98.97متوسطحيدر علي حسن العلوان
98.91متوسطأحمد شوقي احمد آل عيد

98.91متوسطرضا حسين الناصر
98.83متوسطعبدهللا عيسى علي الشعفي

98.8متوسطعلي موسى عبدالكريم البناي
98.61متوسطحسن علي سعيد العبد العلي
98.57متوسطمحمد مهدي جعفر المطاوعه
98.54متوسطعلي علوي محمد أبو الرحي
98.51متوسطحسن علي حسن آل حمدان
98.43متوسطمحمد مصطفى علي العلوان
98.17متوسطمقتدى حسين علي آل عبيد

98.14متوسطهاشم بن سعيد بن طاهر الشرفا
98.14متوسطعلي حسين آل طالق

98.03متوسطعيسى عباس عيسى الصفار
98متوسطسلمان محمد سلمان المطوع
97.97متوسطمحمد حسن علي آل محمود
97.89متوسطحيدر حسين محسن آل توات
97.83متوسطمجتبى موسى جعفر الحمدان
97.83متوسطعلي عبد الحكيم علي القديحي
97.71متوسطمجتبى علي محمد الغزوي

97.57متوسطقاسم محمد حسن الخضراوي
97.51متوسطمحمد سعيد محمد الغزوي

97.4متوسطعبدهللا حسين أحمد آل تريك
97.29متوسطمحمد حسين عبد الكريم عبيدان

97.29متوسطمحمد علي حسن العلوان
97.23متوسطعلي حسين عيسى الحيراني

97.14متوسطمحمد إبراهيم عبدهللا العبد العلي
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خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

متألقو قياس الموهبة 
النسبةمجال التألقاالسم

793موهبة الثالث متوسطحسين شاكر أحمد الصفار
767موهبة فقط السادسمحمد صالح علي الشيخ حسين
760موهبة فقط السادسحيدر محمد عبدالكريم الخويلدي

760موهبة فقط السادسأحمد حسن أحمد ال عبيدان
753موهبة فقط السادسمرتضى محمد سعيد الخاطر

747موهبة فقط السادسحسين زكريا حسين آل درويش
747موهبة الثالث متوسطأحمد عبدالعزيز عبدرب الرسول القصير

740موهبة فقط الثالث متوسطجواد محمد علي العسيري
733موهبة فقط السادسحسن ناصر العلوي

713موهبة فقط السادسعلي حسين خليل آل فردان
707موهبة فقط السادسعلي عبدالستار محمد آل درويش

720موهبة الثالث متوسطهاشم سعيد  طاهر الشرفا
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خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

متألقات الوسام للدراسات العليا
النسبةمجال التألقاالسم

4الدراسات العليا-الماجستر المعدل من 4زهراء محمد جعفر المرهون

متألقات الدراسات العليا
النسبةمجال التألقاالسم

-الدراسات العليا-الدكتوراهفاطمة عبد الكريم أحمد الناصر
3.66الدراسات العليا-الماجسترزينب رضا حسن الناصر

4الدراسات العليا-الماجسترزهراء محمد جعفر المرهون
4.78الدراسات العليا-الماجسترحنان خالد المرزوق

3.84الدراسات العليا-الماجسترزهراء محمد الدشيشي
-الدراسات العليا-الماجسترعلوية حسين سلمان السعيدي

4.7الدراسات العليا-الماجسترساره محمد الجنبي
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خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

متألقات المرحلة الجامعية
النسبةمجال التألقاالسم

4.99جامعي مقياس المعدل من 5حوراء عبدهللا حسن المرهون
4.97جامعي مقياس المعدل من 5بتول محمد عبدهللا اكريكيش

4.97جامعي مقياس المعدل من 5والء أحمد الناصر
4.9جامعي مقياس المعدل من 5فاطمة سعيد أحمد آل عبيد

4.88جامعي مقياس المعدل من 5ساجدة عبدالعزيز مهدي الخاطر
4.85جامعي مقياس المعدل من 5أنوار جعفر علي العليان

4.82جامعي مقياس المعدل من 5فاطمة زكي الخاطر
4.8جامعي مقياس المعدل من 5فاطمة محمد عبدالجليل البشراوي

4.8جامعي مقياس المعدل من 5رقيه حمزه علي الجنبي
4.76جامعي مقياس المعدل من 5هدى عبدالعزيز آل ثابت

4.71جامعي مقياس المعدل من 5بتول يوسف الشرفا
4.68جامعي مقياس المعدل من 5زهراء أحمد أحمد الناصر

