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 المقدمة

غير ودعما   اهتماما   -هللا حفظه-العزيز الملك سلمان بن عبد خادم الحرمين الشريفين تولي حكومة 

استكماال لمسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا  للتعليم كركيزة أساسية من ركائز التنميةمحدود 

" إن التعليم في السعودية هو الركيزة األساسية التي ، كما قال يحفظه هللا  -رحمه هللا –بن عبدالعزيز 

. وقد خطت المملكة العربية بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في العلوم والمعارف" نحقق

بالموهوبين على وجه السعودية خطوات حثيثة في سبيل الرقي بمجاالت التعليم كافة ومجال االهتمام 

 حيث يأتي "المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين" كأحد المشاريع الرائدة الذي يتمالخصوص، 

تنفيذه بشراكة إستراتيجية بين كل من وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

رثر في التعرف على لها بالغ األ الجهود وكانافرت ضفعلى مدى سبع سنوات توالمركز الوطني للقياس. 

للتعرف على ن العميق بأهمية تقديم الرعاية المناسبة لهم وهذا يترجم اإليماليسهل بعد ذلك الموهوبين 

مجتمع معرفي تتحقق فيه التنمية إلى تحول للعم الغالية اليت بها نحقق المستقبل الواعد الداهذه الفئة 

  .م2030رؤية المملكة وهذا ما ينسجم مع توجهات الدولة وفقها هللا إلى تحقيق ، المستدامة

 

 األهداف 

 ن إلى ما يلي:يهدف المشروع الوطني للتعرف على الموهوبي

 .يةمالمجاالت العل كافة في العربية السعودية في المملكة الموهوباتوالموهوبين  الطلبةالتعرف على  -

 الموهوبين.للتعرف على  شاملةعلمية ومنهجية  تطوير نظام متكامل -

 االرتقاء بجودة معايير وأدوات التعرف على الموهوبين. -

 ة.المالئمبرنامج الرعاية م إلى وجيههوت ينالموهوبة الطلبفي اختيار  العدالة واإلنصافتحقيق  -

 .في المملكة للطلبة الموهوبين شاملة ومفصلة بناء قاعدة بيانات -

 اكتشافهم.في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية  اإلسهام -

 .العملية ودقتهاتحويل إجراءات التعرف وجعلها إلكترونية مما يرفع كفاءة  -

 علىالتعرف     بمجال بما له عالقة والمكتبة العربية صادر البحث العلميإرثراء م في اإلسهام -

 الموهوبين.
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  : المصطلحات

 تفسيره المصطلح م

الموهوبات لدى إدارة المشروع  /الممثل الوحيد إلدارة الموهوبين هو مدير الصالحية 1

 قسم موهوبين. /واقع مدير صالحية واحد لكل إدارةب

ه لدى إدارة الموهوبين/ الموهوبات. كما أن هو ممثل المدارس المستهدفة دارسممثل الم 2

  .لكترونيةئول عن تعبئة استمارة الترشيح اإلالشخص المس

 

 الجهات المنفذة

 .وزارة التعليم -

 .(موهبة)مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  -

 المركز الوطني للقياس. -

 المستهدفون

في  المقيمونو السعوديون أو من أم سعودية المواطنون :التعليم العامفي  عدون بالموهبةالواطالب ال -

من إجمالي  % 5 في المملكة العربية السعودية. على أال تتجاوز نسبة المقيمينمراحل التعليم العام 

  المرشحين.

ب الموهوب خصائص الطال: من خالل تزويد األسرة بمعلومات شاملة عن الطلبة الموهوبين أسر -

 تقدم الطالب وجوانب تميزه وقدراته وإمكاناته.ومستوى 

 .توعية منسوبي المدرسة بالموهبة وتفعيل دورهم في التعرف على الطالب الموهوبين سة:المدر -

الموهوب  التعرف علىومؤسساته وتعريفهم بأهمية  أفرادهمن خالل رفع الوعي لدى  المجتمع: -

 .لكبير من ذلكورعايته في وقت مبكر والعائد ا
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 ونالمستفيد

 التعليم.وزارة  -

 ."موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع " -

 الطلبة الموهوبين.ب الهيئات الحكومية والخاصة والباحثون المهتمونالمؤسسات و -

 

 أدوات التعرف في المشروع 

 إعمدادتمم الموهوبين،     تعرف على بعد دراسة ومراجعة مستفيضة لمعظم األدبيات العلمية في مجال ال  

وتمم تطويرهما علمى . من قِبل خبراء محليين ودوليين بما يتوافق مع المجتمع السعوديأدوات المشروع 

 فيما يلي: هذه األدوات وتتمثلمدى سنوات التطبيق الخمس األولى. 

