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استقرار نفسي وتواصل مع زمالئهم   املوهوبني مبا متثله منالطلبةيئة لرعاية متثل املدرسة أفضل ب 

اجلهود املوجهة لرعاية الطالب مستفيداً من وقته و ما   وحنرص لتكاملباالنتماءوهيئة املدرسة وشعورهم 

 .مصادر يتوفر باملدرسة من إمكانات و

قدراته و مواهبه   كانت فرص منوو كلما أمكن تقدمي الرعاية للطالب املوهوب مبكراً كلما 

على اكتشاف قدرات طالبه و إعداد  أكثر، و ال ميكن حتقيق رعاية متميزة إال بوجود معلم مؤهل قادر

اهب و يتوفر من إمكانات و مصادر للرقي بتلك املو املناشط و الربامج املناسبة لرعايتهم و توظيف كل ما

 .متعهدها بالعناية و االهتما

الرعاية على مستوى   لنشرالتربية والتعليمن اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بوزارة ويف سعي م 

 إدارات تعليمية بواقع مخسة ستتطبيقه يف  الذي بدأبرنامج رعاية املوهوبني باملدارس امليدان مت إعداد 

 ما مشل ك،استراتيجيات رعاية املوهوبني داخل املدرسة معلمني و مشرف تربوي مت تدريبهم على

 .التلفزيونيةالتدريب جمموعة من املعلمات و املشرفات من خالل الدائرة 

 يف إدارات أخرى الربنامج اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني وهي ختطط لالستمرار يف تنفيذو 

د و دوغري احمل على دعمه التربية والتعليموزير  ليشمل مجيع مناطق اململكة تتقدم بالشكر و العرفان ملعايل

رجاله لرعاية مؤسسة امللك عبد العزيز و و سعادة وكيل الوزارة للتعليم ولشؤون البنات معايل نائبه 

رشح منها املعلمون و املشرفون و نتمىن للزمالء املعلمني و  إلدارات اليتااملوهوبني و مديري التعليم يف 

، إلدارة العامة لرعاية املوهوبنياء يف ، كما أتقدم بالشكر للزمالالنجاح يف مهمتهم املشرفني التوفيق و
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إليه من أفكارهم و  اخلطوة راجياً أن جيد الزمالء يف هذا الدليل ما يسهل أداء مهمتهم و أن يضيفوا

 .السداداخلري و  جهودهم ما يسدد كل نقص فيه داعياً اهللا أن يوفقنا مجيعاً ملا فيه

 ةعلي بن ناصر دهش الوزر             

رة للتعليم           وكيل الوزا  
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 تقدمي
 

للرقي بتعليم أبنائها ، وتقدم للموهوبني بشكل خاص تعليمـا       والتعليم      تسعى وزارة التربية  
 .نوعياً يتناسب وقدرام وإبداعام يطمح لصناعة الرجال املبدعني لتقدمهم خلدمة وطنهم 

  هذا الطموح لوزارة التربية والتعليم   وتعترب برامج املوهوبني اإلثرائية واحدة من أهم ما حيقق  
ويأيت هذا الدليل ليساعد معلم املوهوبني يف التخطيط للربامج اإلثرائية حبيث تكون مناسـبة              
وعصرية للطالب فهو يعتمد على أسس تربوية وتعليمية تركز على بناء السـلوك اإلبـداعي               

 . يفرض عليهعلمي حمدد وليس من خالل حمتوى ن خالل قدراته ومواهبه مللطالب املوهوب
    وتتميز الربامج اإلثرائية بدقة العناية بالطالب املوهوب من نواحي السـمات الشخصـية             
واالجتماعية وبناء سلوك البحث العلمي والتفكري املبدع والوصول بأساليب حل املشـكالت         

 .ع بطرق إبداعية إىل احللول اإلبداعية وتتشكل من هذه األمور شخصية الطالب املبد
 

عزيزي املعلم أرجو أن يكون لك هذا الدليل خري معني أثناء ختطيطك لرباجمك وأثناء تعاملك               
 .مع الطالب املوهوب متمنيا لك التوفيق يف حتقيق هذه الرسالة العظيمة

 
                                                            مدير عام اإلدارة العامة للموهوبني

طارق بن عبداهللا معال.د                                                         
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 مقدمة
، وسيد األولني  والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، محد الشاكرين،احلمد هللا رب العاملني 

 .م الدين إىل يوهديهومن سار على نبينا حممد وعلى آله وصحبه و واآلخرين، وقدوة املربني، سيدنا

 املوهوبني العلمية والنفسية واالجتماعية ختتلف الطلبةلقد أثبتت الدراسات العلمية املتتابعة أن حاجات  

ومما . فهم فئة خاصة تستحق رعاية تتناسب وحاجاا كما هو احلال للفئات اخلاصة األخرى. عنها عند غريهم

لطالب املوهوبني فحسب وإمنا حلاضر األمة ال شك فيه أن حرمان هذه الفئة من حقوقها هو ظلم ليس ل

 . ومستقبلها

بل أعتقد جازما أن العناية إن العناية باملوهبة جزء مهم ال ميكن جتزئته عن وظيفة املدرسة التربوية،  

 وقدرام من أمسى وظائف املدرسة وهو األمر الذي يستدعي تكاتف وتعاون من مجيع أعضاء الطلبةمبواهب 

 ممثلة يف اإلدارة العامة لرعاية التربية والتعليموزارة هذه القناعة هي اليت محلت  . هذه املهمةاملدرسة إلجناح

 املتنوعة الطلبةتأهيل كوادر وطنية قادرة على توفري رعاية تربوية متخصصة ملواهب تبين فكرة إىل املوهوبني 

 .للعمل كأعضاء دائمني يف مدارس التعليم العام

 داخل احملضن التربوي املدرسي الطلبة تقدمي رعاية خاصة وموجهة لتنمية مواهب الرقي إىل مرحلةإن  

التربية امج رعاية املوهوبني يف وزارة نيعد خطوة رئيسة وقفزة واثقة حنو حتقيق اهلدف األمسى من إنشاء بر

ة  للمساعدربنامجا اللذا فقد جاءت فكرة هذ.  أال وهو االستثمار يف العنصر البشري ذو القدرات العاليةوالتعليم

 .تتابعةموة ستمرصفة م ب على دراية بأساليب الكشف عن املواهب ورعايتهايف تلبية حاجات املدرسة إىل معلم

إذا ما تضافرت اجلهود  كفيلة بإذن اهللا تعاىل ربنامجإن األبعاد الشمولية والتطبيقية اليت يقدمها هذا ال 

األهداف أن حتقق التكامل يف حتقيق اركني يف امليدان التربوي وتكاتفت األيدي وتعاون املخلصون من املش
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املنشودة من عملية التربية والتعليم لترفد اتمع بكفاءات واعدة حتقق هلذا الوطن رفعته وتواصل مسرية البناء، 

 .فهو حبق نافذة يطل منها اتمع إىل مستقبله

دارية والفنية، كان البد من وضع دليل له حيدد ، ولتشعب جوانبه اإلومن منطلق أمهية هذا الربنامج 

 يف يسر وسهولة، وتتحدد املسئوليات؛ ليسري الربنامجأهدافه وخطواته، وأدوار املشاركني فيه، فتتضح الرؤية 

 شيئا فيه وا آمال أن جيد،يف ذلكودقة ووضوح، فكان من دواعي سروري أن أقدم بني يدي املشاركني فيه دليال 

 .راجيا أن يكونوا عونا يف تطويره يف الطبعات القادمة إن شاء اهللا تعاىلمن الفائدة، و

ذا  على ما لقيه ويتلقاه هشكر والتقدير ملعايل وزير التربية والتعليموأخريا ال يسعين إال أن أتقدم بوافر ال 

دارة العامة لرعاية ال يفوتين أن أقدم خالص التقدير والثناء إىل مدير عام اإل من دعم ومؤازرة، كما الربنامج

كما أتقدم بشكري . للمشاريع التطويرية يف اإلدارةغري احملدود املعنوي واإلداري والفين املوهوبني على الدعم 

الوافر لألخوة الزمالء األفاضل يف اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني على تقدمي خالصة خربام وعلمهم يف مساندة 

 املوهوبني على ما أبدوه من معلميوالشكر موصول ملديري املدارس املشاركة و .إداريا وعلمياربنامج هذا ال

 أن أخص بالشكر اجلزيل والتقدير الوايف  فال أنسىنسيتوإن .  ودافعية للمشاركة يف هذا الربنامجمحاس وعزمية

ابرة املستمرة من أجل  على اجلهود اليت يبذلوا والروح العالية واملثالربنامجلألخوة أعضاء جلنة اإلشراف على 

 . هإجناح

 
 عبداهللا بن حممد اجلغيمان/ د       

ربنامج المؤسس       
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 دارس التعليم العامبرنامج رعاية املوهوبني مب
 


 التعليم العام يف احلصول على فرص متكافئة ةبطلية املوهوبني حبق مجيع امة لرعاتؤمن اإلدارة الع 

رعاية  معلمة/معلمأن يعمل ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ  لذا فمن املؤمل .الكتشاف مواهبهم وتنميتها

 املتعددة الطلبة عديدة الكتشاف مواهب ا على يئة خربات تربوية متنوعة توفر فرصنيبواملوه

يف الصفوف الدراسية العادية نميتها من خالل الربامج اإلثرائية والتعيينات اخلاصة ومساعدم على ت

 . والصفوف اخلاصة


  
متفرغني يف مدارس التعليم العام يف جمال رعاية املوهوبني حتت مسمى ومعلمات تأهيل معلمني  

 يف اكتشاف املواهب وتوجيهها من تناط م مسئوليات متعددة تتركز) موهوبنيرعاية  معلمة/معلم(

  . املتنوعةالطلبةخالل برامج علمية تتناسب ومواهب 


: 
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 من منهج تعليمي مع قدرام يعاين املوهوبون يف الصفوف العادية من عدم توافق ما يقدم هلم 

العقلية، وهو األمر الذي جيعل من منو مواهبهم وقدرام بطيئا وحمدودا، وبالتايل يفقدون روح التحدي 

املتفرغ للعمل يف هذا اال يف مدارس املوهوبني رعاية  معلم ومن هنا يأيت دور .ويصابون بالكسل الذهين

 إلبراز مواهبهم الطلبةن هذه الفجوات وتقدمي فرص تربوية جلميع التعليم العام ليساهم يف تسديد كثري م

 : داخل املدرسة فيما يلينيبووهامل  رعايةمعلموجود لة يضرورالوانب اجلوميكن تلخيص . وتنميتها

عاية املوهوبني داخل متفرغ لر معلمأثبتت الدراسات العلمية والتجارب العملية أن وجود  §

 . ة وله عظيم األثر يف تنمية املواهب ورعايتها يف غاية األمهياملدرسة أمر

 يعطي انطباعا على أن العناية باملوهبة جزء مهم ال ميكن جتزئته عن نيبوموهرعاية  معلموجود  §

وظيفة املدرسة التربوية، وهو األمر الذي يستدعي تكاتف وتعاون من مجيع أعضاء املدرسة 

 .إلجناح هذه املهمة

 رعاية خاصة ومستمرة من قبل معلم يتفهم حاجياته املتنوعة وهي  املوهوب حباجة إىلالطالب  §

أكثر من جمرد املساعدة على تنمية قدراته العقلية واملعرفية، بل تتجاوز إىل توفري خدمات إرشادية 

 . واجتماعية ونفسية

ما هو من طبيعة املوهبة أا تربز حينا وختبو حينا آخر ألسباب كثرية منها ما هو اجتماعي ومنها  §

نفسي، لذا فوجود معلم متخصص متابع هلذا التطور والتغري أمر يف غاية األمهية لتعزيز مواطن 