4.65جامعي مقياس المعدل من 5أراك جعفر الفرج
4.65جامعي مقياس المعدل من 5زهراء عباس عيسى الصفار
4.63جامعي مقياس المعدل من 5بيان عادل عبدهللا المرزوق
4.6جامعي مقياس المعدل من 5حواء حسن محمد آل غزوي
4.58جامعي مقياس المعدل من 5زينب علي جعفر الحليلي

4.58جامعي مقياس المعدل من 5زهراء رضي أحمد الحصار
4.57جامعي مقياس المعدل من 5زهراء علي صالح كريكيش

4.56جامعي مقياس المعدل من 5آمنة عبدالجليل أحمد البشراوي
4.52جامعي مقياس المعدل من 5تقوى حسين الحصار

4.5جامعي مقياس المعدل من 5حور هاشم علوي القديحي
4.5جامعي مقياس المعدل من 5زهراء علي أحمد آل محمود
4.47جامعي مقياس المعدل من 5زهراء عبدالهادي حميدي
4.4جامعي مقياس المعدل من 5وجدان سعيد صالح العنكي

4.34جامعي مقياس المعدل من 5زينب سلمان علي آل سليمان
4.25جامعي مقياس المعدل من 5نور حسين علي ال هليل
4.25جامعي مقياس المعدل من 5فاطمة بدر أحمد الحميدي
4.25جامعي مقياس المعدل من 5أبرار محمد حمزه الفردان
4.2جامعي مقياس المعدل من 5زهراء محمد علي العلويات

3.9جامعي مقياس المعدل من 4دعاء الجارودي
3.62جامعي مقياس المعدل من 4ريم نوح الجارودي

3.6جامعي مقياس المعدل من 4زهراء إبراهيم مغيص
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خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

متألقات القياس التحصيلي والقدرات
الدرجةقياسمجال التألقاسم المتألقة

92القدرات العامةثانوي-النظام الفصليحوراء حسين الصبيخي
94القدرات العامةثانوي-النظام الفصليوالية علي عبدهللا آل عبيد
96القدرات العامةثانوي-النظام الفصليهداية بدر عبدهللا آل هليل

90القدرات العامةثانوي-النظام الفصليفاطمه محمد العلويات
96القدرات العامةثانوي-النظام الفصليكوثر أحمد شهاب

91القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتزينب بنت محمد بن معتوق عرفات
92القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتفاطمة حسين علي العوازم
97القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتبتول عادل كاظم العلويات

93التحصيليثانوي-نظام المقرراتدعاء بنت حسين بن احمد آل حمدان
95القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتساره بنت عبدهللا بن علي شويهين

92التحصيليثانوي-نظام المقرراتايات محمد علي الجنبي
99القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتزهراء بنت حسين بن علي آل غزوي

98التحصيليثانوي-نظام المقرراتزهراء كمال ابراهيم الخضراوي
98القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتمجد عبدالجليل آل عبيدان

95التحصيليثانوي-نظام المقرراتبتول بنت عادل بن عبدهللا المرزوق
92القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتمريم علي حسن آل عبيدان
91التحصيليثانوي-نظام المقرراتكوثر عبدهللا سلمان الحمالي
96القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتكوثر حسين منصور الحايك

96التحصيليثانوي-نظام المقرراتوهد فاضل حسن الخليفة
98القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتفاطمة حسن علي شويهين

94التحصيليثانوي-نظام المقرراتكوثر بنت عبدهللا بن علوي القديحي
92القدرات العامةثانوي-نظام المقرراتزينب منذر آل مدن

96التحصيليثانوي-نظام المقرراتهاشميه محمد الجراش
93التحصيليثانوي-نظام المقرراتبتول بنت انور بن حبيب السعيدي
97التحصيليثانوي-نظام المقرراتروان بنت سعيد بن عبدهللا الحليلي

90التحصيليثانوي-نظام المقرراتهدى حسين ناصر آل عباس
93التحصيليثانوي-نظام المقرراتلجين علي جبارة

97التحصيليثانوي-نظام المقرراتأماني صالح حسن السعيدي
94القدرات العامةقياس قدراتشريفه حسين أحمد آل غزوي
97التحصيليقياس تحصيليحوراء حسين أحمد آل غزوي
92التحصيليقياس تحصيليطاهره محمد عباس الجبيلي
93القدرات العامةقياس قدراتفاطمة فاضل عباس المسجن
91القدرات العامةقياس قدراتحور يونس عبدهللا البشراوي

91القدرات العامةقياس قدراتفاطمة حسن المطرود
92القدرات العامةقياس قدراتشهد نوح الجارودي

92التحصيليثانوي-النظام الفصليواليه مهدي علي السودان 
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خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

