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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الليث

 الشؤون التعليمية/قسم الموهوبين

  2021األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع 

 بقسم الموهوبين بتعليم الليث
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 
 

الهدف االستراتيجي  انطالقا من حرص وزارة التعليم على رعاية الطلبة الموهوبين، وسعيها لتحقيق

السادس لوزارة التعليم، والذي ينص على تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار، ثم اعتماد 

االسبوع الوطني للموهبة واالبداع مع اليوم الخليجي للموهبة واالبداع الموافق للثالث من مارس من كل 

واالبداع وتوعية المجتمع التعليم والمحلي بأهميتها،  عام، كم مناسبة تربوية تعنى بنشر ثقافة الموهبة

لتكون احدى الرسائل المؤثرة يف نقل وتصحيح المفاهيم المتصلة الموهبة واالبداع ورفع مستوى الوعي 

المجتمعي بأهمية الموهبة،  وبأن الموهبة موجودة لدى الجميع، ولكن تحتاج اىل ظروف مناسبة لتسليط 

  .تزهر فيه موهبة كل فرد الضوء على الجانب الذي

ويتجلى سريع عظمته سبحانه وتعاىل يف خلقه لهذا التنوع يف مواهب وقدرات البشر، لذا كان أسبوع 

موهبة ودوره كمناسبة وطنية تحتفي بكل المواهب الطالبية المتنوعة، وتعزيزها وتوجيهها نحو الرعاية 

 .األمثل للمضي قدماً نحو مجتمع معريف منافس عالميا ً

 التعريف 
 

هي برامج وفعاليات تقوم فكرتها على توعية المجتمع التعليمي والمحلي من خالل تخصيص أسبوع 

دراسي محدد لتقديم برامج وفعاليات تسهم يف نشر ثقافة الموهبة واالبداع وفق منهجية علمية تتناسب 

 مع الفئات المستهدفة منه.

 األهداف 
 

 التشجيع على اإلبداع.نشر ثقافة الموهبة للجميع و .1

كات المجتمعية يف نشر ثقافة الموهبة واإلبداع. .2  تفعيل دور الشرا

 تفعيل دور الجامعات والتعليم العايل يف نشر ثقافة الموهبة واإلبداع. .3

المستهدف 

 ون
 

 مجتمع إدارة التعليم. .1

 مجتمع المدرسة. .2

 المجتمع المحلي. .3



 

  

 

 قسم فريق العمل بقسم الموهوبين خطة تفعيل األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع إىل ثالث مستويات:

 أوالً: على مستوى إدارة التعليم

 ع الطالب الموهوبين وأولياء أمورهم.لقاء مدير التعليم م .1

 تقديم مركز الموهوبين مجموع من البرامج التدريبية للطالب الموهوبين. .2

 .مهارات البحث العلمي 

 .مدخل إىل المايكروبت 

 .المهارات الرقمية 

 .حل المشكالت 

 .سكامبر 

 .تنمية مهارات القيادة 

  إثراءstem    .الكيمياء 

 .نظرية تريز للتفكير 

 طالب المعلمين واألقسام المساندة لقسم الموهوبين.تكريم ال .3

 ثانياً: على مستوى المدارس

 الداعمة للمدارس. 2021إعداد حقيبة األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع  .1

 مخاطبة مكاتب التعليم والتعميم على المدارس. .2

 ثالثاً: على مستوى المجتمع المحلي

كة مع جامعة الباحة. .1  تقديم محاضرة بالشرا

 ن الموهبة إىل التفوق ... رحلة الكشف والرعايةم 

 إنشاء )حائط الكتروين( للتفاعل ونشر فعاليات هذه المناسبة.  .2

 فعالية )أختبر معلوماتك( يف الموهبة واإلبداع. .3

 

  

 

 الخطة 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطةتنفيذ  
 



 

 

 كالتايل: 2021البداع إحصائية بالفعاليات المنفذة حسب الخطة لألسبوع الوطني للموهبة وا  

 على مستوى إدارة التعليم: .1

 

 

 لقاء مدير التعليم مع الطالب املوهوبني وأولياء أمورهم (1الفاعلية )

 وصف الفعالية

أكد فخره بهم وخالل هذه املناسبة  لطالب املوهوبني وأولياء أمورهم افرتاضًيا،لقاء 

لألسر يف رعاية ودعم مواهب  بالشراكة الفاعلة اإلبداعية وأشادومبواهبهم وقدراتهم 

 أبنائهم.