 . القوة وحماولة معاجلة ما ميكن عالجه للحفاظ على هذه املوهبة متوهجة
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 من مرحلة إىل مرحلة سواء كانت عمرية أو عقلية لطالب واملتابع لنيبوموهرعاية  معلموجود  §

 إنتاجيته وحيفزه على مضاعفة ا باأللفة مما يزيد يف وشعوراملوهوب راحة واطمئنان اطالبيعطي ال

 .اجلهد

 املدرسة حباجة إىل برامج خاصة وفرص تربوية متنوعة تربز من خالهلا مواهبهم ةبطل معظم §

املتعددة ويشعرون من خالهلا بالرضى عن النفس وأن املدرسة جمال فسيح ال يقتصر على جانب 

 . من التفوق بل يستوعب مجيع طاقام وقدرام مهما كانت متنوعةواحد فقط 

 جيعل من تلبية حاجات املواهب املتعددة واملتنوعة أمرا ميسورا ـ نيبوموهرعاية  معلمإن وجود  §

 املتعددة وتقدمي فرص تربوية لتنميتها الطلبةإن شاء اهللا تعاىل ـ حيث يعمل على تتبع مواهب 

 .عيإما بشكل فردي أو مجا

 يف املدرسة على توفري فرص اكتشاف املواهب نيبوموهرعاية  معلمال تقتصر أمهية وجود  §

 الطلبةوتنميتها، بل يتعدى ذلك إىل تقدمي خدمات ملعلمي الصفوف الدراسية وأولياء أمور 

 بصورة أكثر تركيزا مع معلمي الصفوف الدراسية وأولياء وهوبني حيث يعمل معلم امل،املوهوبني

 . املوهوبنيالطلبةر لتوفري خربات تربوية داخل الصفوف الدراسية واملنازل تتناسب وقدرات األمو
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 : خطوات مرحلية على النحو التايلعلى مراحل بناء الربنامجميكن تقسيم  

 

 

 

  

 :املرحلة األوىل البحث والتخطيط
 


  
  
  
  
  
  
 

 

 لتدريبالتخطيط ل :املرحلة الثانية

املوهوبني داخل املدرسة،   رعاية  ديد اخلطة العامة للربنامج وحتديد مهام ومسؤوليات معلم         بعد حت 
مت العمل على توصيف عناوين ومفردات الربنامج التدرييب اليت حيتاجها املعلم لكي يكون مهيئـا للقيـام               

 
 
 


 

 
 اإلعداد 

 
 التدریب

 
 التطبیق

 

 
 التوسع
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كن إجيازها فيما   وقد مت بناء الربنامج التدرييب على مراحل متدرجة مي        . بتلك املسؤوليات على أكمل وجه    

 :يلي
التوصيف األويل لعناوين ومفردات الربنامج التدرييب وفقا لألدب التربوي يف جمال رعاية املوهوبني  •

 .ومبا يتناسب وحاجات امليدان يف اململكة
مناقشة الصورة األولية للربنامج التدرييب مع جلنة مكونة للقيام بعملية اإلشراف على تنفيذ الربنـامج                •

 . عضويتها مشرفني تربويني من مراكز رعاية املوهوبنييشارك يف
صياغة مفردات الربنامج التدرييب بالتفصيل يف صورة إطار عام وعرضه على حمكمـني متخصصـني          •

 .وممارسني يف امليدان
 .إعادة بناء الربنامج التدرييب وفق مرئيات احملكمني •
 .يبيةعقد جلسات جمدولة لتحديد املدربني وتوزيع احلقائب التدر •
 . تدريب الدفعة األوىل من املعلمني لدراسة فاعلية الربنامج التدرييب وحتديد االحتياجات بصورة أدق •
حتديد مراحل التدريب املكثف والتتابعي والفترة اليت تستغرقها هذه العملية بناء على ما تقـدم مـن                  •

 .خطوات
 

 ١ملدارسخطوات تصميم الربنامج التدرييب لربنامج رعاية املوهوبني با
 

 

 

 

 

 
                                                   

 . دراسة علمیة غیر منشورة. تصمیم برنامج تدریبي مقترح لتأهیل معلمي الموهوبین. هـ١٤٢٤.  الجغیمان، عبداهللا  1

 
 

  

 

 

 التوصيف األويل
 ملفردات الربنامج

 مناقشة الصورة 
 مع       األولية

 ممارسني يف امليدان

 حتكيم الربنامج  
      إعادة بناء 

 الربنامج التدرييب       

 حتديد          املدربني

 

  وتوزيع احلقائب

 جتريب
  الربنامج 

 

ات الربنامج ومراحله التحديد النهائي ملفرد
 املكثف والتتابعي
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  طبيق الت:الثالثة املرحلة

بعد االنتهاء من املرحلة الثانية، قامت اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بأخذ اإلذن لتطبيق الربنامج  

يف مدارس منتقاة يف املناطق التعليمية اليت ينتمي إليها املعلمون املشاركون يف برنامج التدريب السابق 

هـ مصحوبا ١٤٢٤/هـ١٤٢٣ هذا الربنامج يف الفصل الثاين من العام الدراسي حيث مت تطبيق. ذكره

باستمارات تقوميية يتوىل تعبئتها كل من مديري املدارس وأولياء األمور ومعلمي املوهوبني واملشرفني 

واقع والطلبة، إضافة إىل ذلك قام فريق من املختصني من اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بزيارات دورية مل

ويف ختام املرحلة التطبيقية، قام الفريق املكلف . املدارس لإلطالع على سري التطبيق وتدوين امللحوظات

   ٢. وحتليلها للخروج بتغذية راجعة حول الربنامج وأسلوب تنفيذهتبتجميع امللحوظات ونتائج االستبيانا

 وسع الت:املرحلة الرابعة

 اإلدارة تماما متخضت عنه من تعديل وتطوير يف الربنامج، قمن خالل نتائج املرحلة التطبيقية و 

العامة لرعاية املوهوبني بوضع خطة توسعية تدرجيية يف اإلدارات التعليمية مع مراعاة التأين يف التوسع 

 .املوهوبنيرعاية واحلرص على اإلعداد األكادميي واملهين اجليد ملعلمي 

 التقويم املستمر

، فإن عملية التقومي عملية مستمرة بدأت من حني التفكري يف هذا الربنامج نظرا ألمهية الربنامج 

ومرورا مبراحله األربع دون توقف عن تدوين امللحوظات وتقييم الواقع من حني آلخر والتعديل والتطوير 

يف ضوء هذه العملية باستمرار للوصول إىل أفضل ما ميكن الوصول إليه سواء يف مراحل اإلعداد أو 

                                                   
 . نتائج هذه األدوات إحصائیا أداة علمیة تناولت مختلف جوانب البرنامج، كما تمت معالجة١٢ تم تقییم برنامج التطبیق من خالل  2
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ل التنفيذ والتطبيق امليداين ليتوافق الواقع التربوي للربنامج مع آخر معطيات الدراسات العلمية مراح

 .والتجارب العملية وطنيا ودوليا
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 آلية تنفيذ الربنامج
   





  
 

 
 


  
  
  
 

 
 




 

 
                                                                                                                                    

 الترشیح األولي       االختیار          فهم طبیعة     لقاءات تنسیقیة   التفرغ للمهمة    اختیار المدارس      االلتحاق 
 تزام                            الجدیدة                                بالبرنامج                                           العمل واالل

                                                   به                                                                              التدریبي
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   التدرييبالربنامج: اثاني
 واملشرفون املرشحون بربنامج تدرييب متدرج يتضمن الدورات التدريبيـة الـيت            يلتحق املعلمون 

 يف مدارس التعليم العام، يقـوم فريـق         معلم املوهوبني حيتاجها املعلم لكي يكون مهيئا للبدء بتويل مهام         

يب املخصـص   وينقسم الربنامج التدري  . التدريب التابع لإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بتنفيذ هذا الربنامج        

 :لربنامج رعاية املوهوبني باملدارس إىل ثالث خطوات رئيسة

 سـاعة   ١٢٠ أربع ورش تدريبية مبا جمموعـة        ، وحيتوي على  الربنامج التدرييب املكثف  : اخلطوة األوىل 

 :وحتتوي هذه املرحلة على املواد التدريبية التالية. تدريبية تقدم خالل شهر متواصل

 التدرييب املكثفامج الربنملواد جدول توضيحي 

رقم 
 الدورة

ساعات   التدريبيةللدورة العاماهلدف  الدورةمادة 
 الدورة

القدرة على حتديد أهم النظريات والتطبيقات  .أساسيات يف تربية املوهوبني  م١٠١
. رعاية املوهوبنيربامج التربوية املتعلقة ب
احلاجات النفسية واالجتماعية والتعرف على 

 .بني املوهوللطلبة

٣٠ 

القدرة على استخدام األساليب الكمية  .أساليب متييز وتقومي املوهوبني  م١٠٢
 .والنوعية لتمييز املوهبة ومقدار منوها

٣٠ 

القدرة على يئة بيئة تربوية تساعد على تنمية   .مهارات التفكري  م١٠٣
 .الطلبةالتفكري اإلبداعي لدى مجيع 

٣٠ 

 اإلثرائية الربامج واستخدام تصميمالقدرة على   .يةتصميم الربامج اإلثرائ  م١٠٤
 .اليت تساعد على تنمية املوهبة

٣٠ 
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 للفصل الدراسي الذي يتم فيه التطبيق امليداين الـذي يلـي            الربنامج التدرييب املصاحب  :  الثانية اخلطوة

اكبة احلاجات الربنامج التدرييب، حيث يتم ختصيص يوم واحد من كل أسبوع لعقد ورش عمل جمدولة ملو         

تعقد ورش العمل هذه حتت إشراف مشرف الربنامج يف املنطقة أو احملافظة وتتركز على              . التدريبية امليدانية 

 ٣٦حتتوي هذه املرحلـة علـى   . تصميم الربامج األسبوعية وتفعيل بعض حماور الربنامج التدرييب املكثف   

 : هذه الورشحمتوياتهم عات مقترحة ألموضوفيما يلي و.  ساعة حللقات النقاش٢٤ساعة تدريبية، و 

 .وضع اخلطط األسبوعية والشهرية والفصلية •

 .هندسة اجلداول املدرسية للحصول على حصص منتظمة •

 . أساليب تنمية وتوجيه الدافعية •

 .بناء وحدات إثرائية تطبيقية •

 .تطبيقات على بعض مهارات التفكري •

 .بناء املنتج •

 .التدريب على أساليب التعلم الذايت •

         وتركز حلقات النقاش األسبوعية على جمموعة من القضايا احليوية ذات الصلة بتنفيذ الربنامج، 
 : من أمهها
 .مراجعة ما مت تنفيذه من اخلطة األسبوعية •

 .مناقشة خطة األسبوع املقبل •

 .تبادل األفكار واخلربات حول أساليب القيام باملهام اليومية •

 .بل تذليلهااستعراض بعض املعوقات وس •
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  الربامج التدريبية التتابعية:  الثالثةطوةاخل

توي على جمموعة من الدورات التدريبية املتتابعة واليت يتم تقدميها للمعلمني املشاركني يف حتو

وغالبا ما يتم حتديد موضوعات . برنامج رعاية املوهوبني داخل مدارس التعليم العام على فترات متباعدة

 امللحة واليت مت تنفيذ الربنامج فصليا وذلك تلبية لبعض احلاجات العلمية والتدريبيةالدورات أثناء 

وفيما يلي بعض  .رصدها من خالل الزيارات امليدانية واستمارات التقومي الدورية واخلتامية

   :٣العناوين اليت ميكن تقدميها ضمن الربنامج التتابعي وفقا للحاجة امليدانية

 

 التتابعي التطويري الربنامج  من موضوعاتلبعضجدول توضيحي 

 
 

" برنامج موهبة بال حدود"تنفيذ القدرة على  موهبة بال حدود
 .يف الصفوف الدراسية العامة