متألقات الوسام للمرحلة الثانوية
النسبةمجال التألقاالسم

100ثانوي-النظام الفصليكوثر أحمد شهاب
100ثانوي-النظام الفصليوالية مهدي علي السودان
100ثانوي-النظام الفصليبيان حبيب أحمد الجارودي
100ثانوي-النظام الفصليدعاء محمد علي الضامن
100ثانوي-النظام الفصليكوثر علي حسين آل مرار
100ثانوي-النظام الفصليوالية علي عبدهللا آل عبيد

100ثانوي-النظام الفصليجنان عبد العزيز عبد هللا آل توفيق
100ثانوي-النظام الفصليفداء  شاكر أحمد الصفار
100ثانوي-النظام الفصليفاطمه محمد العلويات

100ثانوي-النظام الفصليزهره عبدهللا أحمد الحيراني
100ثانوي-نظام المقرراتزهراء حسين علي آل الشيخ حسين

100ثانوي-نظام المقرراتفاطمة فتحي حسن المسباح
100ثانوي-نظام المقرراتزينب سعيد حسن الصفار

100ثانوي-نظام المقرراتسكينة جعفر علوي أبوالرحي
100ثانوي-نظام المقرراتحور منذر أحمد آل مدن

100ثانوي-نظام المقرراتشهد حسن عبدهللا آل غزوي
100ثانوي-نظام المقرراتزينب محمد معتوق عرفات

100ثانوي-نظام المقرراتعاتقة حسين الجنبي
100ثانوي-نظام المقرراتأروى علي منصور الحايك
100ثانوي-نظام المقرراتكوثر عباس جعفر المطاوعه

100ثانوي-نظام المقرراتالزهراء محمد منصور الحايك
100ثانوي-نظام المقرراتطاهرة عقيل أحمد المطاوعة
100ثانوي-نظام المقرراتفاطمة حسين علي العوازم
100ثانوي-نظام المقرراتبتول عادل كاظم العلويات
100ثانوي-نظام المقرراتزهرة حمزه علي الجنبي

100ثانوي-نظام المقرراتمعصومة حمزه علي الجنبي
100ثانوي-نظام المقرراتدعاء حسين أحمد آل حمدان
100ثانوي-نظام المقرراتبتول بدر عبدهللا المرزوق
100ثانوي-نظام المقرراتكوثرعبدهللا علوي القديحي
100ثانوي-نظام المقرراتساره عبدهللا علي شويهين

100ثانوي-نظام المقرراتزهراء حسين علي آل غزوي
100ثانوي-نظام المقرراتزهراء كمال إبراهيم الخضراوي

100ثانوي-نظام المقرراتمجد عبدالجليل آل عبيدان
100ثانوي-نظام المقرراتمريم علي حسن آل عبيدان
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100ثانوي-نظام المقرراتوهد فاضل حسن الخليفة
100ثانوي-نظام المقرراتفاطمة حسن علي شويهين

100ثانوي-نظام المقرراتهاشميه محمد الجراش
100ثانوي-نظام المقرراتوالء علي أحمد العوازم

100ثانوي-نظام المقرراتروان سعيد عبدهللا الحليلي
100ثانوي-نظام المقرراتأماني صالح حسن السعيدي
100ثانوي-نظام المقرراترحمة منير سعيد القديحي

100ثانوي-نظام المقرراتزهراء عبدرب الحسين أحمد عبدالحي
100ثانوي-نظام المقرراتمريم كامل علوي الخضراوي

النسبةمجال التألقاالسم
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خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٣

متألقات المرحلة الثانوية
النسبةمجال التألقاالسم

99.96ثانوي-النظام الفصلينور عبدالعزيز علي مسقلب
99.96ثانوي-النظام الفصليبتول عبدهللا محمد المطاوعه
99.94ثانوي-النظام الفصليهداية بدر عبدهللا آل هليل

99.93ثانوي-نظام المقرراتمعصومة عبدهللا محمد العبيدان
99.93ثانوي-نظام المقرراتعلويه صالح علوي أبوالرحي
99.93ثانوي-نظام المقرراتزينب عباس صالح الخاطر
99.93ثانوي-نظام المقرراترباب حسين علي آل غزوي

99.93ثانوي-نظام المقرراتبتول ناصر علوي الخضراوي
99.93ثانوي-نظام المقرراتأنوار عبدالمجيد عبدهللا الدهان

99.92ثانوي-النظام الفصليزينب محمد عبدالجليل البشراوي
99.92ثانوي-النظام الفصليجود علي محمد العلويات
99.89ثانوي-نظام المقرراتآيات محمد علي الجنبي

99.88ثانوي-نظام المقرراتهدى حسين ناصر آل عباس
99.87ثانوي-النظام الفصليعقيله علي الجنبي

