


يالذمالمعرفةللمجتمعاتالتاريخيالتطورنتأملفعندمايمتلكها،أنمجتمعأييستطيعثروةوأهمأعظماإلنسانيةالموهبةتعد
العاديةغيروالقدراتالموهوبعلىتتعرفأناستطاعتالتيالمجتمعاتأننجدغيرهاعلىومتقدمةمنتجةالمجتمعاتبعضيجعل
.ومتقدمةمنتجةمجتمعاتهيواالهتمامبالرعايةوتولتهملهمواإلمكاناتالفرصتوفيرعلىوعملتيمتلكها،التي

ياسةسعملتهماوهذاحولنا،منللعالموالمتالحقةالسريعةالتطوراتظلفيملحاًمطلباًأصبحبالموهوبيناالهتمامفإنذلكعلىوبناءًا
امتقالتيالموهوبينإدارةإنشاءخاللمنوذلكحقوقهممنكحقالموهوبينرعايةأقرتحيثالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليم
مادباعتوذلكالمدرسةوخارجداخلواالبداعالموهبةثقافةنشرعلىحرصتكمالهمالمناسبةالرعايةلتحقيقوالمشاريعالخططبإعداد
يفيةبكتعريفهممعالموهوبماهيةحولصحيحةعلميةرسالةايصالهدفهاللمجتمعساميةرسالةطياتهفييحملالذيموهبةأسبوع

دةالسائالبرامجعنبعيدةوجاذبةمثيرةوفعالياتأنشطةتنفيذخاللمنالمناسبةالرعايةوتقديمبهماالهتمامثمومناكتشافه
.عليهاوالمتعارف



(  أيام خمسة) هو برنامج تواصلي تقوم فكرته على مبدأ نشر ثقافة الموهبة واإلبداع لدى جميع فئات المجتمع من خالل تخصيص أسبوع دراسي كامل 
ال دف إيصمحدد لتقديم برامج وفعاليات متنوعة تسهم في نشر ثقافة الموهبة واإلبداع مبنية على أسس علمية تتناسب مع الفئة المستهدفة منه، به

.رسالة علمية صحيحة للمجتمع، مما يسهم في زيادة وعيهم بأهمية رعاية الموهوبين

م2022مارس 31-27الخميس  الموافق –من يوم األحد ا.                                    خمسة أيام

.الطالبات، المعلمات، مديرات المدارس، المشرفات التربويات، أولياء األمور، المجتمع الخارجي

.إدارة الموهوبين والموهوبات  : الجهة اإلشرافية

يم العام تعلمنسقي الموهوبين والموهوبات ، معلمي الموهوبين و الموهوبات ، الطلبة الموهوبين و الموهوبات ، المشرفين والمشرفات في كافة مدارس ال

الحكومية واألهلية وتحفيظ القرآن



.نشر ثقافة الموهبة واإلبداع

.التعريف بمفهوم الموهبة واإلبداع•
.التعريف بالطالب ا لموهوب وخصائصه وحاجاته المختلفة•
.التعريف بأبرز خصائص الموهوبين وكيفية التعرف عليهم•
التعريف ببرامج اإلدارة العامة للموهوبين•
.نحو الموهبة واالبداع( أفراد ومؤسسات ) بناء توجه إيجابي لدى المجتمع •
.تقديم الدعم ألولياء األمور في مجال كشف ورعاية الموهوبين•
.تكوين اتجاهات إيجابية نحو علماء الموهبة•
االحتفاء بالطالب الموهوب وإيضاح مكانته في المجتمع وإبراز ما وهبه اهلل من قدرات وإبداعات، وذلك بالتعريف بالطالب •

.هـ1443الموهوبين الحاصلين على جوائز دولية للعام الدراسي 



.تنفيذ برنامج تدريبي لمعلمي المدرسة للتعريف بأهمية الطالب الموهوب وخصائصه وكيفية التعامل معه
.تنفيذ برنامج تدريبي لطالب المدرسة حول مهارات التفكير األساسية