٢٥ 

 حل املشكالت بطرق إبداعية
CPS 

حل املشكالت "برنامج القدرة على استخدام 
 .يف ضمن الربنامج اإلثرائي" بطرق إبداعية

٢٠ 

أساليب متنوعة يف دمج مهارات 
  .التفكري يف املنهج الدراسي

القدرة على يئة بيئة تربوية تساعد على تنمية 
 .الطلبةالتفكري لدى مجيع 

٢٥ 

 حل املشكالت املستقبلية بطرق إبداعية
FPSP 

برنامج حل املشكالت "القدرة على استخدام 
ضمن الربنامج "  ستقبلية بطريقة إبداعيةامل

 .اإلثرائي

٢٠ 

استراتيجيات ضغط املنهج  تطبيقالقدرة على   استراتيجيات ضغط املنهج
 .لتوفري أوقات مناسبة لتنفيذ الربنامج اإلثرائي 

١٥ 

                                                   
 . تسلسل الدورات في الجدول لیس له عالقة بترتیب تقدیمها 3
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القدرة على تنفيذ بعض استراتيجيات  األمنوذج اإلثرائي املدرسي
 مدارس التعليم يف" األمنوذج اإلثرائي املدرسي"

 .العام

٢٥ 

القدرة على التمييز بني أنواع الذكاء وسبل  الذكاء املتعدد
 .رعايتها

١٥ 

القدرة على تدريب الطلبة على أساليب  أساليب البحث العلمي
 .البحث العلمي بصورة منظمة

٢٠ 

يف " القراءة الناقدة"القدرة على تنفيذ برنامج  التفكري الناقد
 . اخلاصة والعامةالصفوف الدراسية

١٥ 

 

 منتدى رعاية املوهوبني واملوهوبات •

 





sa.gov.moe.www://http



com.43=php?f.forumdisplay/1vb/70.87.83.147.www  ، 





 :  التطبيق:ثالثا
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،  السابق ذكرهاألوىل من الربنامج التدرييبطوة  يف اخل املكثفالتدرييبمن الربنامج بعد االنتهاء  

 الربنامج بتوجيه املعلمني إىل مدارس منتقاة تتوافر ا تقوم اإلدارات التعليمية يف املناطق املشاركة يف

حيث يتوىل معلمو رعاية املوهوبني إدارة جمموعة من اإلجراءات . املقومات األساسية لنجاح الربنامج

للتعرف على الطلبة املوهوبني، ووضع خطة عامة وتفصيلية لربنامج إثرائي يتسم بالشمول والتنوع، 

تعد هذه املرحلة .  دراسية لتنفيذ الربنامجواملعلمني املتعاونني لتوفري حصصدرسة والتنسيق مع إدارة امل

األهم يف تنفيذ الربنامج، حيث يعمل املعلم بالتعاون مع املشرف املتابع ومجيع منسويب املدرسة وأولياء 

ميتها وفق منهج منظم األمور على توفري الرعاية الالزمة للعناية بقدرات الطلبة املوهوبني وإتاحة الفرص لتن

 .متتابع

 التقويم املرحلي

يتبىن الربنامج أساليب متعددة يف عمليات التقومي املرحلي جلميع إجراءاته وأداء املشاركني فيه 

ينفذ الربنامج مصحوبا باستمارات تقوميية يقوم بتعبئتها كل من . ونوعية الرعاية اليت يقدمها للطلبة

إضافة إىل ذلك يقوم . ء األمور واملعلمني واملعلمات والطالب والطالباتمديري ومديرات املدارس وأوليا

فريق من املختصني من اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بزيارات دورية ملواقع املدارس لإلطالع على سري 

ويف ختام كل عام دراسي تقوم اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني . تنفيذ الربنامج وتدوين امللحوظات

.  عة حول الربنامج وأسلوب تنفيذهبتجميع امللحوظات ونتائج االستبيانات وحتليلها للخروج بتغذية راج
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  اجلهة املنفذة الفصل الثاين الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاين
 أسابيع
هر  العودة

الش
٤

 

هر 
الش

٣
 

هر 
الش

٢
 

هر 
الش

١
 

هر 
الش

٤
 

هر 
الش

٣
 

هر 
الش

٢
 

هر 
الش

١
 

هر 
الش

٤
 

هر 
الش

٣
 

هر 
الش

٢
 

هر 
الش

١
 

 املرحلة

 خماطبات رمسية لترشيح معلمني ومشرفني              إدارة التربية والتعليم
قسم رعاية املوهوبني/إدارة   االختيار وشرح طبيعة العمل              

 ني واملشرفني واختيار املدارستفريغ املعلم              إدارة التربية والتعليم
 التدريب املكثف              من قبل الوزارة أو إدارة التعليم
 يئة املدرسة وحتديد طلبة الربنامج              معلم رعاية املوهوبني
 كتابة اخلطة وإرساهلا والبدء يف التوعية              معلم رعاية املوهوبني
 تطبيق الربنامج              معلم رعاية املوهوبني
 املعرض اخلتامي املدرسي واحمللي              جمموعة معلمي املنطقة
 تقومي الربنامج              مجيع املشاركني
 إرسال التقارير اخلتامية              املعلمني واملشرفني

 الدورة التتبعية              أو إدارة التعليم/الوزارة
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 .اإلسهام يف نشر الوعي بأمناط املوهبة وسبل رعايتها يف اتمع املدرسي وخارجه .١

 .املساعدة يف تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة عن املوهبة واملوهوبني .٢

 .اإلسهام يف رعاية املواهب اخلاصة وتنميتها بأسلوب علمي منظم داخل اتمع املدرسي .٣

ة للمعلمني فيما يتعلق بسبل رعاية بعض املواهب وتنمية التفكري داخل تقدمي االستشارات اخلاص .٤

 .الصف الدراسي العادي

  .العمل مع أولياء األمور لتقدمي خدمات تكاملية يف رعاية مواهب أبنائهم .٥

حتقيق التكامل يف منهج التعليم العام فيما يتعلق بقدرات وحاجات الطلبة املوهوبني العقلية  .٦

 .واملعرفية

 برامج إثرائية تساعد على زيادة العمق املعريف وتنمية التفكري اإلبداعي لدى من مت تصنيفهم تقدمي .٧

 .ضمن الفئة املستهدفة للربنامج من الطلبة
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 استكشاف

 إتقان

 تمیز
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o        

        

 

o         

CPS 

o         

FPS 

o         

        

IIM 
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(Feldhusen & Treffinger, 1980)
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• (Constructivism Theory)
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     (Dewey, 1938 )(Piaget,1932 ) 

(Vigotsky,1978 ) (Bruner, 1966)      



  

 

 

 

Three Rings Theory 

         (Renzulli, 

1986)           

 

         



           

(Above 

Average Ability)      (Creativity)   
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     (Task Commitment/Motivation)




  

      





   



        



 إبداع

قدرات فوق 
 املتوسطة

 التزام باملهمة
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Triarchic Theory 
Sternberg, 1985, 1996, 1999, 2001)  





  

 Analytic Intelligence  Creativity) 

(Practical Intelligence)
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 تحلیلي

بیقيتط  

يإبداع  
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 لربنامج اإلثرائي توى ا حملالتفصيليةاألهداف ): ١(جدول رقم 
 

o اكتساب مهارات البحث والتعلم الذايت. 
o  على مضاعفة تعلم املهارات األساسية بناء

 . وليس أعمارهم الطالباحتياجات
o  التعامل مع حمتوى علمي ومصادر تعلم ال

 .تتوافر يف املنهج الدراسي العام
o  استكشاف جماالت متنوعة من العلوم

 .واملعارف

o تنمية املهارات التفكريية العليا. 
o تنمية السلوك اإلبداعي. 
o  تنمية القدرات الشخصية املؤثرة يف النمو

 .الشامل
o دوافع الداخلية حنو التعلمتنمية ال. 
o  التعمق الرأسي يف جماالت علمية ومهارية

 .حمددة
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  الدوافع حنو التعلم

 تنمية الدوافع الداخلية حنو التعلم لدى الطالب املوهوب على رأس أولوياته يضع حمتوى الربنامج
 :لغرس مبدأ التعلم مدى احلياة والذي يساعد املتعلم على

o اكتساب االجتاه اإلجيايب حنو عملية التعلم؛ 
o املشاركة الفاعلة والنوعية يف اخلربات التربوية اليت يشارك فيها؛ 
o ى فترات بعيدة املدى يف عمل واحد؛قابلية إنفاق أوقات طويلة عل 
o اكتساب روح االلتزام باملهمة وعمليات التعلم. 

 :وعلى هذا فإن مناشط التعلم جيب أن تتسم بثالث مسات رئيسة هي
o ذات معىن واضح للمتعلم. 
o الفائدة( األمهية للمتعلم بشكل خاص وللمجتمع احمليط بشكل عام.( 
o املتعة. 

 ا الربنامج يف تعزيز هذا اجلانب، اآليتولعل أبرز السمات اليت يعىن: 
 .حب االستطالع –

 
 

الدوافع نحو 
 التعلم

 
 

مهارات 
 التفكیر

 
 

مهارات 
 التعلم

 
 

مهارات 
 البحث

السمات 
الشخصیة 
 المؤثرة
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 .اخليال –
 .حب املخاطرة –
 .قبول التعقيد وعدم الوضوح –

 
 مهارات التفكري

 وعلـى وجـه     أحد أهم مسات التربية احلديثـة      دمج مهارات التفكري يف احملتوى املعريف     منهج   

). Davis & Rimm, 1998; Ross & Smith, 1995(اخلصوص يف جمال رعاية املوهوبني 

التدرب على مهارات التفكري املتقدمة إحدى أدوات منهج التعلم مدى احلياة واليت من خالهلا يكتسـب                

الطالب املوهوب استقالليته الفكرية وتنمو لديه ملكة التفكري املتعمق يف كل ما حوله واستخدام أفضـل                

ريات واآلراء، وتطوير أفكاره اخلاصة والتأكد      األساليب وأكثرها فاعلية للوصول إىل احلقائق واختبار النظ       

جمموع فعاليات ومناشط حمتوى الربنامج تساعد الطالب على تنمية قـدرام الذهنيـة يف              . من جدواها 

املقارنة والتصنيف، والتحليل والتخطيط، مالحظة العالقة بني السبب والنتيجة، وأساليب اختاذ القـرارات    

حمتوى الربنامج فيما يتعلق بتنمية مهارات    . غريها من املهارات الذهنية املهمة    اجليدة واالفتراضات العلمية و   

 :التفكري يقوم على أساسني

تنمية القدرات واملهارات الذهنية من خالل استخدام استراتيجيات وبرامج تنمية التفكري بأسـلوب              •

 .باتمع احمليطاملمارسة املباشرة يف احملتوى املعريف واملشكالت التفاعلية ذات العالقة 

 ). التفكري يف التفكري(تنمية فهم الطالب ألساليبهم وأساليب غريهم يف التفكري  •

والربنامج بعمومه يعىن بتنمية مهارات التفكري اإلبداعي والناقد بأسلوب متداخل مترابط دون اللجوء             

 : إىل منهج العزل الشكلي، ولعل أبرز تلك املهارات اآليت
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 الناقد اإلبداعي

 املقارنة وحتديد العالقات الطالقة

 التصنيف املرونة

 الترتيب األصالة

 االستدالل وحتديد األسباب والنتائج التوسع يف التفاصيل

 حتديد األخطاء اخليال

 )التركيب(إعادة البناء والتنظيم  "ماذا لو"حب التساؤل 

 بناء املعايري حتدي الفرضيات

 اإلثبات التنبؤ

 اختاذ القرار 

 

 :مهارات البحث

من اجلوانب املهمة اليت يرعاها هذا الربنامج يف تنمية قدرات الطالب املوهوب؛ مهارات البحث               