99.86ثانوي-نظام المقرراتيقين أحمد عيد اكريكيش
99.86ثانوي-نظام المقرراتنور بدر علي آل غزوي

99.86ثانوي-نظام المقرراتفاطمه محمد جواد طاهر ال السيد ناصر
99.86ثانوي-نظام المقرراتفاطمة محمد ال درويش

99.86ثانوي-نظام المقرراتزهراء ماجد علوي أبوالرحي
99.86ثانوي-نظام المقرراتالزهراء مجدي العسيري

99.83ثانوي-نظام المقرراتلجين علي جبارة
99.82ثانوي-نظام المقرراتسكينة حسين جعفر العلويات
99.81ثانوي-النظام الفصليساره عبد الرحمن آل ثابت

99.79ثانوي-نظام المقرراتهاشميه محمد العلويات
99.79ثانوي-نظام المقرراتمعصومة أحمد سلمان السعيدي

99.79ثانوي-نظام المقرراتعقيلة سعيد عبدهللا القديحي
99.79ثانوي-نظام المقرراتحور عبدالعزيز  آل ثابت
99.78ثانوي-النظام الفصليشهد حمزه صالح المبيوق

99.71ثانوي-نظام المقرراتفاطمة علي أحمد آل عبد الرزاق
99.71ثانوي-نظام المقرراتزينب أمين حسن الخضراوي
99.67ثانوي-نظام المقرراتكوثر عبدهللا سلمان الحمالي
99.67ثانوي-نظام المقرراتكوثر حسين منصور الحايك

99.67ثانوي-النظام الفصليزهراء علي حسن العلي
99.66ثانوي-النظام الفصليفاطمة إبراهيم سلمان السعيدي

99.64ثانوي-نظام المقرراتهداية حسين الحصار
99.64ثانوي-نظام المقرراتزهراء ناصر حسن العلوي
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99.63ثانوي-النظام الفصليمعصومه حسين أحمد الشاعر
99.61ثانوي-النظام الفصليفاطمة حسين حسن آل محمود

99.58ثانوي-نظام المقرراتبتول أنور حبيب السعيدي
99.57ثانوي-نظام المقرراتهبة حسين أحمد آل غزوي

99.57ثانوي-نظام المقرراتعلويه محمد جعفر الخضراوي
99.57ثانوي-نظام المقرراتزينب فاضل المسجن

99.57ثانوي-نظام المقرراتزهراء ضياء حسن الشهابية
99.57ثانوي-نظام المقرراتزهراء أمان محمد الشرفاء
99.5ثانوي-نظام المقرراتزينب محمد عبدهللا  آل يتيم

99.5ثانوي-نظام المقرراتزينب عبدالعظيم محمد أبوالرحي
99.5ثانوي-النظام الفصليحوراء حسين الصبيخي
99.5ثانوي-نظام المقرراتبتول فاضل أبوالرحي
99.43ثانوي-نظام المقرراتكوثر طاهر أبوالرحي

99.43ثانوي-نظام المقرراتسمات عبدالعزيز جعفر آل سالم
99.36ثانوي-نظام المقرراتإيمان حسن معتوق الدشيشي

99.36ثانوي-نظام المقرراتالزهراء موسى علوي الخضراوي
99.29ثانوي-نظام المقرراتفاطمه عباس علوي جواد آل درويش

99.29ثانوي-نظام المقرراتساجدة عبد االله عبدهللا القديحي
99.29ثانوي-نظام المقرراتزهراء حسن علي المسباح
99.26ثانوي-النظام الفصليزينب عبد الباسط البناي

99.25ثانوي-نظام المقرراتزينب منذر آل مدن
99.23ثانوي-نظام المقرراتزهراء إبراهيم علي العبيدان

99.21ثانوي-نظام المقرراتزهراء زكريا محمد آل سليمان
99.21ثانوي-نظام المقرراتزهراء حسن أحمد العكراوي

99.18ثانوي-النظام الفصليغدير محمد الخاطر
99.14ثانوي-نظام المقرراتزهراء موسى جعفر آل اعبيد

99.14ثانوي-نظام المقرراترناد عبدالعزيز أحمد آل نصيف
99.13ثانوي-نظام المقرراتزينب محمد صالح أبوالرحي
99ثانوي-نظام المقرراتفاطمة محمد إبراهيم الحيراني
99ثانوي-النظام الفصليفاطمة عبد الغني علي الخاطر

99ثانوي-نظام المقرراتغدير علي أحمد العوى
99ثانوي-نظام المقرراتبتول عادل عبدهللا المرزوق