 الواعدين بالموهبة. بةللطل استمارة الترشيح األولي -

 قلية المتعددة.الع مقياس موهبة للقدرات -

 

 النطاق الجغرافي

 إدارات التعليم )بنين وبنات(.لمحافظات والمدن والقرى في جميع اكافة 

 الصفوف المستهدفة

 في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن  الثالث المتوسطالثالث والسادس االبتدائي و

 .(العربي والدولي– )الحكومية واألهلية

 

 

  التوعية والتدريب

المشممروع اعتمممادا كبيممرا علممى مسممتوى التوعيممة والتممدريب، فكلممما ارتفممع مسممتواهما ارتفممع مسممتوى  يعتمممد

 األداء في المشروع.

 وتولي إدارة المشروع اهتماما كبيرا  بالتوعية والتدريب من خالل:

 تزويد مدراَء الصالحية بدليل تعريفي يشرح إجراءات المشروع وكيفية استخدام النظام التقني.  -1

ف مممدراُء الصممالحية بتممدريب معلمممي الرياعمميات والعلمموم علممى كيفيممة تعبئممة اسممتمارات الترشمميح يُكل مم -2

 األولي.
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تثقيمف وتوعيمة المجتممع التعليممي  مهممة -الصمالحيةالذين يختمارهم ممدير  -اإلدارات  يسند إلى ممثلي -3

المملكمة، إلمى بالمشروع وحمثهم علمى االهتممام بمه ومما يقدممه ممن خدممة وطنيمة لمسمتقبل الموهبمة فمي 

 جانب مهامهم المتعلقة بالترشيح.

 

  الختيار والتوزيع
يقوم النظام التقني للمشروع بعد ظهور نتائج مقياس موهبة بتوزيع الطالب المسجلين في البرامج وفقا  

 لبرامج الجهات المستفيدة وشروط االنضمام.

 

 تقييم أداء إدارات التعليم: معايير 

 الوزن اييرشرح حساب المع المعايير

 %50 %(30%(+ المقبولون/المرشحون )20نسبة متوسط الدرجات ) جودة الترشيح

 %25 المقبولون/القيمة من فئة المخصص كفاءة الترشيح

 %15 المختبرون/القيمة من فئة المخصص نسبة الحضور

 %10 المرشحون/القيمة من فئة المخصص نسبة اإلنجاز 

 %100 المجموع

تقدير الجهود 

  إلضافيةا

% عن جهود إعافية تقوم 15يتم احتساب نسبة إعافية قد تصل لـ  

بها اإلدارة في التوعية للمشروع . ويستدل على هذه الجهود من 

 خالل مؤشرات احصائية  كارتفاع نسبة الترشيح الذاتي  

15% 

 المخصص الفئة

ث أن تقسيم المخصص لكل إدارة حسب المخصص لها والفئة التي تقع بها، حي

هذا المقياس يساعد بشكل جيد في توعيح الجهود المبذولة لكل إدارة. ومن هنا 

 تم احتساب بند الكفاءة والحضور واإلنجاز.

 500 األولى

 250 الثانية

 200 الثالثة

 100 الرابعة

 50 الخامسة

 25 السادسة

 15 السابعة
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 تعليمات وضوابط عامة 

 لعالقة مراعاة ما يلي:على جميع اإلدارات ذات ا

 على الموهوبين المشروع الوطني للتعرف  إلنجاحاالستعداد المبكر  ةأهمي -1

عموم التعاون والتواصل في كل ما يخص المشروع الوطني للتعرف مع إداراتي  -2

البريد عبر واالستفادة من التقنية في التواصل السريع  التعليم،في وزارة  الموهوباتالموهوبين/

  رسمية.ويعتبر ورثيقة  اإللكتروني

في إدارات وإقسام الموهوبين وموهوبات لتنفيذ  الصالحية يكلف في كل إدارة تعليمة مدير / مديرة -3

  .والتنسيقية والتنظيميةالمهام اإلدارية 

اإلدارة العامة للموهوبين  في على الموهوبين تكليف العاملين في المشروع الوطني للتعرف -4

  .(201)ليلة خارج وقت الدوام وتصرف من بند  (60)مدة الوزارة ل والموهوبات في

 اإلداراتالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في  مدير/ مديرة الصالحية فيتكليف  -5