هذه املهارات يف غاية األمهية لبناء الشخصية العلمية يف سن مبكرة، بل            . العلمي بأسلوب متدرج ومنضم   

بني للتعمق يف موضوعات متعددة بأسلوب     تعد من أهم مهارات التعلم الذايت واليت تساعد الطالب املوهو         

يساعد الربنامج الطالب املوهوب على اكتساب هذه املهارات مع مراعاة العمر الزمين . علمي منظم وفعال
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والعقلي له، حبيث يتم تقدمي مهارات البحث العلمي األساسية بشكل تلقائي مدجمة يف نشاطات وفعاليات               

            . وزعة على مستويات تقدم الطالب يف الربنامجالوحدات اإلثرائية وبصورة متدرجة م

وميكن إجياز أبرز مهارات البحث العلمي اليت يكتسبها الطالب من خالل فعاليـات ومناشـط                

 : الربنامج اإلثرائي يف اآليت

 مهارات متقدمة مهارات تأسيسية

 .حتديد املشكلة .احلساسية جتاه املشكالت وجوانب القصور

 .وضع الفرضيات .لومات من مصادر متنوعةمجع املع

 . وأدوات املالحظةتبناء االستبيانا .تبويب املعلومات

 .بناء وتنفيذ املقابالت الشخصية .ترميز املعلومات

 .اختبار الفرضيات .استخدام البطاقات

حتليل البيانات وعرضها باستخدام النماذج  .صياغة األسئلة
 .واألشكال البيانية

 .صياغة النتائج .هدافوضع األ

 .التوثيق 

 

 مهارات التعلم

 ,Wellman(الطالب املوهوبون يف حاجة إىل تنمية مهارات التعلم يف سن مبكرة  

إن إفراد مهارات التعلم جبانب خاص ا ما هو إال زيادة يف تأكيد أمهيتها وضرورة       ). 1990
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هذه املهـارات   . ناسبة للطالب املوهوبني  العناية ا كأحد املساقات املهمة يف تقدمي الرعاية امل        

تشمل يف مفهومها الواسع مهارات البحث العلمي ومهارات التفكري السابقة الذكر إضافة إىل             

 . بعض األدوات األخرى املساندة يف بناء الشخصية العلمية يف وقت مبكر

أشارت الدراسات العلمية ذات العالقة بآليات الـتعلم إىل جمموعـة مـن األسـس            

واألدوات املهمة اليت تساعد الطالب على بناء خربات تعلمية بشكل تفاعلي متكنـهم مـن               

 Notational Research(استخدام العلـم القـائم بفاعليـة يف مواقـف جديـدة      

Council, 2000   .(ميكن إجياز أهم هذه املهارات اليت يرعاها الربنامج يف اآليت: 

استخدام املكتبة ومصـادر املعرفـة     
 .ىاألخر

 .البحث من خالل اإلنترنت

 .(Note Taking)أخذ امللحوظات  .الترميز

 .التمييز بني احلقائق واآلراء .متابعة تعلمهم الذايت

 .طرح األسئلة ذات االجتاه الرأسي .دقة املالحظة

 .التنظيم .كتابة التقارير

 .القراءة الناقدة .تلخيص األفكار

 . الكتابة اإلبداعية .التجريب
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 السمات الشخصية املؤثرة

وجد من خالل دراسات عديدة أن قدرات الطـالب املوهـوبني الذهنيـة ال يـتم                

استثمارها بصورة فعالة على املستويني الشخصي واتمعي إال يف حال امتالكهم موعة من             

، والـيت يشـكل أمـر    )Affective Characteristics(السمات الشخصية املؤثرة 

 Davis(همها وتطويرها هدف مهم من أهداف برامج رعاية املوهوبني مساعدم على تف

& Rimm, 1998 .( مساعدة الطالب املوهوب على تطوير هذه السمات لديه جيعل من

 . فرص استثمار قدراته الذهنية بصورة فعالة أكرب خلدمة نفسه وجمتمعه

تبار هذه احلقيقة العلمية برنامج رعاية املوهوبني يف مدارس التعليم العام يأخذ بعني االع  

يف بناء مناشط وفعاليات الوحدات اإلثرائية حبيث تشتمل على نوعني مهمـني مـن هـذه                

وميكن إجياز أهـم    ). القيادي(جمال النمو الشخصي، وجمال النمو االجتماعي       : السمات ومها 

 : السمات اليت يؤكد الربنامج على رعايتها يف اآليت

 مو االجتماعيجمال الن جمال النمو الشخصي

الثقة بالنفس، تقدير  (النظرة إىل الذات
القدرات الشخصية، تعرف مواطن القوة 

 .)والضعف يف قدراته

 .مهارات التحدث ومهارات االستماع

 . تفهم حاجات اآلخرين .التعامل مع الفشل
 . العمل اجلماعي أو التعاوينمهارات .قبول النقد
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 .خرى تقدير وجهات النظر األ .املثابرة
 .مهارات اإلقناع . الشعور باالنتماء والوطنية

 .مهارات التواصل مع اآلخرين . التعامل مع الضغوط
 .اجلرأة واملبادرة .استشعار وحتمل املسؤولية

 


• 
 

• 


 
• 


 

• 


 
• 


 

• 
 

• 
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 مهارات التحدث*  
 .مهارات االستماع*  
 .حب االستطالع*  

بعض مهارات  : الربنامج الرئيس 
 +  العصف الذهين   + الكورت
 .سكامرب


 

حل املشكالت  : الربنامج الرئيس 
 .بطرق إبداعية

 .لنظرة إىل الذاتا*  
 .التعامل مع الفشل*  
ــاندة .قبول النقد*   ــارات املس ــع :امله  مج

التصنيف، التنظـيم،    املعلومات،
 .اختاذ القرار




 

شكالت حل امل : الربنامج الرئيس 
 .املستقبلية بطرق إبداعية

 .حب املخاطرة*  
ــدم *   ــد وع ــول التعقي قب

 التخطـيط،   :املهارات املساندة  .الوضوح
ــة،   ــة، املقابل ــال، املقارن اخلي

 .التفاصيل، األسئلة




 

استراتيجيات : الربنامج الرئيس 
 .ومهارات البحث العلمي

 . تفهم حاجات اآلخرين*  
ــل *   ــدرات العم ــة ق تنمي

 .اجلماعي أو التعاوين
تقـدير وجهـات النظـر    *   

 .األخرى

o      املناشط التعلمية ممتعة وتتسـم
 .بالتحدي

o       يعاجل قضـايا تتسـم بـالعمق
ومالمسة الواقع وحتتـاج إىل      

 .وقت زمين أطول
o       احملتوى ذا عالقـة مبواضـيع

 .متعددة وأفكار متنوعة
o       ال ينحصر احملتوى يف معاجلـة

جانب علمي واحد منفصل عن     
 . ااالتبقية

o      توفري جماالت لدراسة قضـية
واحدة مـن زوايـا علميـة       

 .متعددة
o       توفري فرص متعـددة لبحـث

مواضيع من اختيـار التلميـذ      
 .وبشكل فردي

o       يسعى الطالـب إىل احملتـوى
 .التعليمي وال يأيت إليه

 التلخـيص،   :املهارات املساندة 
استخالص النتـائج، مالحظـة     

 . املتناقضات
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يضع معلم رعاية املوهوبني خطة سنوية لربناجمه اإلثرائي يوضح من خالهلا اخلطوط الرئيسـة               

هذه اخلطة مقسمة   . ناشط اليت سيقدمها للطالب املوهوبني خالل العام الدراسي       موع الفعاليات وامل  

إطار نظري خلطة الربنامج، اإلطار العام للربنامج اإلثرائي، واألطر العامة          : إىل ثالثة أقسام رئيسة هي    

 .للوحدات اإلثرائية اليت سيتضمنها الربنامج اإلثرائي



 :ب أن يراعي املعلم يف هذا اإلطار تضمينه العناصر الرئيسة اآلتيةجي 

 :يتم حتديد اآليت وفيها .فلسفة اخلطة .١

 ا الربنامج اإلثرائي الذي يعتزم املعلم تقدميه للطالب املوهوبني مبا يتضمنه من           ملاذا هذ  –

 ات؟ مفاهيم ومعلومات ومهارات متداخلة ومنتج

 وخرباته السـابقة    الطالبحبياة  يف هذا الربنامج    قدمة  ما عالقة احملتوى واملهارات امل     –

 .وأمهيتها له مستقبال

 :حيث يتم بيان اآليت .أمهية الربنامج  .٢

 مـن   للطالب املوهـوب  االختالفات اليت حيملها هذا الربنامج اإلثرائي عن ما يقدم           –

 .خالل الصف الدراسي العادي أو املناشط املدرسية اليومية

  الذهنية والشخصية؟ املوهوبني الطالبمج على تنمية قدرات كيف سيعمل هذا الربنا –
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 السلوك املؤمل   يف وصف دقة  الاألهداف  يراعى يف صياغة     .األهداف العامة والتفصيلية    .٣

  .مبا يتوافق مع أهداف املستوى الذي توضع له اخلطة الطالبحتقيقه مع 

ومات واملفاهيم واملهـارات    اخلطوط العريضة للمعل   حتديد حتت هذا العنوان      ويتم .احملتوى  .٤

 . يف املستوى املستهدف من اخلطةاملؤمل اكتساا

 والبحث العلمـي    التفكريمهارات  امج  نبرويتم التنصيص هنا على      .األساليب والقدرات   .٥

وطبيعـة  أساليب التـدريس    إضافة إىل   ،  الرئيس يف املستوى املستهدف مع شرح موجز عنه       

حتت هذا العنوان تتم اإلجابة عن      .  لتحقيق األهداف السابقة    ا ةناستعم اال تتاليت س املشاريع  

  ؟ للطالب احملتوى العلمي تقدميتم يكيف س: السؤال اآليت

هـم  عن فهم الطالب من خالهلا    عرب  ي املرحلية واخلتامية اليت س    الصور حيث يتم بيان   .املنتج  .٦

 أو مسموعة أو مكتوبة      سواء كانت مرئية   ،للمحتوى واألساليب املقدمة هلم يف هذا الربنامج      

  .أو تطبيقية

 :اآليتوينص هنا على  .مية ومصادر املعلومات واملراجعالوسائل التعل .٧

 .إليها لتنفيذ حمتويات الربنامجكافة الوسائل التعلمية اليت يحتاج  –

 . كافة مصادر املعلومات البشرية واملقروءة واملسموعة –

ة التطبيقات التقنية اليت ينتظر من الطـالب        هنا بدقة على طبيع   وينص   .التطبيقات التقنية   .٨

، األوفيس، األكسـل، الربجمـة،      االنترنت(إتقاا مبختلف أنواعها وفق املستوى املستهدف       

  )....التصوير
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 :ويتم حتديد اآليت .احمليط التعليمي  .٩

اليت سيحويها الربنامج متزامنة مـع األسـاليب والـربامج          الوحدات اإلثرائية   عناوين   –

 .ة واملهارات اليت من املفترض إتقاااملستخدم

ـ ، آ الستكشاف والبحث ل ةحمفزاآلليات اليت سيتم اتباعها لضمان توفري بيئة تعلمية          –  ةمن

للعمل  والبحث، مشجعة    لتفكري، مثرية ل  )فقدان الشعور باخلوف من اخلطأ     (من اخلوف 

 .اتاكتشاف الذ وللتصحيح الذايت، موجهة ملشاركة يف صنع القرار واوالنشاط

اليت يف ضوئها يتم حتديـد      العامة  املعايري  يتم التنصيص على بعض      .اإلجنازوتقومي  تقييم    .١٠

  .احلد األدىن لإلجناز وسبل قياس حتقق األهداف

وفيها يتم حتديد اآلليات اليت تساعد يف حتصيل بيانات لإلجابـة عـن              .التغذية الراجعة   .١١