99ثانوي-النظام الفصليبروج حسين آل قويسم
99ثانوي-نظام المقرراتكوثر حسن محمد الجارودي

النسبةمجال التألقاالسم
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متألقات الوسام للمرحلة المتوسطة
النسبةمجال التألقاالسم

100متوسطإباء عبدالجليل آل عبيدان
100متوسطحوراء عبد الفتاح جعفر آل درويش

100متوسطديما علي أحمد البشراوي
100متوسطشهد علي محمد آل عبيد

100متوسطفاطمة عبد العزيز آل توفيق
100متوسطفاطمة عبدهللا علوي القديحي

100متوسطكوثر أحمد علي الخياط
100متوسطمنى محمد علي العلوان

100متوسطنور علي رضي العبد العلي
100متوسطنور علي عبدهللا آل عبيد
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متألقات المرحلة المتوسطة
النسبةمجال التألقاالسم

99.94متوسطالرباب محمد آل قويسم
99.94متوسطنرجس حسن أحمد الحليلي
99.91متوسطأطهار حسين مهدي كويس

99.89متوسطإسراء هاني إبراهيم آل اعبيدان
99.89متوسطفاطم محمد الدشيشي
99.89متوسطفاطمة وحيد الجراش

99.86متوسطزهراء حاتم آل درويش
99.86متوسطزينب شاكر عبد هللا الورش

99.83متوسطآيات علي محمد حيان
99.83متوسطزهراء حسين علي آل خاطر

99.83متوسطزهراء هاني الصفار
99.83متوسطفاطمة هاني عبد رب الرسول الحمدان

99.8متوسطنور آل عبد رب النبي
99.77متوسطحور أحمد مهدي الخاطر
99.74متوسطرسل يوسف محمد الشرفا

99.71متوسطسلمى شاكر الصفار
99.71متوسطزهراء حسين عبدهللا العسيف

99.66متوسطوالية علي سعيد الخاطر
99.66متوسطزهراء محمد سعيد الخاطر

99.66متوسطحوراء سلمان علي يتيم
99.66متوسطبتول علي عبدالمحسن آل حماد
99.66متوسطأنوار كمال إبراهيم الخضراوي

99.63متوسطفاطمة حسين أحمد الشاعر
99.6متوسطحوراء أحمد علي الجنبي

99.57متوسطزينب فاضل عبدهللا الجبيلي
99.54متوسطجود عبدالعادل سلمان آل مرار
99.51متوسطليلى عبد العزيز علي مسقلب

99.51متوسطحور عبدالعزيز مهدي الخاطر
99.51متوسطسكينة صالح عبدالكريم الحميدي

99.51متوسطزينب علي أحمد الفرج
99.51متوسطرباب جعفر البناي

99.49متوسطسكينة فاضل علوي أبوالرحي
99.46متوسطزينب شاكر مهدي آل دخيل

99.43متوسطفاطمة وجدي العرفات
99.43متوسطمعصومة محمد آل عبيدان
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99.43متوسطفاطمة حسن أحمد الحليلي
99.43متوسطفاطمة بدر عبدهللا الحيراني
99.43متوسطزهراء علي عبدهللا آل عبيد
99.43متوسطساره عبد العزيز آل عبيد
99.4متوسطزينب طاهر الخضراوي
99.4متوسطزينب بدر أحمد الحميدي

99.4متوسطفاطمة فاروق صالح الحمادي
99.37متوسطبنين محمد علي آل طالق

99.37متوسطفاطمة خالد عبد هللا المرزوق
99.37متوسطلجين جعفر علي آل هليل

99.37متوسطبتول إبراهيم أحمد المسباح
99.34متوسطزهراء عبدهللا أحمد عبدالحي

99.31متوسطحوراء عادل العلويات
99.31متوسطنور حسين مهدي الجنبي

99.31متوسطسارة عمران رضي الشويكي
99.26متوسطفاطمة عادل عبد هللا المرزوق
99.26متوسطآية عبد العزيز علي المسباح

99.23متوسطزهراء علي العوازم
99.23متوسطإيمان أحمد غزوي

99.2متوسطكوثر عبدهللا معتوق الدشيشي
99.17متوسططيف هاني الجبيلي

99.14متوسطإيثار محمد أحمد الجارودي
99.14متوسطبتول علي عيد الدشيش

99.11متوسطنورعلي عبدالكريم البناي
99.09متوسطفاطمة حسين عيد الدشيش

99.09متوسططاهرة حسن الحايك
99.06متوسطآالء زكي علي الشيخ

99متوسطسمات حبيب أحمد الجارودي

النسبةمجال التألقاالسم
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متألقات قياس الموهبة
النسبةمجال التألقاالسم