  .التعليمية اإلداراتمن مخصصات  ليلة ويكون( 26) التعليمية خارج وقت الدوام الرسمي لمدة
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 ثانياا 

 اإلجراءات التنظيمية
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  الجهات المنفذةمسئوليات 

 المسئوليات الجهة

 وزارة التعليم

 من خالل المدارس. سجيل في المشروععلى التالطلبة حث  اإلشراف التربوي و 

 المشروع.خاطبات الرسمية مع اإلدارات ذات العالقة لكافة إجراءات تطبيق الم 

 زارة.إصدار التعميم الخاص بالمشروع من صاحب الصالحية في الو 

  ميدانيا .متابعة سير أعمال المشروع وتسهيل مهام اللجان العاملة 

 

مؤسسة الملك عبد 

العزيز ورجاله 

للموهوبة واإلبداع 

 )موهبة(

 .اإلشراف العام على المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين 

 .إدارة النظام التقني للترشيح في بوابة موهبة وتطويره وحل مشاكله 

 ت اإلعالمية للتعريف بالمشروع وتوفير المواد التوعوية والتدريبية.تنظيم الحمال 

 .اختيار وتوجيه الطالب للبرنامج اإلرثرائي المالئم على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم 

المركز الوطني 

 للقياس 

 . توفير أدوات التعرف وصيانتها دوريا 

 التسجيل. شاكلإدارة النظام التقني للتسجيل في قياس وحل م 

 حسب األعداد. فتح مراكز لتطبيق المقياس وتوفير مقاعد للطلبة المرشحين 

 توفير نتائج الطلبة المختبرين 

 الوزارة + موهبة

 .إعداد الورثائق الخاصة بالمشروع وتطويرها 

 .تحديد أعداد المرشحين 

  إدارات التعليم.تقويم 

 .تقويم وتطوير المشروع 

 الوزارة + قياس
  المراكز وترشيح المطبقين.اختيار 

 .تنفيذ أعمال تطبيق المقياس 
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 الخطة الزمنية 

 

المشروع الوطني للتعرف على 

 الموهوبين
 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري

 Tue 17 Oct 2017 هـ1439/محرم/ 27 فتح الترشيح

 Tue 2 Jan 2018 هـ1439/ربيع الثاني/15 الترشيح  الذاتي –إغالق الترشيح 

إدارات  –إغالق الترشيح 

 الموهوبين

 Tue 19 Dec 2017 هـ1439/ ربيع الثاني/ 1

 Sun 19 Nov 2017 هـ1439/ ربيع أول/1 فتح التسجيل في قياس

 Sat 13 Jan 2018 هـ1439/ربيع الثاني/26 إغالق التسجيل في قياس

تطبيق اختبار مقياس موهبة 

 للقدرات العقلية المتعددة
 Fri-Sat 2-3  Feb 2018 هـ1439ألول // جماد ا16-17

 Thu 22 Feb 2018 هـ1439/ جماد اآلخر /7 استالم  النتائج األولية من قياس

 إعالن الدرجات للطلبة عبر بوابة

 موهبة
 Wed 7 Mar 2018 هـ1439/ جماد الثاني/19

بداية مرحلة توزيع المقبولين على 

 البرامج
 Tue 3 Apr 2018 هـ1439/ رجب/17
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 نين()ب لكل إدارة تعليميةكز التطبيق اومر الترشيح،حصص 