.تنظيم المسابقات اإلبداعية
.التعريفية بالموهوبينوالبنراتتخصيص مكان بارز في المدرسة لنشر اللوحات 

.تخصيص وقت في اإلذاعة الصباحية للتعريف بخصائص الطالب الموهوب وحاجاته المختلفة
.عمل نشرات توعوية للتعريف بأهمية الطالب الموهوب وخصائصه وكيفية التعامل معه

.االستفادة من حصص االنتظار في نشر ثقافة الموهبة واإلبداع
.إرسال رسائل جوال ألولياء األمور تتضمن عبارات توعوية في مجال الموهوبين

.استضافة أحد المبدعين أو المخترعين إللقاء محاضرة علمية ضمن الشراكة المجتمعية 
.تنفيذ محاضرات توعوية

.حفل ختام أسبوع الموهبة المدرسي وتكريم المشاركين فيه
.فةمع الحرص على تنويع الفعاليات بحيث تشمل كافة الفئات المستهد



.االطالع على تعميم أسبوع موهبة أو الموقع االلكتروني إلدارة الموهوبات لتحديد موعد تنفيذ أسبوع موهبة

.البدء في إعداد األطر العامة للخطة الشاملة ألسبوع الموهبة باالستفادة من خطة أسبوع موهبة والموقع االلكتروني لمؤسسة موهبة

.تحديد الفعاليات وجدولتها بما يتالءم مع المدة الزمنية المحددة له

.من معلمات وطالبات-حسب الحاجة–اختيار فريق العمل الداعم 

هذا ي باإلعالن عن أسبوع موهبة قبل موعده بفترة كافية من خالل الملصقات الحائطية واالذاعة المدرسية ونحوها، إلثارة اهتمام المجتمع المدرس

.األسبوع



:اإلعداد النهائي لخطة أسبوع موهبة على أن تتضمن إطار نظري لها يشتمل على

.مقدمة➢

.فكرة أسبوع الموهبة➢

نشرات، مطويات،)اعتماد شعار اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع و المحدد من قبل إدارة الموهوبات في جميع المناشط والفعاليات المنفذة في األسبوع ➢

...(.، بنراتعروض تقديمية، 

.الهدف العام واألهداف التفصيلية➢

.الجهة اإلشرافية➢

.المساندة/ الجهات الداعمة➢

.الفئة المستهدفة➢

الجهات المنفذة➢



➢

.   نوع الفعالية
الفئة المستهدفة منها

عنوانها     
الهدف منها

إجراءات تنفيذها  
مكان تنفيذها 

تاريخ التنفيذ          
الفئة المنفذة

(أولياء أمور، طالبات، منسوبات المدرسة، أخرى)أعداد المستفيدات والمستفيدون من أسبوع موهبة 



.يتم تنفيذ أسبوع موهبة وفقاً لخطتك التي نم وضعها مسبقاً

:من الضروري تعبئة نموذج للتقرير الختامي ألسبوع موهبة على أن يحتوي التقرير على

.نبذه عن أسبوع موهبة وتأمالتك في هذا األسبوع❖
.الفعاليات المنفذة في المدرسة خالل أسبوع موهبة❖
.عدد المستفيدات من هذه الفعاليات من كل فئة❖
.الفئة المنفذة للفعالية❖
.التحديات والتوصيات❖
.صور من الفعاليات المنفذة❖
.نماذج من أبرز المخرجات❖



نموذج الخطة المقترحة للمدارس لتنفيذها بأسبوع موهبة-1

نموذج فارغ لخطة العمل في أسبوع موهبة-2

نموذج التقرير الختامي -3



م يف املدارس2022اخلطة الزمنية املقرتحة لفعاليات األسبوع الوطني للموهبة واالبداع ويوم املوهبة اخلليجي 