773موهبة - الثالث متوسطرقية حبيب حسن آل حمود
760موهبة -الثالث متوسطزينب حسين منصور الحايك
733موهبة -الثالث متوسطزينب عماد سعيد آل عبيدان

733موهبة - الثالث متوسطزهراء محفوظ حسين الخضراوي
713   موهبة - الثالث المتوسطساره أحمد عبدهللا المرزوق
707موهبة - الثالث متوسطزينب نوح سلمان الجارودي
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أخصائية.. الشخصية المتنمرة بحاجة للقدوة الحسنة

زكية أبو الرحي

أكدت األخصائية رقية محمد الفلة أن القدوة الحسنة لها إيجابياتها في معالجة الشخصية المتنمرة.

جــاء ذلــك فــي فعاليــة “التنمــر إلــى أيــن”، التــي أقامتهــا اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح، مســاء اإلثنيــن ١٢ 
ذو القعــدة ١440 هـــ ، مســتهدفة األمهــات والمربيــات والمعلمــات.

وعرفــت الفلــة التنمــر بأنــه شــكل مــن أشــكال العنــف واإليــذاء واإلســاءة، وتكــون موجهــة مــن فــرد أو عــدة أفــراد إلــى فــرد أو 
مجموعــة مــن األفــراد، الفتــة أن المتنمــر غالبـًـا مــا يكــون  أقــوى مــن الضحيــة.

وأوضحــت أشــكال التنمــر،  فقــد يكــون تنمــًرا نفســيًا، كاإليحــاءات أو النظــرات والهمــز والضحــك علــى الضحيــة، وقــد يكــون 
تنمــًرا عقليـًـا، يشــتمل علــى الســخرية واالســتهزاء واالســتفزاز، أو تنمــًرا جســديًا، يشــمل الضــرب والعنــف.

وتابعــت أنــه قــد يكــون تنمــًرا إلكترونيـًـا عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي والبريــد اإللكترونــي أو مــن خــالل الرســائل 
لنصية. ا

وشــرحت أنــواع التنمــر التــي قــد تكــون فــي المدرســة أو العمــل أو عــن طريــق التنمــر االجتماعــي مــع الرفــاق واألصدقــاء 
وداخــل محيــط األســرة.

وذكرت أن أسباب التنمر إعالمية، وأسرية، اجتماعية، مدرسية، وشخصية مناقشة الحاضرات بكل األسباب.

وعــن عالمــات التنمــر لــدى الشــخص، أوضحــت بأنهــا تأتــي بظهــور العصبيــة والغضــب، القلــق الدائــم والخــوف، االنســحاب 
االجتماعــي، اإلكتئــاب، البــكاء والحساســية، االبتعــاد عــن أصدقائــه أو أي تجمعــات.

وأعطــت العــالج التربــوي للتنمــر، الــذي يكمــن فــي  فهــم المشــكلة بأنهــا أســلوٌب مكتســب، وقــد تكــون شــخصية كالغيــرة، أو 
أســرية اجتماعيــة كالعنــف، أو اجتماعيــة ســلوكية كعــدم األمــان.

وأوصت بالتحدث مع الشخص المتنمر، والبحث عن القدوة الحسنة، مشيرةً بأن هناك عقاب للمتنمرين، قد يكون حالً.

مــن جانبهــا، ذكــرت رئيســة اللجنــة النســائية األســتاذة أميــرة الناصــر أن التنمــر ظاهــرة ذكرهــا هللا فــي كتابــه، ولهــا مصاديــق 
عديــدة عاصرهــا األنبيــاء، مشــيرة إلــى قصــة نبــي هللا يوســف عليــه الســالم، وشــددت علــى حاجــة المجتمــع إلــى التوعيــة فــي 

مــا يخــص التنمــر.

جدير بالذكر أن اللجنة النسائية، تستعد لفعالية “ماذا بعد التحرش”، الموجهة لألمهات والمربيات والمعلمات.
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استمرار التسجيل في عين لضيافة األطفال

زكية ابو الرحي

ــال للعــام  ــي لألطف ــة، عــن اســتمرار التســجيل اإللكترون ــة مضــر الخيري ــع لجمعي ــال، التاب ــة األطف ــن لضياف ــن مركــز عي أعل
ــة. ــم األوراق الثبوتي ــل، وتقدي ــة الشــحصية للطف ــي، يتأكــد بعــد المقابل الدراســي ١44١ هـــ، كتســجيل مبدئ

وأوضحــت إدارة المركــز بــأن اجــراءات التســجيل وتعبئــة البيانــات تكــون عبــر الرابــط اإللكترونــي، وتســتكمل بتقديــم األوراق 
الثبوتيــة، إضافــة لعشــر صــور للطفــل مقــاس 4×٦، وعشــر صــور مقــاس 3×٢ ، مــع إرفــاق CD للصــور ذاتهــا.