 الدارة التعلمية  م
المدن التي يقام 

 فيها الختبار 
 المدن التي تم دمجها 

المخصص لكل 

 2018إدارة 

ثالث 

 ابتدائي

سادس 

 ابتدائي

ثالث 

 متوسط

المخصص لكل 

 2018مركز 

 600 210 210 180 600   الرياض ادارة تعليم الرياض  1

 545 191 191 163 550   جدة ادارة تعليم جدة  2

 200 70 70 60 200   مكة ادارة تعليم مكة المكرمة  3

 160 56 56 48 160   األحساء ادارة تعليم األحساء  4

 الدمام ادارة تعليم الشرقية  5

 الدمام

 الظهران 700 245 245 210 700

 الجبيل

 ة تعليم القصيم ادار 6

 بريدة

 19 19 16 54 بريدة

220 

 28 28 23 79 عنيزة *ادارة تعليم عنيزة  7

 7 7 7 21 المذنب *ادارة تعليم المذنب  8

 9 9 9 27 البكيرية *ادارة تعليم البكيرية  9

 14 14 11 39 الرس *ادارة تعليم الرس  10

 ادارة تعليم المجمعة  11

 المجمعة

 18 18 15 51 ةالمجمع

100 
 13 13 12 38 الزلفي *ادارة تعليم الزلفي  12

 3 3 2 8 شقراء *ادارة تعليم شقراء  13

 1 1 1 3 الغاط *ادارة تعليم الغاط  14

 ادارة تعليم الدوادمي  15

 الدوادمي

 28 28 24 80 الدوادمي

 7 7 6 20 عفيف *ادارة تعليم عفيف  16 120

 7 7 6 20 القويعية *يم القويعية ادارة تعل 17

 180 63 63 54 180   الطائف ادارة تعليم الطائف  18

 ادارة تعليم الخرج  19

 الخرج

 33 33 27 93 الخرج

 14 14 11 39 حوطة بني تميم *ادارة تعليم الحوطة والحريق  20 139

 3 2 2 7 األفالج *ادارة تعليم األفالج  21

 عسير ادارة تعليم  22

 أبها

 أبها
172 52 60 60 

195 

 خميس مشيط

 3 3 3 9 سراة عبيدة ادارة تعليم سراة عبيدة  23

 3 3 3 9 النماص *ادارة تعليم النماص  24

 2 2 1 5 ظهران الجنوب **ادارة تعليم ظهران الجنوب 25

 ادارة تعليم الباحة  26
 الباحة

 27 27 24 78 الباحة
160 

 29 29 24 82 المخواة *دارة تعليم المخواة ا 27

 ادارة تعليم محايل عسير  28
 محايل عسير

 27 27 24 78 محايل عسير
100 

 8 8 6 22 رجال ألمع *ادارة تعليم رجال ألمع  29

 150 53 53 44 150   جازان ادارة تعليم جازان  30

 100 35 35 30 100   صبيا ادارة تعليم صبيا  31

 100 35 35 30 100   نجران ادارة تعليم نجران  32

 100 35 35 30 100   بيشة ادارة تعليم بيشة  33

 100 35 35 30 100   القنفذة ادارة تعليم القنفذة  34

 120 42 42 36 120   ينبع ادارة تعليم ينبع  35

 100 35 35 30 100   حائل ادارة تعليم حائل  36

 120 42 42 36 120   تبوك ادارة تعليم تبوك  37

 120 42 42 36 120   سكاكا-الجوف ادارة تعليم الجوف  38

 100 35 35 30 100   عرعر ادارة تعليم الحدود الشمالية  39

 120 42 42 36 120   القريات ادارة تعليم القريات  40

 120 42 42 36 120   حفر الباطن ادارة تعليم حفر الباطن  41

 عليم المدينة المنورة ادارة ت 42
 المدينة المنورة

 78 78 66 222 المدينة المنورة
225 

 1 1 1 3 مهد الذهب *ادارة تعليم المهد  43

 120 42 42 36 120   وادي الدواسر ادارة تعليم وادي الدواسر  44

 100 35 35 30 100   العال ادارة تعليم العال  45

 100 35 35 30 100   الليث ادارة تعليم الليث  46

 5314 1862 1861 1591 5314 المجموع
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 كز التطبيق لكل إدارة تعليمية )بنات(احصص الترشيح ، ومر