 :األسئلة اآلتية

 صورة جيدة؟ األمور اليت مت إجنازها بما   –

  ما األمور اليت مل تتحقق؟  –

 الطـالب  اإلثرائية لتحسني استفادة   اتميكن إعادة تنظيم هذا الربنامج أو الوحد       كيف   –

  املرات القادمة؟ منها يف
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 علـى تنفيـذ     ويتم حتديده يف السنوات األول من قبل اجلهة املشـرفة          .عنوان الربنامج اختيار   .١

 : الربنامج وفق املعايري اآلتية

 .إمكانية التعمق  - .مناسبته ملرحلة النمو  -

 .إمكانية التشعب - . أمهيته للمجتمع -

  توفر املصادر - .إمكانية تنفيذه -

 . ارتباطه بالطالب - .أمهيته للطالب  -

 

ين باستخدام مصـفوفة االختيـار   ويتم حتديد موضوع الربنامج من بني جمموعة كبرية من العناو    

 . املعتمدة يف الربنامج

وهي أمنوذج أو شكل بياين يساعد على تفريع موضوع حمتوى الربنـامج            . بناء الشجرة املعرفية   .٢

إىل جماالت متنوعة من العلوم واملعارف، كما يساعد على تصور االجتاهات واألفكار املتعـددة              

 .رائية بعينهاواملتنوعة اليت ميكن أن تسلكها وحدة إث

لتحديد سري واجتاه   السابقة   يف التعرف على خربات الطالب       ةحامس وهي مرحلة    .١حتديد املدخل  .٣

، وغالبا ما   .. )، النفسية، الشخصية    الذهنية( الربنامج اإلثرائي ومدى تلبيته الحتياجام املتنوعة       

 :تتم اإلجابة يف هذه املرحلة عن ثالث أسئلة

 عن املوضوع ؟) ملستهدفةالفئة ا( ماذا يعرفون  –

                                                   
اإلطار العام للبرنامج " یتم تلخیص محتوى هذه الخطوة والخطوات التالیة لها في نموذج خاص بها مثبت في فصل المالحق بمسمى  1

 ".اإلثرائي
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  املوضوع ؟عرفته حولم) الفئة املستهدفة( ماذا يريدون  –

  املوضوع ؟معرفته حول) الفئة املستهدفة( ماذا حيتاجون  –

بعد بناء الشجرة املعرفية بتفريعاا وتشعبها األفقي الواسـع، وتعـرف           . حتديد األسئلة الرئيسة   .٤

ة، يتم حتديد املوضوعات اليت سيتناوهلا الربنـامج يف         خربات الطالب السابقة واحتياجام املعرفي    

حيـاول  العام الدراسي من بني موضوعات الشجرة املعرفية يف صورة أسئلة عامة متنوعة ااالت      

  .الربنامج اإلجابة عنها

. حتدد األهداف هنا وفق األسئلة اليت مت بناؤها يف اخلطوة السابقة. حتديد أهداف حمتوى الربنامج   .٥

ن تصاغ هذه األهداف بصورة إجرائية دقيقة حتدد اآللية اليت ستتم اإلجابة من خالهلا على               جيب أ 

األسئلة الرئيسة، ويف الوقت نفسه تراعي مهارات التفكري العليا والبحث العلمي اليت مت حتديدها              

 .للمستوى املستهدف

 من خربات   الطالب ما سيتحصل عليه  حيث يتم استشراف     .حتديد املخرجات التعليمية املتوقعة    .٦

ينبغي ". التميز"نتيجة لتحقق األهداف ويعرب عنها مبنتجات متنوعة يتم حتديدها مبدئيا يف مرحلة             

 :ضرورة متيز املنتجات باآليتالتنبه هنا إىل 

 . إما على املستوى الشخصي أو اتمع احمليطاألصالة أو املرونة يف الناتج اإلبداعي –

ناتج اإلبداعي مبا ال يتعارض مـع الشـريعة أو عـادات        أن تتضح روح املخاطرة يف ال      –

 .اتمع

 .مناسبة املنتجات احملددة لألهداف املوضوعة وفعاليات ومناشط الوحدات اإلثرائية –

 .تنوع املنتجات املقترحة لتتوافق وميول واجتاهات الطالب املتنوعة –
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  .أن يعرب الطالب عن إنتاجه اإلبداعي بنفسه –

بوابة الربنامج اإلثرائي وعنصر اجلذب املهـم يف حتريـك          وهي  . ستكشافية حتديد املناشط اال   .٧

حتفيز الطالب  على  رحلة  تعمل هذه امل  . الدوافع الداخلية لتلبية متطلبات العمل يف الربنامج اإلثرائي       

 :مناشط هذه املرحلة على تعملالبد أن له، لذا املوهوب إىل موضوع الربنامج والتعرف على ميو

 .  الطالبجذب انتباه  –

 . إثارة دافعيته –

وهي قلب الربنامج اإلثرائي النابض، ويعتمد مدى النجـاح يف          . حمتويات مرحلة اإلتقان  حتديد   .٨

يتم التنصيص هنـا علـى      . حتقيق أهداف الربنامج على مدى فاعلية وجدية مناشط هذه املرحلة         

ات الشخصية اليت سيتم    نوع املهارات التفكريية والبحثية والقدر    موضوعات الوحدات اإلثرائية و   

 . يف كل وحدةالتركيز عليها

مستويات التنقل يف اكتساب اخلربة  يتم خالهلا مراجعة    . التأكد من ترابط مراحل تنفيذ الربنامج      .٩

 . د، والتأكد من ترابط مناشط وفعاليات املراحلية من البسيط إىل املتوسط فاملعقالتعلم

 ).االستكشاف ( األوىلاملرحلة مناشط –

 ).اإلتقان (ة الثانيرحلةات املموضوع –

 ).التميز (ة الثالثرحلة املمنتجات –

  :     جيب أن يراعى يف حتديد هذه املصادر اآليت. ات الربنامجحتديد مصادر موضوع  .١٠

 .تنوع املصادر بني املرئي واملسموع واملقروء –
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ات املقابالت الشخصية، الزيار  :  يف مجع املعلومات مثل    الطالبتنوع أسلوب مشاركة     –

 . والرحالت، القراءة، أخذ ملخصات من حماضرة وغري ذلك

يتم حتديد إطار عام لوسائل تقومي فعاليات وخمرجـات الربنـامج بصـورة         . حتديد وسائل التقومي  . ١١

 . مرحلية وختامية



كل . بناء األطر العامة للوحدات اإلثرائية    بعد حتديد اإلطار العام للربنامج اإلثرائي، يبدأ العمل يف           

خربات تربوية منظمة وحمددة تتخذ من املنتج وسيلة الكتساب حمتوى علمي متعمق    وحدة إثرائية تعرب عن     

وميكن أن تأخذ     .ومهارات حبثية وتفكريية وشخصية متنوعة ميكن حتقيقها يف فترة زمنية متوسطة املدى           

 :واحدة اإلجراءات اآلتيةخطوات بناء الوحدة اإلثرائية ال

وذلك من خالل الرجوع إىل اإلطار العام للربنـامج اإلثرائـي     .  موضوع الوحدة  حتديد: اخلطوة األوىل 

وعلى وجه اخلصوص إىل األسئلة الرئيسة وحمتوى مرحلة اإلتقان لتحديد موضوع الوحدة اإلثرائية وفـق           

 :املعايري اآلتية

 .قدرات وميول الطالب –

 . واتمعاألمهية للطالب –

 .اجلدة واجلاذبية –

 .قابلية التعمق –

 .قابلية التنفيذ –
                                                   

اإلطار العام للوحدة اإلثرائیة، آلیة التنفیذ، التخطیط (نماذج الخاصة بذلك المثبتة في فصل المالحق  یتم بناء الوحدات اإلثرائیة باالستعانة بال 1
 )الیومي للقاءات
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بعد حتديد موضوع الوحدة اإلثرائية يعمل معلم        .حتديد العناصر الرئيسة حملتوى الوحدة    : اخلطوة الثانية 

 اخلاصـة والـيت    املعرفيةالشجرةرعاية املوهوبني على تفريع املوضوع إىل عناصره الرئيسة من خالل بناء      

 :ويراعى يف اختيار عناصر موضوع الوحدة املعايري اآلتية. العمق وحمدودية التشعبتتسم ب

 .توافر املصادر –

 .خربات الطالب السابقة –

 .التحدي –

 .الترابط مع أهداف الربنامج اإلثرائي –

ويف هذه اخلطوة يتم حتديد جمال تركيز الوحدة فيما يتعلق جبوانب            .حتديد نوع املهارات  : اخلطوة الثالثة 

 البحثيـة  واملهـارات التفكرييـة  خيتار معلم رعاية املوهوبني جمموعة حمدودة من بني . رعاية يف الربنامج ال

والسمات الشخصية واالجتماعية لتكون جمال تركيز الوحدة مع مراعاة ترابطها فيما بينها، وتناسقها مع              

 .حمتوى الوحدة املعريف واملخرجات املراد حتقيقها

بعد حتديد عناصر الوحدة وجماالت تركيزها، يتم صياغة جمموعة        .د األسئلة الرئيسة  حتدي: اخلطوة الرابعة 

 وظيفـة  .اليت ستحاول الوحدة اإلجابة عنهامن األسئلة الرئيسة املعربة عن تلك العناصر وجماالت التركيز    

صياغة هذه ويراعى يف . األسئلة هنا توجيه مجيع فعاليات ومناشط الوحدة لتبقى متسقة وفق رؤية واضحة           

 :األسئلة اآليت

 .موجهة إىل عنوان الوحدة –

 .مثرية ملهارات التفكري العليا –

 .تستدعي وقتا للبحث والتفكري املتعمق –
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 .ميكن التفريع منها أسئلة مرحلية –

جيب أن تعمل صياغة األهداف اإلجرائية هنا على ترمجة اآللية الـيت             .حتديد األهداف : اخلطوة اخلامسة 

 : ويراعى يف صياغة هذه األهداف اآليت. جابة عن األسئلة السابقةسيتم اتباعها لإل

 .أهداف الربنامج اإلثرائيب االرتباط الوثيق –

 . املدىميكن حتقيقها يف فترة زمنية متوسطة –

 .حتكي اخلربات اليت سيكتسبها الطالب –

 .تتناول النمو الشامل للطالب –

عمل معلم رعاية املوهوبني بناء على ما سـبق         ي. حتديد فريق العمل واملصادر الالزمة    : اخلطوة السادسة 

على حتديد مصادر التعلم وفريق العمل الذي حيتاج إليه لتحقيق أهداف الوحدة وذلك من خالل حتديـد            

 : اآليت

 .، وأعداد اموعات الطالبأسلوب توزيع –

الفريـق  (داخل املدرسة وخارجهـا     ذات العالقة مبوضوع الوحدة من      اخلربات العلمية    –

 ).ثرائياإل

تنوع  وبشرية، مع مراعاة     صادر التعلم من كتب ووسائل تعليمية و تقنية       تفصيل دقيق مل   –

 .املصادر بني املرئي واملسموع واملقروءهذه 

 :حيث يتم حتديد اآليت .حتديد مستويات التنقل يف اكتساب اخلربة : اخلطوة السابعة 

 . مع مراعاة اجلاذبيةرحلة االستكشافمل منشط أو أكثر –

 . مع مراعاة الترابط وجماالت تركيز الوحدةمرحلة اإلتقانوفعاليات موضوعات  –
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 . مع مراعاة األصالةرحلة التميزمل منتج أو أكثر –

يعمل معلم رعاية املوهوبني على وضع تصور ألدوار الفريق اإلثرائـي،           . حتديد األدوار : اخلطوة الثامنة 

  :وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  سيكتسب الطالب احملتوى العلمي؟كيف –