ــارات  ــي المه ــة ف ــج عالمي ــة ببرام ــة العربي ــز للغ ــيس متمي ــاك تأس ــأن هن ــارت اإلدارة ب ــل، أش ــة للطف ــج المقدم ــن البرام وع
.icare ــج ــال، وبرنام ــال الفع ــادة واإلتص ــارات القي ــة، ومه ــة والمالي ــارات االجتماعي ــى المه ــة إل ــة، إضاف القرائي

وذكــرت أن مــن مميــزات المركــز، توفيــر التأميــن الصحــي لألطفــال فــي حالــة الطــوارئ، مــع توفيــر جميــع وســائل األمــن 
والســالمة، وســاحة ألعــاب داخليــة وأخــرى خارجيــة.

وفــي ســابقة مــن نوعهــا، ســيتم احتســاب الرســوم شــهريًا، ثــم توزيعهــا حســب البرامــج، برنامــج براعــم 750 ريــاال، برنامــج 
ــاال شــهريًا و ٢40  ــا أن رســوم المواصــالت داخــل القديــح ١50 ري ــاال، علًم ــاال، برنامــج معــارف 850 ري مناهــل 800 ري

ريــاال خــارج القديــح.

جدير بالذكر أن مركز عين لضيافة األطفال مرخص من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
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           الوعي الفكري عند الشباب ومقولة بالش فلسفة

 
فراس حسين الشواف 

الفلســفة فــي اللُّغــة: أصــل كلمــة فلســفة هــو اختصــاٌر لكلمتَيــن يونانيّتيــن، همــا: فيلــو، وتعنــي: ُحــّب، وســوفيا: تعنــي الِحكمــة؛ 
ــى  ــق عل ــذي أطل ــى فيثاغــورس، ال ــن هــذا االصطــالح إل ــة، وينســب بعــض المؤّرخي ــّب الِحكم ــى الفلســفة هــو ُح أي إّن معن
ــه عــن  ــز نفس ــي تميي ــهُ ف ــةً من ــه بالفيلســوف؛ رغب ــذي وصــف نفس ــقراط ال ــى س ــض إل ــهُ البع ــب فيلســوف، وأرجع ــه لق نفس
الّسوفســطائيين الذيــن يدّعــون الِحكمــة، ويــرى آخــرون أّن ُمصطلــح فلســفة يعــودُ إلــى أفالطــون؛ حيــث اســتخدمها فــي وصــف 

ســولون وُســقراط ]مقتبــس مــن كتــاب تبســيط الفلســفة[.

كمــا يختلــف تعريــف الفلســفة اصِطالحــاً عنــد الفالســفة؛ إذ يُعّرفهــا الفارابــي بأنّهــا: »العلــم بالموجــودات بمــا هــي موجــودة«، 
ــص الفلســفة  ــة هــي إحــدى خصائ ــد أّن الُكليّ ــث يُؤّك ــة؛ حي ــا الكليّ ــم األشــياء بحقائقه ــإّن الفلســفة هــي: عل ــدّي ف ــد الكن ــا عن أّم
الجوهريـّـة التــي تُميّزهــا عــن غيرهــا مــن العلــوم اإلنســانيّة، ويــرى ابــن ُرشــد أّن التّفكيــر فــي الموجــودات يكــون علــى اعتبــار 
أنّهــا مصنوعــات، و»كلّمــا كانــت المعرفــة بالمصنوعــات أتــّم كانــت المعرفــة بالّصانــع أتــّم«، أّمــا إيمانويــل كانــت فيــرى أّن 

الفلســفة هــي المعرفــة الّصــادرة مــن العقــل ]مقتبــس مــن كتــاب تعريــف الفلســفة[.

ــكوين الســلوك والــــوعي الفكــري للفــرد ألنــه يكتســب منهــم العــادات والتقاليــد ويخضــع لقيــود  ــة تأثيــر واضــح فــــي تـ للبيئ
المجتمــع باإلضافــة لتأثيرهــا علــى اتجاهاتــه وميولــه العقليــة ولعــل األســرة لهــا النصيــب األكبــر فــي تكويــن شــخصية الفــرد
إلنهــا بدايــة التنشــئة اإلجتماعيــة والفكريــة فهــل اختلــت الموازيــن فــي وقتنــا الحاضــر فــكان نتــاج هــذا االختــالل خــواء فكــري 