 الدارة التعلمية  م
المدن التي يقام فيها 

 الختبار 

المدن التي تم 

 دمجها 

المخصص لكل 

 2018إدارة 

ثالث 

 ابتدائي

سادس 

 ابتدائي

ثالث 

 متوسط

المخصص لكل 

 2018مركز 

 600 210 210 180 600   الرياض ادارة تعليم الرياض  1

 680 238 238 204 680   جدة ادارة تعليم جدة  2

 250 88 88 74 250   مكة ادارة تعليم مكة المكرمة  3

 280 98 98 84 280   األحساء ادارة تعليم األحساء  4

 الدمام ادارة تعليم الشرقية  5

 امالدم

 الظهران 670 234 234 202 670

 الجبيل

 ادارة تعليم القصيم  6

 بريدة

 11 11 10 32 بريدة

180 

 29 29 26 84 عنيزة *ادارة تعليم عنيزة  7

 5 5 3 13 المذنب *ادارة تعليم المذنب  8

 5 5 4 14 البكيرية *ادارة تعليم البكيرية  9

 13 13 11 37 الرس *رس ادارة تعليم ال 10

 ادارة تعليم المجمعة  11

 المجمعة

 13 13 11 37 المجمعة

120 
 22 22 20 64 الزلفي *ادارة تعليم الزلفي  12

 6 6 4 16 شقراء *ادارة تعليم شقراء  13

 1 1 1 3 الغاط *ادارة تعليم الغاط  14

 ادارة تعليم الدوادمي  15

 الدوادمي

 23 23 21 67 الدوادمي

 5 5 4 14 عفيف  *ادارة تعليم عفيف 16 120

 14 14 11 39 القويعية *ادارة تعليم القويعية  17

 120 42 42 36 120   الطائف ادارة تعليم الطائف  18

 ادارة تعليم الخرج  19

 الخرج

 47 47 39 133 الخرج

 5 5 3 13 حوطة بني تميم  *ادارة تعليم الحوطة والحريق 20 150

 2 1 1 4 األفالج *ادارة تعليم األفالج  21

 ادارة تعليم عسير  22

 أبها

 أبها
95 29 33 33 

125 

 خميس مشيط

 4 4 3 11 سراة عبيدة *ادارة تعليم سراة عبيدة  23

 5 5 4 14 النماص *ادارة تعليم النماص  24

 2 2 1 5 ظهران الجنوب **ادارة تعليم ظهران الجنوب 25

 ادارة تعليم الباحة  26
 الباحة

 38 38 32 108 الباحة
120 

 4 4 4 12 المخواة *ادارة تعليم المخواة  27

 ادارة تعليم محايل عسير  28
 محايل عسير

 28 28 23 79 محايل عسير
100 

 7 7 7 21 رجال ألمع *ادارة تعليم رجال ألمع  29

 100 35 35 30 100   جازان ادارة تعليم جازان  30

 100 35 35 30 100   صبيا ادارة تعليم صبيا  31

 100 35 35 30 100   نجران ادارة تعليم نجران  32

 100 35 35 30 100   بيشة ادارة تعليم بيشة  33

 100 35 35 30 100   القنفذة ادارة تعليم القنفذة  34

 120 42 42 36 120   ينبع ادارة تعليم ينبع  35

 120 42 42 36 120   حائل ادارة تعليم حائل  36

 120 42 42 36 120   تبوك ادارة تعليم تبوك  37

 120 42 42 36 120   سكاكا-الجوف ادارة تعليم الجوف  38

 120 42 42 36 120   عرعر ادارة تعليم الحدود الشمالية  39

 120 42 42 36 120   القريات ادارة تعليم القريات  40

 120 42 42 36 120   حفر الباطن ادارة تعليم حفر الباطن  41

 ادارة تعليم المدينة المنورة  42
 المدينة المنورة

 55 55 46 156 المدينة المنورة
159 

 1 1 1 3 مهد الذهب *ادارة تعليم المهد  43

 100 35 35 30 100   وادي الدواسر ادارة تعليم وادي الدواسر  44

 100 35 35 30 100   العال م العال ادارة تعلي 45

 100 35 35 30 100   الليث ادارة تعليم الليث  46

 5314 1862 1861 1591 5314 المجموع
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  نفسها قبلطالبـ/ـة تابع لإلدارة التعليمية  150المؤكدين للتسجيل في قياس  تجاوز عددفي حال 

 تقل في اإلدارة التعليمية.سيتم فتح مركز اختبار مسهـ، 1439ربيع رثاني  13تاريخ 

 

  تم تخصيص عدد خمسة طالب للترشيح من قبل إدارة تعليم ظهران الجنوب وسيتم تخصيص

 عدد العام القادم بناء على جودة الترشيح و أعداد المرشحين ذاتيا التابعين لإلدارة ذاتها.

 

 مالحظات على حصص الترشيح

 ( بناء على عدد المسجلين في المقياس مرش 10،628تم تحديد العدد اإلجمالي للترشيح )حـ/ـة

 42،515% من عدد المسجلين العام السابق والذي بلغ 25العام الذي يسبقه أي بنسبة 

 مسجلـ/ـة، وسيتم تحديد عدد العام القادم بناء على عدد المسجلين العام الحالي.

 ام الحالي وجودة الترشيح لإلدارات بناء على العدد اإلجمالي للترشيح الع تم تحديد حصص

 الترشيح العام السابق.