 كيف سيكتسب الطالب املهارات احملددة؟ –

 ما أدوار الطالب الكتابية، البحثية، التنظيمية، التواصلية؟ –

  املوهوبني؟ رعايةما أدوار معلم –

 ما أدوار املختصني؟ –

وهـوبني اقتـراح    لكل وحدة إثرائية منتجا أو أكثر، ميكن ملعلم رعاية امل         . حتديد املنتج : اخلطوة التاسعة 

جمموعة من البدائل املناسبة لكل وحدة إثرائية على أن يترك أمر االختيار وحتديد الشكل الذي سـيخرج                 

 :ويف العموم جيب مراعاة اآليت عند اختيار وبناء املنتج. عليه للطالب

 .يتم حتديده مع الطالب –

 .نتاج عمليات تعلم متنوعة –

 .مشجع لإلبداع –

 .كيف ومىت وأين سيتم عرضهيد يتضمن حوار اختياره حتد –
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  .بآرائهم وانتقادام يف تصميم الربنامج ذاته ويف مسار تقدمهالربنامج  طالبشارك مجيع  •

  . بني املسموع واملرئي واملقروء وامللموسالطالبتنوعت مصادر املعلومات اليت عايشها  •

  .ددة ومتنوعة للقراءة الناقدة والكتابة املتعمقة متعا فرصللطالبأتاح الربنامج  •

  . مهارات متعددة فيما يتعلق بأساليب حل املشكالتالطالباكتسب  •

  . متعددة ومتنوعة لتنمية مهارام وقدرام التفكرييةا فرصللطالبأتاح الربنامج  •

  . متعددة ومتنوعة لتنمية مهارام البحثيةا فرصللطالبأتاح الربنامج  •

 متعددة ومتنوعة لعرض خمرجام التعليمية على جمموعات متنوعة مـن           ا فرص للطالبح الربنامج   أتا •

 .املهتمني

  .الطالب احملتوى املقدم خباصية التحدي لقدرات مستوىمتيز  •

  . املتباينة يف التقدمالطالب احملتوى ليتالءم وقدرات تكييفمت  •

  . بني خمتلف جماالت العلومخلالتشعب والتدااتسم الربنامج باستيعابه خلاصييت  •

  . العلمي واملعريفبالعمقاتسم الربنامج  •

 

                                                   
 نستعرض هنا األسس العامة لتقویم البرنامج اإلثرائي مع ضرورة اإلشارة إلى أن التفصیالت اإلجرائیة لعملیة التقویم مثبتة في فصل  1

، تقریر معلم رعایة الموهوبین، تقریر مشرف البرنامج، تقریر مدیر تقویم فعالیات البرنامج اإلثرائيبرنامج اإلثرائي، تقویم خطة ال(المالحق 
 ).المدرسة
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 الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاين

١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ 
١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ 
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ 

 
 

 املرحلة

 حتديد الطلبة                              
 ضغط املنهج                              
 وضع اجلدول                              
 االستكشاف                              
 االتقان                              
 التميز                              
 ملعرض املدرسيا                              
 التقومي                              
 املعرض احمللي                              
 إرسال التقارير                              
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. للعمل يف هذا االالتربوي ه تأهيلمن جزء ألي معلم مشارك الفصل األول من تطبيق الربنامج  

ة املنتقاة واليت تتوافق ومتطلبات الربنامج يتدرب خالله درسفصال دراسيا كامال يف املفيه املعلم يقضي 

 وتطبيق اجلوانب ،رعاية املوهبة واملوهوبني يف راف ومتوايل اخلطىائي متناسق األطتنفيذ برنامج إثر على

 حلامركجزء من ومنظم حتت إشراف دقيق كثف خالل الربنامج التدرييب املعليها تدرب النظرية اليت 

 فيما يلي . يف مدارس التعليم العامنيبوموهرعاية يف ملعلم للعمل متنوعة تسهم مجيعها يف تطوير قدرات ا

 التطبيقي األول وميكن تعميم متعلقات الربنامج، تتركز معظمها على الفصلصيلي لكثري من توضيح تف

 .معظم هذه التفصيالت على تنفيذ الربنامج ككل

 : رعاية املوهوبنيمعلم

يف رعاية املوهبة مكثفا برناجما تدريبيا تأهيليا مت أوالذي هو أحد املتميزين من معلمي التعليم العام  

 يف جمال رعاية املوهوبني يف غ تفرغا تاما لالنتظامنظمه اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني، واملتفرتواملوهوبني 

 وقسم رعاية متخصص من قبل اإلدارة العامة لرعاية املوهوبنيفين  حتت إشراف س االبتدائيةإحدى املدار

  .يف اإلدارة التعليميةاملوهوبني 

 :املوهوبنيرعاية  معلمتوصيف ملهام 

 بتنفيذ برنامج متكامل تقوم باقتراحه والتدريب عليه اإلدارة العامة املوهوبنيرعاية  معلميقوم  

مبهام  املوهوبني معلمإضافة إىل هذا الربنامج الرئيس، يقوم . لرعاية املوهوبني مع بداية كل فصل دراسي

 :متعددة ميكن تلخيصها من خالل احملاور التالية

 :حمور األسرة املدرسية .أ

 . لكل فصل دراسي على حدة اون اليت يعملةهب يف املدرساإعداد خطة تنفيذية لرعاية املو .١
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 . املوهوبنيةب تصميم وحدات إثرائية خاصة للطلالتعاون مع معلمي الصفوف الدراسية يف .٢

تنفيذ ورش عمل وبرامج توعوية تمع املدرسة تتعلق بأساليب اكتشاف املوهبة وسبل رعايتها  .٣

 .اوتنميته

العمل كمرشد متعاون مع معلمي الصفوف الدراسية يف تنفيذ أساليب تنويع التعليم وضغط  .٤

 .املنهج

تطبيق األساليب العلمية احلديثة الكمية منها والكيفية يف متييز املوهبة وتصنيفها بصورة مركزة  .٥

 أخرى خالل األسبوعني األولني من العام الدراسي، مع إبقاء الباب مفتوحا الكتشاف مواهب

 .خالل العام الدراسي

علمية حديثة لتنمية القدرات التعاون مع معلمي الصفوف الدراسية يف تنفيذ برامج وأساليب  .٦

 .للطالب يف الصفوف الدراسية العاديةالتفكريية العليا 

 يشارك فيها اجلميع وفق جدول معد املتنوعة الطلبةومواهب تعىن مبهارات تنظيم مناشط عامة  .٧

 .مسبقا

 ):دتمحسب التصنيف املع( املوهوبني الطلبةور حم. ب

املساعدة يف تنمية مهارات التفكري للطالب املوهوبني من خالل تدريبهم على بعض من برامج  .١

 .تنمية التفكري الناقد واإلبداعي وفق آلية متدرجة

ل للطالب املوهوبني من خال واالجتماعية الشخصيةتنظيم برامج ومناشط خاصة لتنمية القدرات  .٢

 .اللقاءات الدورية أو التعيينات الفردية

 وذلك من خالل على تنمية قدرات البحث العلمي وأساليبهاملوهوبني  الطلبةتنفيذ برامج ملساعدة  .٣

 .التعيينات اخلاصة
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 .تعليمية وتربوية لتنمية دوافع التعلم الذايت وتطوير الذاتوخربات توفري فرص  .٤

ردية من خالل تقدمي برامج فردية خاصة تتناسب وقدرام  املوهوبني الفالطلبةدعم منو قدرات  .٥

 .املتنوعة

 املوهوبني لربامج أكثر تكثيفا خالل العام الطلبةالتنسيق مع مركز رعاية املوهوبني يف اختيار  .٦

 .الدراسي أو يف الربامج الصيفية

 : حمور أولياء األمور. د

 لتحقيق بعض سبل التكامل يف رعاية  املوهوبنيالطلبةتنظيم لقاءات دورية مع أولياء أمور  .١

 .املواهب داخل وخارج املدرسة

 بأنواع وأمناط املوهبة وسبل تقدمي الرعاية املناسبة لكل الطلبةاملسامهة يف توعية أولياء أمور مجيع  .٢

 .منها

تقدمي نصائح لفظية وكتابية يف صورة حماضرات عامة ولقاءات خاصة ومطويات تتضمن أساليب  .٣

 .استخدامها يف املنازل ملساعدة العائلة يف تقدمي الدعم الكايف للموهوبنيوبرامج ميكن 

 

 املتعاونون وناملعلم

ممن لديهم دافعية ورغبة أكيدة يف التعـاون يف تنفيـذ            األكفاء    املدرسة معلميجمموعة من    موه 

ات املعلم املتعاون    وتتلخص أهم مسؤولي   رعاية املوهوبني يف املدرسة،   للمسامهة يف إجناح برنامج      ربنامجال

 :برنامج رعاية املوهوبني يف املدرسة فيما يليجتاه 

 .الطلبةالتعاون يف عملية الكشف عن من لديهم مواهب متعددة من  -١
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 لاللتحـاق يف بـرامج      ةبطلوالذي يوفر وقتا لل   " ضغط املنهج "التعاون يف عملية تطبيق أسلوب       -٢

 .الرعاية املكثفة

 .صصه عند تصميم الوحدات اإلثرائيةتقدمي الدعم العلمي يف جمال خت -٣

اموعات املعتمدة  (اإلسهام يف تقدمي الرعاية الالزمة للموهوبني داخل الصف الدراسي العادي            -٤

 ).اخل...على القدرات، دمج مهارات التفكري يف املواد الدراسية

رفية والقدرات   املوهوب فيما يتعلق بتنمية احلصيلة املع      بلتعاون يف تقدمي خدمات تكاملية للطا     ال -٥

 ).اخل...التعيينات اخلاصة، الدراسات الفردية(البحثية والتفكريية 

يف تويل بعض احلصص خالل الفصل الدراسي للمساعدة يف         رعاية املوهوبني    علمإتاحة الفرصة مل   -٦

 .الطلبةتنمية بعض مهارات التفكري جلميع 

 :اإلشراف

يف جمال رعايـة   علمشاطات ومهارات املمي مستمر لن اإلشراف عملية توجيه هادفة وتصحيح عل      

 .املوهوبني

 :اجلهات التالية برنامج رعاية املوهوبني داخل املدرسة ويقوم بعملية اإلشراف يف  

 .جلنة اإلشراف العام - أ

 .املشرف التربوي - ب

 .مدير املدرسة - ج
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 :جلنة اإلشراف العام) أ (  

إدارة الرعاية يف مدير م بتشكيلها وترأسها  يقواإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  وهي جلنة منبثقة من      

بتنفيذ واجلهات املعنية اإلدارة املتابعة واالتصال بني اإلشراف و لتتوىل عملية   اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني     

 :ومن أهم مهام هذه اللجنة ،ربنامجال

 .ربنامجوضع اخلطط االستراتيجية لتنفيذ ال -١

 .ربنامجبتنفيذ الما يتعلق  فيمجيع اجلهات املعنيةالتنسيق مع  -٢

 .إعداد وتنظيم الربامج التدريبية التأهيلية -٣

حتديد مـدارس  الختيار املعلمني و يف املناطق التعليمية املختلفةالتعليم  التربية و  اتالتنسيق مع إدار   -٤

 .ربنامج وفق املعايري املوضوعة للمشاركة يف الطبيقالت

 . يف مهمتهعلم لنجاح امل  الفنية الالزمةوتقدمي املساندةتنفيذ الربنامج متابعة سري  -٥

الربنامج لكل عام دراسـي علـى        اإلحصاءات واالستبيانات املستخدمة يف تقومي       إعداد وحتليل  -٦

 .حدة

 .طبيق بصورة عامةالتسري عملية و ربنامجحول آلية تنفيذ ال  دوريةإعداد تقارير -٧

 .ني أثناء اخلدمةمعلمللاقتراح الربامج التطويرية  -٨

 