 1 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 128 عدد املستفيدين

 الطالب / أولياء األمور نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 برامج مركز املوهوبني للطالب عن بعد (2الفاعلية )

 وصف الفعالية

بالليث وأضم املوهوبني مركزي  معلميالقسم و تقديم جمموعة من الربامج من قبل مشريف

  االت كالتالي: اجمل د عديف للطالب املوهوبني عن بعد

، حل املشكالت، املهارات الرقميةمهارات البحث العلمي، مدخل إىل املايكروبت، 

 نظرية تريز للتفكري.الكيمياء،     stemإثراء سكامرب، تنمية مهارات القيادة، 

 8 عدد املنفذين

 1 تطوعنيعدد امل

 193 عدد املستفيدين

 الطالب املوهوبني نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 2021حقيبة األسبوع الوطين للموهبة واإلبداع  (3الفاعلية )

 وصف الفعالية
إعداد حقيبة  داعمة للمدارس حتتوي على عروض مرئية عن دور اململكة يف الكشف والرعاية 

 شورات عن املوهبة واالبداع ، شعار املناسبة ...اخلللطالب املوهوبني ، من

 5 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 154 عدد املستفيدين

 املدارس نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 االحصائيات 
 



 

 

 على مستوى المدارس: .2

 

 

 تكريم الطالب املعلمني واألقسام املساندة لقسم املوهوبني (4الفاعلية )

 وصف الفعالية

 ب املشاركني يف االوملبياد الوطين لإلبداع العلمي.تكريم الطال 

 .تكريم منسقي املوهوبني املنفذين لربامج املوهوبني 

 .تكريم املدارس املتميزة يف تفعيل مع برامج املوهوبني 

 .تكريم األقسام املساندة لربامج املوهوبني 

 11 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 27 عدد املستفيدين

 مشرفني -قادة مدارس  –معلمني  –طالب  يديننوع املستف

 داخل أقسام اإلدارة –الكرتونيا  مكان التنفيذ

 عدد املدارس املفعلة

 8 ابتدائي

 11 متوسط

 9 ثانوي

 ختصيص أول مخس الدقائق إلبراز دور اململكة (1الفاعلية )

 وصف الفعالية
ة يف الكشف والرعاية للموهوبني للطالب بداية أول إبراز دور اململكة العربية السعودي

 مخس دقائق من احلصة األوىل 

 28 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 3612 عدد املستفيدين

 الطالب نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 2021مسابقات أسبوع موهبة  (2الفاعلية )

 وصف الفعالية
 ،يف االبتكار، التصوير، لوحات فنية، مونتاج مسابقات اقامة عن املدرسة نسوبيمل اعالن

 جتارب علمية مبناسبة أسبوع موهبة ثقافية.. 

 3 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 811 عدد املستفيدين

 الطالب نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ



 

 

 

 

 التجارب العلمية (3الفاعلية )

 وصف الفعالية

 ممتلًئا أخرى ومرة باملاء ممتلًئا مرة حني يكون للبالون حيدث ملا علمية جتربة .1

 باهلواء.

 .ةبيجتربة القصور الذاتي بفعل اجلاذ .2

 السائل. املاء يف األسود الفلفل مع الغسيل سائل ملا حني تفاعل علمية جتربة .3

 املاء. مقابل املواد كثافة توضح علمية جتربة .4

 أقراص مع واأللوان الزيت مع املاء حني تفاعل  ما حيدث توضح علمية جتربة .5

 الفوار أو األسربين

 3 عدد املنفذين

 1 عدد املتطوعني

 637 عدد املستفيدين

 الطالب نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 واألعمال الفنية الرسم (4الفاعلية )

 وصف الفعالية

 كانفس: لوحة على الرسم .1

 للمدرسة ختيلية صورة ...العهد يوول سلمان للملك صورة ... للخيل زيتية صورة

وما حتتويه  األمحر البحر جلزر صورة ...بعد عن مالتعلي واقع حتاكي صورة ...الرقمية

 السعودية ملدينة نيوم ختيلية صورة ..وطنية مكتسبات من

 .تصميم جمسم فين على شكل صندوق .2

 3 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 423 عدد املستفيدين

 الطالب يديننوع املستف

 عن بعد مكان التنفيذ

 العلمي الطالبي اإلنتاج (5الفاعلية )

 مشاركة الطالب زمالئه  مبقطع  فيديو عن التجارب العلمية أو اخلربات السابقة لديه. وصف الفعالية

 5 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 682 عدد املستفيدين

 الطالب نوع املستفيدين

 بعدعن  مكان التنفيذ



 

 مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة )موهبة( زيارة (6الفاعلية )

 وصف الفعالية
زيارة املوقع االلكرتوني للمؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة موهبة  وتعريف الطالب به ، 

 وطريقة التسجيل املوقع. ،وشرح املسابقات واخلدمات املقدمة للطالب يف جمال املوهبة

 1 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 28 عدد املستفيدين

 الطالب نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 املسابقة الثقافية )سؤال وجواب( (7الفاعلية )