 لاير سعودي شاملة تكاليف صيانة المقياس 200تم تحديد رسوم المقياس للترشيح الذاتي بـ. 
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 ثالثاا 

 الملحقات
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 (1رقم )ملحق 

 للترشيحالخطة اإلجرائية  

 المشروع الوطني للتعرف على الموهوبينفي  
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 هـ1439 –هـ 1438ية للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين الخطة اإلجرائ

لة
ح
ر
لم
ا

ت 
يا
مل
لع
ا

 

 المسؤول عن التنفيذ اإلجراءات
المسؤول األول عن 

 المتابعة

المسؤول 

الثاني عن 

 المتابعة

 النماذج

ع
رو
ش
لم
ة ل
طئ
تو
 ال
ى:
ول
أل
ا

 

ع
رو
ش
لم
م ا
مي
تع

 

 تحديد األعداد الخاصة باإلدارات التعليمية . (1
رة العامة موهبة+ اإلدا

 للموهوبين/الموهوبات
 - منسق أول مدير المشروع

تسليم الوزارة نسخا إليكترونية لوثائق المشروع )الدليل التنظيمي، بروشور  (2

 المشروع، استمارة الترشيح األولية، دليل المعلم، وبوستر المشروع(
 مدير المشروع منسق أول في موهبة

اإلدارة العامة 

للموهوبين/ا

 لموهوبات

- 

 تعميم خطاب المشروع والدليل اإلجرائي. (3
اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
 - - مدير المشروع

 ( تعميم األعداد وإرسالها إلدارات الموهوبين/ الموهوبات4
اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
 - - مدير المشروع

ن
ولي
سؤ
لم
ن ا

يي
تع

 

 اإلدارة التعليمية في إدارة/ قسم الموهوبين/ الموهوبات تكليف مديَري الصالحية )بنين/ بنات( (1
مدير إدارة/ رئيس قسم 

 الموهوبين/ الموهوبات

اإلدارة العامة 

للموهوبين/ا

 لموهوبات

- 

 مدير/ مديرة الصالحية الرفع ببيانات مدير/ مديرة الصالحية لإلدارة العامة للموهوبين/ الموهوبات (2
مدير إدارة/ رئيس قسم 

 ين/ الموهوباتالموهوب

اإلدارة العامة 

للموهوبين/ا

 لموهوبات

نموذج رقم 

1 

 الرفع ببيانات مدراء الصالحية لموهبة (3
اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
 - موهبة

نموذج رقم 

1 

 موهبة تفعيل صالحية مدراء الصالحية على موقع المشروع (4
اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
- - 

ن 
يي
تع

س
لم
ا

ولي
ؤ

 ن

 مدير/ مديرة الصالحية اختيار ممثلي المدارس في المشروع (5
مدير إدارة/ رئيس قسم 

 الموهوبين/ الموهوبات
- - 
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لة
ح
ر
لم
ا

ت 
يا
مل
لع
ا

 

 المسؤول عن التنفيذ اإلجراءات
المسؤول األول عن 

 المتابعة

المسؤول 

الثاني عن 

 المتابعة

 النماذج

دخول مدير الصالحية لبوابة موهبة وإعطاء صالحيات تمثيل المدارس لعدد من  (6

 معلمي/ منسقي الموهوبين/ الموهوبات
 - - موهبة مدير/ مديرة الصالحية

ية
ع
تو
ال

 

التوعية اإلعالمية عبر القنوات التلفزيونية واإلعالم المقروء و وسائل  (1

 التواصل الجتماعي حول المشروع.
 - - موهبة موهبة

تنفيذ برنامج توعوي في إدارة/ قسم الموهوبين/ الموهوبات يستهدف الممثلين  (2

 يشمل شرح استمارة الترشيح وكيفية تطبيق األدوات.
 مدير/ مديرة الصالحية

دير إدارة/ رئيس قسم م

 الموهوبين/ الموهوبات

اإلدارة العامة 

للموهوبين/ا

 لموهوبات

- 

تنفيذ برنامج توعوي في المدرسة يستهدف منسوبيها وجميع الطالب وأولياء  (3

أمورهم، توضح فيه السمات السلوكية للطالب الموهوب، وفوائد المشروع، 

 ة المدرسيةوإجراءاته، يشمل المحاضرات والملصقات واإلذاع

معلم أو منسق 

الموهوبين/ معلمة أو 

 منسقة الموهوبات

 ممثل/ ممثلة المدارس

 ومدير/ مديرة الصالحية

مدير إدارة/ 

رئيس قسم 

الموهوبين/ 

 الموهوبات

- 

ح
شي
ر
للت
ر 
ضي

ح
لت
ا

 