 :التربويشرف امل) ب(

 ممـن   ربنامجاملوهوبني يف املنطقة أو احملافظة اليت ينفذ فيها ال        قسم رعاية   املشرف هو أحد أعضاء      

برنامج رعايـة  أسندت إليه مهمة اإلشراف على لديه خربة ودراية جيدة يف جمال رعاية املوهوبني، والذي  

  .املوهوبني داخل املدرسة
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 :مهام املشرف ومسؤولياته 

 .املركز واإلدارة العامة لرعاية املوهوبنيقسم ورعاية املوهوبني  معلم حلقة اتصال بني تكوين -١

 .يف عملية إعداد اخلطة التفصيلية اليومية والفصليةرعاية املوهوبني  علمتقدمي العون مل -٢

 .يف تنفيذ الربامج املخطط هلااملوهوبني  علمملتقدمي العون  -٣

 .ن اخلطة املوضوعة دف التوجيه والتقومياملتابعة املستمرة ملا مت تنفيذه م -٤

الدراسي وتسجيل اإلجيابيات عام  زيارات يف المثانفيما ال يقل عن رعاية املوهوبني  علممزيارة  -٥

 . وسبل تطوير األداءوالسلبيات

 .ربنامجالبملناقشة بعض القضايا املتعلقة   رعاية املوهوبنييمعلم مع دوريعقد لقاء  -٦

 يتناوب مع ات الدورية عمل مشتركة يف موضوعات متنوعة خالل اللقاءاإلشراف على عقد ورش -٧

 .املعلمني يف تنفيذها

 :مبعلم رعاية املوهوبنيمبادئ عامة تنظم عالقة املشرف 

 ا، وهلـذ  لكليهمـا هلا أثر يف التكوين العلمي واملهين       رعاية املوهوبني    معلمالعالقة بني املشرف و    

 :يليميكن تلخيص أهم املبادئ واآلداب الوظيفية للمشرف التربوي فيما 

 .املتبادل قائمة على أساس االحترام علمأن تكون عالقاته مع امل -١

 بل يتعـاون معـه لتحقيـق    األخطاء، ال مفتشاً يتصيد علمأن يكون دوره موجهاً ومساعداً للم  -٢

 .مثمرة وجعل فترته الربنامجأهداف 

ويسهم يف  ني  معلمشرف النصح واإلرشاد إىل التعمق يف املشكالت امليدانية لل        أن يتخطى دور امل    -٣

 .حلها
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 .وتوجيهاتهأن يكون موضوعياً يف متطلباته  -٤

 ويزرع الثقة يف نفسه ويعزز النواحي اإلجيابية فيه وحيثه على اإلطالع ويدفعـه              علماملأن يشجع    -٥

 .واالبتكارللتجديد 

 .والتعاوناحة والوضوح أن تكون عالقاما مبنية على الصر -٦

 :املدرسةمدير ) ج (

 يف  ربنـامج يف جناح تنفيذ ال   ميثل مدير املدرسة بشخصيته وفلسفته وأساليبه التربوية العامل احلاسم          

فر فـيهم   ا على االختيار اجليد ملديري املدارس والذين تتو       ربنامجمن هذا املنطلق حترص إدارة ال     . مدرسته

 .ونة وحب التغيري والتجديد ملا فيه مصلحة العملية التربوية يف املدرسة ككلمسات الفطنة اإلدارية واملر

  : فيما يليبرنامج رعاية املوهوبني داخل املدرسةوميكن تلخيص أهم املهام املناطة به جتاه 

 .األكفاءيف اختيار املعلمني املتعاونني  رعاية املوهوبني معلماملشرف التربوي والتنسيق مع  -١

رفع من مستوى مما يعني يف الرعاية املوهوبني  معلماملشرف التربوي يف متابعة     التنسيق مع    -٢

  .عطائه

 ومقاعد  علم حتتوي على مكتب خاص بامل     ربنامجاملساعدة يف تأمني قاعة دراسية خاصة لل       -٣

 . والوسائل التعليمية املعينةةطلبلل

صيص أوقات ثابتة    لتسهيل عملية خت   رعاية املوهوبني  معلم على التعاون مع      املعلمني حث -٤

  . املوهوبنيالطلبةخالل األسبوع الدراسي للقاء 

 .لتسهيل مهمتهرعاية املوهوبني  علمملتقدمي الدعم اإلداري الكايف  -٥

املساعدة يف تذليل العقبات اإلدارية والروتينية واليت قد تعيق تنفيذ بعض برامج الرعايـة               -٦

 . املوهوبنيةللطلب
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أن اليت ميكـن    باملدرسة و املواد والوسائل التعليمية املتوفرة     برعاية املوهوبني    معلمتزويد   -٧

 .تساعد يف تسهيل مهمته

 . رعاية املوهوبني املطبق يف مدرستهرنامجبرفع تقارير دورية عن  -٨
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Mireland, 1982: املوهوبالطالب 

  أولئك الذين ميتلكـون  " املوهوبون هم الطلبة: اآليت التعريف يتبىنحيث

حيتاجون إىل برامج وخدمات تربوية      تؤهلهم إلجناز وأداء متميز، و     قدرات واستعدادات عالية  

تطوير أنفسـهم   وذلك ملساعدم على    متنوعة تتخطى ما تقدمه املدرسة يف براجمها العادية،         

، أو يف بعضها سواء     يتميزون يف إحدى القدرات اآلتية      الذين الطلبةوجمتمعهم، ويشمل ذلك    

 :بشكل إجناز ظاهر أو استعداد حمتمل

 .القدرة العقلية العامة .١

 .استعداد أكادميي خاص .٢

 .التفكري اإلبداعي .٣

 ".القدرة القيادية .٤

 يف إطار تعليمـي     ، املوهوبني ذوي القدرات املتقاربة    الطلبةضع جمموعة من    هو و و :التجميع

 الـذين أظهـروا    (الطلبة جتميع   ربنامج ويقصد به يف هذا ال     . الربامج املناسبة هلم   تقدمي ل موحد

يف فترات متتابعة خالل الفصل الدراسي ليتـدربوا علـى   ) ةقدرات عالية وفق احملكات احملدد    

 متت صياغته من خالل إطار عـام        مهارات تفكريية وحبثية خاصة ضمن حمتوى علمي متعمق       

 .إثرائيلربنامج 
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 خـالل  الطلبـة  األسلوب املتبع يف التسريع اجلزئي لتقدم ربنامجونعين به يف هذا ال     :اإلسراع

احملتوى العلمي مبا يتوافق مع استعدادام وقدرام سواء كان ذلك يف الصف الدراسي الواحد         

 .أو من خالل املشاركة اجلزئية يف الصفوف املتقدمة

ئـة املسـتهدفة    ضمن الف  الطلبة تصنيفهم من    من مت تزويد   ربنامجونعين به يف هذا ال     :اإلثراء

 . مية أكثر عمقا وتنوعا على ما يقدم يف املنهج املدرسي العامخبربات تعل

رعايـة املوهـوبني    معلم الربنامج العام الذي يقوم بتصميمه وتنفيذه       وهو: الربنامج اإلثرائي 

البا ال تتوفر يف املنـهج      خربات تربوية تتسم بالتنوع والعمق العلمي والفكري واليت غ        لتوفري  

 العـام فيـه     ويتبىن هذا الربنامج اإلثرائي عنوانا رئيسا يشكل احملتوى العلمي        . املدرسي العام 

 ليـتم تنفيـذ     ربنامجوبرناجما رئيسا لتنمية قدرات التفكري باقتراح من اللجنة اإلشرافية على ال          

  . دراسي أو أكثرعامذلك خالل 

إعادة تنظيم املنهج الدراسي العادي مـن أجـل تقلـيص            هي عملية تعديل و    :ضغط املنهج 

وذلك  ،أو يستطيع إمتامها يف فترة وجيزةمسبقا املكرورة واليت متكن منها الطالب املوضوعات  

وتتم هـذه  .  إثرائية له تتناسب وقدراته ومواهبهلتقدمي وحدات   منتظمة من أجل توفري أوقات   

 فيما يتعلق   الطلبة مواطن القوة والضعف يف      العملية من خالل خطوات علمية تتخذ من قياس       

 . أسلوبا أساسيا يف مجيع خطواابكل مقرر دراسي 
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  لربنامج رعاية املوهوبني يف املدرسة؟طالبما املعايري اليت يف ضوئها يتم اختيار ال: س

إذا  امجربنيف هذا ال أن يستفيد من خدمات برامج رعاية املوهوبني املكثفة حيق للطالب: ج

 :أظهر اآليت

املقننة قدرات عقلية عالية وذلك من خالل مقياس أو أكثر من املقاييس املوضوعية  .١

 . اإلدارة العامة لرعاية املوهوبنيمن قبلاملعتمدة و

املعتمدة من قبل املقننة  املوهوبني حسب القوائم السلوكية ةبطلمعظم السمات السلوكية لل .٢

 .بنياإلدارة العامة لرعاية املوهو

حتصيل أكادميي عايل باملقارنة مع أقرانه يف املرحلة الدراسية حسـب مـا متليـه نتـائج             .٣

 . رير املعلمنيااالختبارات الفصلية وتق

 لالنضمام إىل الطلبةيف اختيار تية يتبىن السياسة اآل ربنامجالوبناء على ذلك فإن هذا  

 :الربنامج اإلثرائي املقدم يف املدرسة

هي من أصل مخسة، احملكات ) على أقل تقدير( ثالثة حمكات لطالب اجيتازجيب أن  

  ):١: لتفصيل أكثر انظر إىل ملحق رقم(

 . عايلال التحصيل الدراسي .١

 . وكسلر للذكاءمقياس .٢
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 . القدراتمقياس .٣

 . تورنس للتفكري اإلبداعيمقياس .٤

 ).ريرتويل(ترشيح املعلمني وفق قوائم السمات السلوكية  .٥

 

 ؟نامج لتطبيق املقاييس املقننة عليهم إىل الربالطلبةحية يف إحالة الذي له الصالمن : س

 نفسه طالبأو حىت ال ، اآلباءبعض خمتصيها، تتم عملية اإلحالة من قبل معلمي املدرسة: ج

. يف املدرسةاملقدم الرعاية  لربنامج ييس للتأكد من مدى مالءمة الطالب لتطبيق املقاعلمإىل امل

إجراء املقاييس يف املدرسة وفق الضوابط املوضوعة من قبل اإلدارة العامة تتم عملية الترشيح و

 .لرعاية املوهوبني

  املوهوبني؟طالبكيف ومىت يتم تقدمي برامج الرعاية لل: س

ولعل من أوضح .  املوهوبنيةبطلللهناك جمموعة من البدائل املتاحة لتلبية احلاجات املتنوعة : ج

املرحلة االبتدائية بالعربية السعودية النظام التعليمي املتبع يف اململكة  البدائل وأكثرها مالءمة مع

من  الطلبةيف الوضع الراهن هو اختاذ منهجية الرعاية اإلثرائية اجلزئية واملعتمدة على سحب 

أيام لفترات متقطعة وثابتة خالل ) بعد إمتام عملية ضغط املنهج(بعض احلصص الدراسية 

واليت من املفترض أن تصل إىل لقاءين أسبوعيا  )Pull-out classes ( الدراسياألسبوع

 أساليب أخرى ملتابعة منو علمإضافة إىل ذلك، يتخذ امل.  على األقلالطلبةلكل جمموعة من 
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 املوهوبني يف اجلانب املعريف وجوانب مهارات التفكري مثل أسلوب التعيينات اخلاصة، الطلبة

 .كامل وغريهاواألحباث االنفرادية، واليوم ال

 ما اخلدمات اليت يقدمها برنامج رعاية املوهوبني يف املدرسة؟: س

يقدم برنامج رعاية املوهوبني يف املدرسة خدمات متنوعة بعضها مكثف وهو اخلاص : ج

، وبعضها متقطع وعام وهو الذي يتم تقدميه ددة الذين مت تصنيفهم وفق احملكات احملالطلبةب