 وصف الفعالية

 كانفس: لوحة على الرسم .1

 للمدرسة ختيلية صورة ...العهد وولي سلمان للملك صورة ... للخيل زيتية صورة

وما حتتويه  األمحر البحر جلزر صورة ...بعد عن مالتعلي واقع حتاكي صورة ...الرقمية

 السعودية ملدينة نيوم ختيلية صورة ..وطنية مكتسبات من

 .تصميم جمسم فين على شكل صندوق .2

 3 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 423 عدد املستفيدين

 الطالب نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 املرئية) فيديو( العروض (8الفاعلية )

 .عن براءات االخرتاع السعودية للطالب مدة مثان دقائق عرض مقطع فيديو  وصف الفعالية

 1 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 28 عدد املستفيدين

 الطالب نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 املوجهة تالنشرات والقراءا (9الفاعلية )

 رات وقراءات موجهة خاصة باملوهبة وإرساهلا جملموعات الواتساب املدرسيةتصميم نش وصف الفعالية

 4 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 1028 عدد املستفيدين

 املعلمون ، الطالب ،أولياء األمور نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ



 على مستوى المجتمع المحلي: .3

 

 

 

 الختبارات الفترية يف المدارس.تزامن فعاليات األسبوع مع ا 

 تزامن االحتفاء باألسبوع مع انتشار وباء كورونا وهذا حد من عدد الفعاليات. 

 

 

 ايةمن املوهبة إىل التفوق ... رحلة الكشف والرعحماضرة  (1الفاعلية )

 وصف الفعالية

 اجملتمع واملهتمنيألفراد  والتفوق موجههحماضرة توعوية عن اكتشاف ورعاية املوهبة 

 .قدمها الدكتور /أمحد الشباطات  بالشراكة مع جامعة الباحةبهذا اجملال 

 الرتبية اخلاصة –األستاذ املشارك بكلية الرتبية 

 1 عدد املنفذين

 1 عدد املتطوعني

 109 فيدينعدد املست

 اجملتمع نوع املستفيدين

 عن بعد مكان التنفيذ

 يف املوهبة واإلبداع كأخترب معلومات (2الفاعلية )

 وصف الفعالية
حول املوهبة واإلبداع ودور اململكة يف رعاية املوهوبني مت ، خيارات متعددة على شكل أسئلة 

 التواصل. عرب روابط قوقل ونشرها عرب جمموعاتتصميمها الكرتونيًا 

 3 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 126 عدد املستفيدين

 اجملتمع نوع املستفيدين

 عرب رابط الكرتوني مكان التنفيذ

 الكرتونيحائط  قسم املوهوبني بالليث  (3الفاعلية )

 وصف الفعالية
نفذة هلذه لرفع املنشورات التوعوية والفاعليات املPadlet حائط الكرتوني بواسطة برنامج  

 املناسبة وإتاحة الفرصة للمجتمع باالطالع والتفاعل  والقدرة على املشاركة.

 3 عدد املنفذين

 0 عدد املتطوعني

 منشور 105 عدد املستفيدين

 اجملتمع نوع املستفيدين

 عرب رابط الكرتوني مكان التنفيذ

 المعوقات 
 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم توثيق الشواهد وفق مستويات الخطة وهي كالتايل:

 الرابط المستوى

 أوالً: على مستوى المدارس

 رس.الداعمة للمدا 2021إعداد حقيبة األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع  .1

 مخاطبة مكاتب التعليم والتعميم على المدارس. .2

 الفعاليات المنفذة يف المدارس. .3

 

 ثانياً: على مستوى إدارة التعليم

 لقاء مدير التعليم مع الطالب الموهوبين وأولياء أمورهم. .1

 تقديم مركز الموهوبين مجموع من البرامج التدريبية للطالب الموهوبين. .2

 .مهارات البحث العلمي 

 إىل المايكروبت. مدخل 

 .المهارات المعلوماتية 

 .حل المشكالت 

 .سكامبر 

 .تنمية مهارات القيادة 

  إثراءstem    .الكيمياء 

 .نظرية تريز للتفكير 

 تكريم الطالب المعلمين واألقسام المساندة لقسم الموهوبين. .3

 

 اً: على مستوى المجتمع المحليلثثا

كة مع جامعة ا .1  لباحة.تقديم برنامج تدريبي بالشرا

 من الموهبة إىل التفوق ... رحلة الكشف والرعاية 

 إنشاء )حائط الكتروين( للتفاعل ونشر فعاليات هذه المناسبة. .2

 فعالية )أختبر معلوماتك( يف الموهبة واإلبداع. .3

 

 الشواهد 
 



 
 

 