تعميم الدليل التنظيمي على اإلدارات المعنية ومكاتب اإلشراف التربوي و  (1

 المدارس
 ةاإلدارة التعليمي

مدير إدارة/ رئيس قسم 

 الموهوبين/ الموهوبات

اإلدارة العامة 

للموهوبين/ا

 لموهوبات

- 

رسم خطة تفصيلية مزّمنة لتنفيذ المشروع في اإلدارة التعليمية ومواءمته زمنيا  (2

 مع األعمال األخرى لإلدارة
 مدير/ مديرة الصالحية

مدير إدارة/ رئيس قسم 

 الموهوبين/ الموهوبات

لعامة اإلدارة ا

للموهوبين/ا

 لموهوبات

- 

 :
ية
ان
لث
ا

ح 
شي
ر
ت

ة 
طلب

ال

هم
جيل

س
وت

ح  
شي
ر
الت

ي
ول
أل
ا

 

تزويد مديري الصالحية في أقسام الموهوبين/ الموهوبات بالنسخة اإللكترونية  (1

 من استمارة الترشيح األولي للمشروع

اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
- - 

 نموذج

 2رقم 

 نموذج -مدير إدارة/ رئيس قسم  مدير/ مديرة الصالحيةستمارة الترشيح األولي ومتابعة وصولها للمدارس تزويد ممثلي المدارس با (2
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لة
ح
ر
لم
ا

ت 
يا
مل
لع
ا

 

 المسؤول عن التنفيذ اإلجراءات
المسؤول األول عن 

 المتابعة

المسؤول 

الثاني عن 

 المتابعة

 النماذج

 2رقم  الموهوبين/ الموهوبات كافة

تكليف معلم أو منسق الموهوبين أو من ينوب عنهما بترشيح الطلبة الواعدين  (3

عتها شخصيا بالموهبة وفق الستمارة وتعبئة جميع الحقول المطلوبة، ومراج

 مع ضرورة إبالغ المرشحين بأن الترشيح ليس نهائيا

 ممثل/ ممثلة المدارس مدير المدرسة
مدير/ مديرة 

 الصالحية
- 

التأكيد على الطلبة المراد ترشيحهم بالتسجيل في بوابة موهبة اإللكترونية  (4

www.mawhiba.org وإتاحة الفرصة للتسجيل عن طريق غرفة مصادر ،

 درسةالتعلم بالم

معلم أو منسق 

الموهوبين/ معلمة أو 

منسقة الموهوبات أو 

 من ينوب عنهما

 ممثل/ ممثلة المدارس
مدير/ مديرة 

 الصالحية
- 

 مدير/ مديرة الصالحية ممثل/ ممثلة المدارس متابعة تسليم المدارس للترشيحات األولية وحثها على سرعة ودقة الترشيح (5

مدير إدارة/ 

رئيس قسم 

 الموهوبين/

 الموهوبات

- 

ي
ائ
نه
 ال
ح
شي
ر
الت

 

اختيار األفضل من بين استمارات الترشيح المعبأة من قبل المعلمين، وإدخال  (1

بياناتها على الستمارة اإللكترونية المخصصة للمشروع في بوابة موهبة. 

وتسجيل الطالب/ الطالبة في بوابة موهبة في حال لم يكن مسجالا، مع إبالغ 

 تبعدة بذلك.ذوي الستمارات المس

 مدير/ مديرة الصالحية ممثل/ ممثلة المدارس

مدير إدارة/ 

رئيس قسم 

الموهوبين/ 

 الموهوبات

- 

اإليعاز للطلبة المرشحين ترشيحا نهائيا للتسجيل لختبار موهبة في موقع  (2

 قياس.

معلم أو منسق 

الموهوبين/ معلمة أو 

منسقة الموهوبات أو 

 من ينوب عنهما

 ارسممثل/ ممثلة المد
مدير/ مديرة 

 الصالحية
- 

إرسال رسالة  نصية واحدة للطالب بعد ترشيحه، تحفز على المسارعة في  (3

 تتضمن رقم الشتراك. -بعد فتح التسجيل في قياس -التسجيل في قياس

 

 - - - موهبة

س
الت

ل
جي

 

 www.qiyas.saالتسجيل في مقياس موهبة من موقع قياس  (1
الطالب أو من ينوب 

 عنه
 ممثلة المدارسممثل/ 

مدير/ مديرة 

 الصالحية
- 
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لة
ح
ر
لم
ا

ت 
يا
مل
لع
ا

 