ونقــص فــي المعرفــة واالطــالع!؟

إذا شــعرت أنــك فــي متاهــة مــن الكتــب ال تنتهــي، إذا خالجــك الشــعور بأنــك فــي مواجهــة مســتمرة مــع النجــاح، ثــق بــأن النجــاح 
أساســه ”الوالديــن“ إن مســاحة األب فــي حيــاة أبنائــه ليســت محــددة بإطــار زمنــي ضيــق، فــأي عمــر يفــي هــذا الفاضــل حقــه 
وأيُّ زمــان يمكــن أن يــؤدي لــه فضلــه؛ فلــوال أبــي رحمــه هللا لمــا أصبحــت بمــا أنــا عليــه اآلن، شــاٌب طمــوح يجــد فــي الكتــب 

إلهامــاً وإصــراراً ونجــاح. 

فمن الجميل أن يشبه اإلبن أباه، سواء في تنمية مهارات فكرية أم ثقافية أو غيرها..

قال النبي األكرم ملسو هيلع هللا ىلص: ”من سعادة المرء أن يشبه أباه“. 

عندمــا كنــت صغيــراً كان أبــي رحمــه هللا حريصــاً جــداً علــى مكتبتــه التــي تحتــوي علــى آالف الكتــب المتنوعــة وكان يراهــا 
كنــزاً ثمينــاً اليقــدر بثمــن، ففــي كل مــرة كان فيهــا يعطينــي كتابــاً ألقــرأه كان يرينــي الفــراغ بيــن الكتــب وكأنــه يقــول لــي امــأل 
فــراغ عقلــك بمــا يفيــده؛ لتحــارب الجهــل بالمعرفــة ولــم يقتصــر األمــر لحــد اإلطــالع والقــراءة فقــط بــل كان يناقشــني بالســاعات 
حــول المعلومــات التــي اكتســبتها ومــدى فهمــي لهــا وهــذا األمــر كان لــه دوٌر كبيــر فــي تكويــن شــخصيتي الحاليــة، إن حبــي 
للقــراءة واإلطــالع َمــوروٌث أعتــز بــه، أورثتــه لمــن بعــدي ابنتــي الغاليــة »يــارا« والتــي لهــا مكتبتهــا الخاصــة تقــرأ وتناقــش 

ومنهــا اتعلــم.

]بــالش فلســفة[ مقولــة يرددهــا مــن لديهــم نقــص فــي المخــزون الفكــري وجهــل تــام بــآداب الحــوار ولعــل اســتخدام هــذا اللفــظ 
دارج بيــن فئــة الشــباب بكثــرة رغــم وجــود جميــع الوســائل التــي لــم تكــن متوفــرة قديمــاً، إال أن الجيــل الســابق يــرى فــي الجيــل 

الحالــي جيــالً متخلفــاً همــه الشــاغل كيــف أعمــل فــي أمــة أساســها وبنيانهــا ابتــدى ب ”اقــرأ“. 
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رئيس هيئة الرياضة يدشن » شعار وهوية« بطولة العالم لكرة اليد  لإلندية »سوبر جلوب«

 الملحق الرياضي

يد مضر تشارك في البطولة الخليجيه بالكويت
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 الملحق اإلعالني
 وظائف شاغرة في جمعية  مضر الخيرية
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 الملحق اإلعالني

وظائف شاغرة في المجمع الطبي العام
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 الملحق اإلعالني
مواعيد عمل المجمع الطبي العام
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 الملحق اإلعالني

عروض قاعة  الملك عبدهللا الوطنية
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114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

العدد 2٣ ذو القعدة 1440- يوليو  2019

  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

خيرية مضر نبض خيركم

 حساباتنا البنكية

 البنك السعودي الفرنسي

 البنك السعودي لالستثمار

 البنك األول

 البنك العربي

 بنك األهلي

 بنك الرياض

2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

0 3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

 بنك سامبا

0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

8 0 6 9 0 2 0 2 7

0 7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

S A 3 2 6 5 0 0 0 0 0 0 3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

S A 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

S A 4 7 3 0 4 0 0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

S A 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 6 7 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

S A 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 9 0 2 0 2 7

 عند اإليداع  المباشر  في الحسابات البنكية نأمل إرسال
 رسالة واتساب إلى لجنة العالقات العامة : 

05٣90871٣٣

مالحظة :
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 تواصل معنا

العدد 2٣ ذو القعدة 1440-  يوليو  2019

media@mudhar .org

013-8550031

920010795

قنوات التواصل االجتماعي

   للتواصل مع المركز اإلعالمي _ خيرية مضر

info@mudhar .org

@mudharcharity1387

@mudharcharity

@mudharcharity1387

www.mudharcharity 
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القطيف - القديح
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