نامج  من تاري    خ اليوم  ـه 1443شعبان 28–24البر
الكود 

الموجه

شواهد 

التنفيذ
الوقت

يوم

األحد

ـ : االحتفاء باليوم الخليجي للموهبة واالبداع واسبوع الموهبة

.ات  عبر المنصة أو في الصف/التعريف باليوم الخليجي للموهبة واالبداع واسبوع الموهبة في أول خمس دقائق من الحصة األولى من قبل المعلمين -1

.التعريف بدور وزارة التعليم برعاية الموهوب والتعريف بمؤسسة موهبة-2
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االثنين

:حملة تعريفية تتضمن التعريف عن 

ات نبذة عن فعالي-...... -علماء موهوبين قديماً وحديثاً –تاريخ الموهبة ) باليوم الخليجي للموهبة واالبداع واسبوع الموهبة من خالل حساب المدرسة -1

(.المدرسة

.تستهدف الموهوب من الوزارةوأهم المسابقات التي( واتس اب– SMS)التواصل يومياً مع أولياء األمور برسائل تثقيفية عن الموهبة واالبداع  2

يوم 

الثالثاء

:مارس3اليوم الخليجي للموهبة واالبداع 

:اختيار احدى العناوين التالية ( حضوري لجميع المراحل أو عن بعد )الورش التدريبية 

الروبوتات–5والخروج بمنتج  ابداعي       سكامبر-4البحث العلمي  -3حل المشكالت بطرق إبداعية -2الكورت-1

.عامة ودور المدينة خاصة لرعاية الموهوب وعرض أسماء الفائزين بمسابقات محلية وعالمية على المجتمعابراز دور المملكة

ءيوم األربعا

:المحاضرات والندوات 

.الدخول على موقع موهبة وتعريف الطلبة بالخدمات المقدمة من خالل الباركود-1

....(.-برنامج الكشف عن الموهوبين –ابداع أولومبياد) إقامة محاضرة تعريفية عن برامج موهبة المختلفة -2

يوم 

الخميس

:البرنامج الختامي

مدة لبحث أصالة اقع المعتلموالدخول على موقع مكتب براءات االختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعريف بآلية منح براءة االختراع  أو الدخول الى ا-1

(.  المخترع أو المبتكر)المنتج 

.تكريم المشاركات من المعلمات والطالبات بشهادات شكر وهدايا إن أمكن-2

مالحظات

ة إدار–(منسق الموهوبين، الموهوبات)ات بالتنسيق مع /تقوم إدارة المدرسة باإلشراف المباشر على البرامج وينفذ من خالل المعلمين-1

ها تفيد الموهبة/دقيقة خالل اليوم الدراسي ويحق للمنسق إضافة برامج من ابداعه 40الموهوبين و الموهوبات   بما ال يزيد عن 

ة  الموهوبين بإعداد تقرير مصور عن اليوم الخليجي للموهبة واالبداع واسبوع الموهبة وإرساله عبر البوابة الى إدارة  /تقوم منسق-2

(  للبنات فقط)غادة البلوي / الموهوبات باسم مشرفة الموهوبات 

.يتم تقييم التقارير المقدمة وتكريم المدارس المتميزة-3

التقرير الختامي



مالحظاتمقر التنفيذالفئة املستهدفةذهاملسؤول عن تنفيالبرنامجاليوم والتاريخم
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األحد
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5
الخميس

ه1443/ 8/ 28

1.
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خطة تفعيل اليوم اخلليجي للموهبة واإلبداع وأسبوع املوهبة



م2022التقرير ختامي لتفعيل أسبوع الموهبة واليوم الخليجي للموهبة واإلبداع

المنجز

........لقاءات –ورش –برامج -عروض–نشرات ) 
يذتاريخ التنف

مكان 
التنفيذ

ةالفئة المستهدف
عدد 

نالمستفيدي
الفئة 
المنفذة

الشواهد



:  التحديات 

:التوصيات 