 المسؤول عن التنفيذ اإلجراءات
المسؤول األول عن 

 المتابعة

المسؤول 

الثاني عن 

 المتابعة

 النماذج

 طباعة إشعار التسجيل الخاص بالطالب من موقع قياس (2
الطالب أو من ينوب 

 عنه
 - - المدرسة

التأكد من صحة بيانات إشعار قياس للمرشحين ثم المصادقة والختم على جزء  (3

 من الصورة.
 - - المدرسة مدير المدرسة

 - - ممثل قياس قياس تم إكمال تسجيله في قياس. إرسال رسائل نصية لكل طالب (4

بة
وه
 م
س
يا
مق
ق 
بي
ط
ت

 

س
يا
مق
 ال
ق
بي
ط
 لت
ر
ضي

ح
لت
ا

 

تعيين منسق/ منسقة من قسم الموهوبين/ الموهوبات للتنسيق مع قياس بشأن  (1

 الختبار وتعبئة بياناته وفق النموذج المطلوب

مدير إدارة/ رئيس قسم 

 الموهوبين/ الموهوبات

اإلدارة العامة 

 لموهوبين/الموهوباتل
 3نموذج  قياس

 - -  قياس التواصل مع المنسقين لختيار المراكز األنسب إلقامة المقياس. (2

 قياس اختيار مراكز التطبيق في اإلدارات التعليمية (3
مدير إدارة/ رئيس قسم 

 الموهوبين/ الموهوبات
- - 

 قياس التحقق من كفاية المراكز لستقبال كامل أعداد المرشحين (4
اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
- - 

 اختيار طاقم تطبيق الختبار (5

قياس + مدير إدارة/ 

رئيس قسم الموهوبين/ 

 الموهوبات

- - - 

 - - - قياس تدريب طاقم اختبار المقياس (6

 - - - قياس إشعار سائر أعضاء اللجنة التنفيذية  بتفاصيل ومعلومات مراكز المقياس. (7

طب
ت

س
يا
مق
 ال
ق
ي

 

 تطبيق الختبارات للصفوف المستهدفة في جميع إدارات التعليم للجنسين (1

قياس + مدير إدارة/ 

رئيس قسم الموهوبين/ 

 الموهوبات

- - - 

 تقديم محاضرة ألولياء أمور الطلبة المختبرين متزامنة مع تطبيق المقياس (2
قسم الموهوبين/ 

 الموهوبات
- - - 

 - - موهبة قياس لمختبرينتزويد موهبة بنتائج ا (3



 

مي للترشيح للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبينالدليل التنظي                صفحة | 20     

                                                                                         

لة
ح
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ا

ت 
يا
مل
لع
ا

 

 المسؤول عن التنفيذ اإلجراءات
المسؤول األول عن 

 المتابعة

المسؤول 

الثاني عن 

 المتابعة

 النماذج

 - - - موهبة التحقق من نظامية تسجيل المختبرين في المشروع (4

 موهبة تزويد الوزارة بدرجات المختبرين (5
اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
- - 

يع
ز
تو
وال
ر 
يا
خت
ال
: ا
عة
راب
ال

 

ج
ائ
نت
 ال
ن
ال
ع
إ

 

 - - - وهبةم إعالن نتائج المختبرين على بوابة موهبة وفتح الرغبات (1

توزيع الطلبة على البرامج حسب الجنس والصف، والمدينة، ودرجة المقياس  (2

 والرغبات
 - - - موهبة

 - - - موهبة إشعار الطالب المقبول بالبرنامج الذي رشح له. (3

 - - - موهبة + الوزارة تزويد الطلبة بمعلومات عن البرامج التي رشحوا لها (4

ق
ال
غ
إل
ا

 

 السنوي حول تطبيق المشروع في اإلدارة التعليمية إرسال التقرير (1
مدير إدارة/ رئيس قسم 

 الموهوبين/ الموهوبات
- - - 

 رصد المالحظات المتعلقة بمراحل المشروع (2
موهبة + اإلدارة العامة 

 للموهوبين/الموهوبات
- - - 

 تقويم أداء إدارات التعليم. (3
موهبة + اإلدارة العامة 

 تللموهوبين/الموهوبا
- - - 

 تقويم المشروع ووثائقه والتحضير للعام التالي. (4

موهبة + اإلدارة العامة 

للموهوبين/الموهوبات 

 + قياس

- - - 
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 (2ملحق رقم )

 استمارة الترشيح األولي
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 (3ملحق رقم )

 )إلكتروني( بيانات مدير الصالحية
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