رعاية وتنمية بعض  املوهوبني يف ةبطلتركز اخلدمات املكثفة املقدمة للوت. تمع املدرسة ككل

قدمة يف التفكري اجلوانب املعرفية والشخصية والتفكريية من خالل التدريب على مهارات مت

 املهارات القيادية، ،العالقات اإلنسانية، حل املشكالت، التفكري اإلبداعيالناقد واملنطقي، 

هداف، العمل اجلماعي، تطوير املنتج، التعلم الذايت، وأساليب أسلوب وضع ومتابعة األ

أما اخلدمات العامة واملتقطعة فتتركز يف نشر التوعية بأنواع املواهب وسبل . البحث العلمي

رعايتها، وتوفري خربات تدريبية وورش عمل يف بعض مهارات التفكري جلميع فئات اتمع 

 .املدرسي

 املدرسة؟ يف الطلبةمجيع مواهب املكثف عاية هل سيستوعب برنامج الر: س

وتستحق الرعاية  لديهم مواهب متنوعة الطلبةلقد دلت األحباث العلمية على أن معظم : ج

. واالهتمام وهو األمر الذي يتطلب تضافر مجيع أعضاء املدرسة لتحقيق هذا اهلدف السامي

 سيتركز علمدور األساس املناط باملونظرا لصعوبة قيام فرد واحد ذه املهمة الكبرية فإن ال

بنسب عالية وفقا للمحكات املوضوعية على فئة حمددة العدد تتوافر فيها جمموعة من املواهب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

وتتركز مسئولية رعاية املواهب املتعددة غري . املعتمدة من قبل اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني

رعاية على مدى تعاون معلمي الصفوف املصنفة ضمن الفئة الرئيسة املستفيدة من برنامج ال

 يف حماولة إجياد بعض السبل لرعاية هذه املواهب اخلاصة داخل وخارج علممع املالدراسية 

 . الصف الدراسي

 

 ؟ربنامجيطبق فيها الما املدارس اليت : س

لف  يف الوقت احلاضر على جمموعة من مدارس التعليم العام يف خمتربنامجيقتصر تنفيذ ال: ج

، ويتم اختيار هذه املدارس وفقا ملعايري تتعلق بإدارة املدرسة واملبىن طق وحمافظات اململكةمنا

توسيع نطاق اخلدمات اليت يقدمها تعمل اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني على و. املدرسي

 .  للمدارس األخرى تدرجييا وفق خطة مرحليةربنامجال
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 
 

 
 الفصل الرابع
 املالحق
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني



 
 

 

 

 









 

 

 هـ١٤ـ          ١٤من عام             /                                    الفصل الدراسي
      خلاصالرقم ا    /                                      اسم املعلم

/                                   اسم املدرسة/                                   املنطقة أو احملافظة
 /التخصص/                      املرحلة الدراسية اليت يعمل ا

 /ة اليت يقوم بتدريسها الدراسيوفالصف
 /اسم املشرف

 /التوقيع
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 رعاية املوهوبنيرئيس قسم األخ األستاذ  

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 موهوبني، واملرجو معلمي رعايةهذه جمموعة من االستمارات وضعت كمعايري للمساعدة يف اختيار  

ملشرف املتابع للربنامج الختيار مث العمل مع امنكم التكرم بقراءا جيدا والتحقق من استيعابكم ملفرداا، 

 :وفيما يلي آلية مقترحة لتنفيذها. املعلمني للعمل يف برنامج رعاية املوهوبني يف مدارس التعليم العام وفقا لبنودها

التعميم إىل مدارس املنطقة أو احملافظة يتضمن طلبا لترشيح معلمني متميزين للتنافس على املقاعد  .١

 .املخصصة للمنطقة

 .ر املبدئي من بني املتقدمني وفقا للشروط العامة الواجب توافرها يف املتقدمنياالختيا .٢

 .متنوعةعلمية وأدبية من ختصصات املتميزين علمني امل عدد منترشيح  .٣

 .٤، ٣، ٢، ١حتديد موعد للمقابالت الشخصية يتم من خالهلا استكمال االستمارات رقم  .٤

قدم ومن مث إرساهلا لإلدارة العامة لرعاية املوهوبني، يتم جتميع درجات االستمارات األربع لكل مت .٥

 . أو أكثر من اموع الكلي لالستمارات% ٨٠حيث يستبعد من مل يتحصل على درجة تعادل 

يتم بعدها حتديد ملواعيد الزيارات امليدانية للمعلمني الذين حققوا الشرط السابق حيث يتم استكمال  .٦

 .٥االستمارة رقم 

ول التجميعي من واقع االستمارات اخلمس ويرسل إىل اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني يتم تعبئة اجلد .٧

 .حيث تتم املفاضلة بني املتقدمني على أساس األفضلية لصاحب الدرجة األعلى

للمشرف املختص احلق يف كتابة توصية خاصة لواحد أو أكثر من املعلمني الذين مل حيققوا الدرجة  .٨

هلا مربرات توصيته بقبوهلم حيث تقوم اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني باختاذ املطلوبة يوضح من خال

 .القرار النهائي
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 معلمي رعاية املكثف لتأهيل بالربنامج التدرييبترفع االستمارات اخلاصة بكل معلم مت قبوله لاللتحاق  .٩

 . العامة لرعاية املوهوبنيموهوبني مع صور من الوثائق والتقارير املطلوبة يف االستمارات إىل اإلدارة

 :البد من التأكد من اآليت .١٠

 .تنوع التخصصات األكادميية •

 .معرفة املعلمني لطبيعة املهمة اليت ستترتب على انضمامهم إىل الربنامج التدرييب •

 .توقيعهم بالعلم للحد األدىن من الفترة الالزمة للعمل يف هذا اال •

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق       
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 :وهوبني األمور اآلتيةامليشترط يف املرشح ملهمة معلمي رعاية 

 . مع ختصص أكادمييالبكالوريوس يف أي جمال من جماالت التربية درجة .١

 . ممارس ملهنة التدريس يف مدارس التعليم العام .٢

 .  لرعاية املوهوبني أو من تفوضه يف ذلكاجتياز املقابلة الشخصية اليت تنفذها اإلدارة العامة .٣

اجتياز الربنامج التدرييب املكثف إلعداد معلمني يتولون مهام متنوعة يف جمال املوهبة والتفوق  .٤

 .العقلي والذي تنظمه اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني
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 ١/٥ 



 بنود املقابلة م الدرجة

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ملحوظات

       .القدرة على حل املشكالت ١

       .تسلسل األفكار ٢

       .حسن التعبري عن األفكار ٣

       .االنفتاح يف التفكري ٤

       .حسن احلوار واملناقشة ٥

       .متفهم ملشاكل اتمع وحاجاته ٦

       .ربامج املوهوبنيمتحمس ل ٧

       .طموح لتطوير ذاته ومن حوله ٨

 اموع  

٤٠ 
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 البنود م الدرجة
٤ ٣ ٢ 

 ملحوظات

     ١.التقدير يف مرحلة البكالوريوس ١

     ٢.ي األخريتقرير الكفاية للعام الدراس ٢

     ٣ .تقرير الكفاية للعام الدراسي األسبق ٣

     ٤ .شهادات الشكر والتقدير الرمسية ٤

     ٥ .شهادات التميز يف األداء ٥

 اموع  

٢٠ 

 

                                                   
 .٢یعادل " جید"، ٣یعادل " جید جدا"، ٤یعادل " ممتاز"حیث  1
 . ٢یعادل " جید"، ٣یعادل " جید جدا"، ٤یعادل " ممتاز" حیث  2
 . ٢یعادل " جید"، ٣یعادل " جید جدا"، ٤ یعادل" ممتاز" حیث  3
 . ٤، خمس فأكثر یعادل ٣، ثالث إلى أربع یعادل ٢ حیث شهادتان یعادل  4
 . ٤، ثالث تعادل ٣، اثنتان تعادل ٢ حیث شهادة واحدة تعادل  5
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  مهارات احلاسب اآليل

 املهارة م درجة اإلتقان
٥ ٣ ١ ٠ 

 ملحوظات

      .(Microsoft Word)برنامج الكتابة  ١
      (Microsoft Excel)برنامج إكسل  ٢
 أو أي برنامج (Photo Shop)برنامج الفوتوشب  ٣

 .لتصميم صفحات االنترنت
     

      Microsoft PowerPointبرنامج باور بوينت  ٤
      .استخدام االنترنت ٥
      .رويناستخدام الربيد االلكت ٦

 اموع  
٣٠ 
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 اخلربة م درجة ال
٥ ٤ ٣ ٠ 

 ملحوظات

      ١ .دورات يف املوهبة ١
      ٢.دورات متنوعة ٢
      ٣.اإلشراف على النشاط ٣
      ٤.إدارة املناشط املدرسية ٤

 اموع  
٢٠ 

                                                   
 .٥، ثالث فأكثر تعادل ٤، اثنتان تعادل ٣ حیث دورة واحدة تعادل  1
 .٥، أربع فأكثر تعادل ٤تعادل ، ثالث ٣ حیث دورتان تعادل  2
، في حالة عدم وجود هذه الخبرة یوضع ٥، لمدة ثالث فأكثر یعادل ٤، لمدة سنتین یعادل ٣ حیث اإلشراف على النشاط لمدة سنة یعادل  3

 .صفر
 .٥، خمسة مناشط فأكثر تعادل ٤، أربعة مناشط تعادل ٣ حیث ثالث مناشط تعادل  4
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 ٤، ٣، ٢، ١اجلدول التجميعي لالستمارات 
 

 ملحوظات الدرجة املتحصلة االستمارة
   املقابلة الشخصية
   التقارير الرمسية

   مهارات احلاسب اآليل
   شهادات اخلربة

 اموع 
١١٠ 

 1النسبة املئوية

                                                   
 ٨٨أو أكثر من الدرجة الكلیة وهو ما یعادل % ٨٠لة الثانیة وهي الزیارات المیدانیة؛ البد أن یتحصل على  لیجتاز المرشح إلى المرح 1

 .درجة أو أكثر
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 12

دقيقة(     ) مدة الزيارة (   )   زيارة رقم 

 املعايري م 3الدرجة
٤ ٣ ٢ ١ 

 ملحوظات

 ات الشخصيةسمأوال ال
      .يهتم حبسن مظهره ١
      .واثق من نفسه ومتزن يف سلوكه ٢
      .حيترم التالميذ ويتعامل معهم برفق ٣
      .جوا من املرح واأللفة واإلثارةيشيع  ٤
      .اجتماعي ومتعاون مع اآلخرين ٥
      .مرن يف التعامل وقبول األفكار ٦

 اموع  
٢٤ 

 ثانيا التمكن من املادة العلمية
      .ملم بتخصصه ٧
      .متقن للمهارات املتصلة باملادة العلمية ٨
      . حمليطةيربط موضوع الدرس باألحداث ا ٩
      . يربط موضوع الدرس بفروع التخصص األخرى ١٠
      .يربط موضوع الدرس باملواد العلمية األخرى ١١
      .يستخدم مراجع وكتب إضافية يف اإلعداد لدرسه ١٢

  
  

 اموع
٢٤ 

 

                                                   
 .هذه العملية تؤدى خالل ثالث زيارات ميدانية متتالية وذلك لتحقيق درجة من املوضوعية والثبات  1
 :تستخرج الدرجة النهائية من هذه االستمارة من خالل  2

 .مجع بنود االستمارة اليت ميكن أن حيصل عليها املعلم يف كل زيارة من الزيارات الثالث §

 .حساب املتوسط احلسايب الستخراج الدرجة النهائية لكل جمال من جماالت االستمارة للزيارات الثالث §
 
 .مرتفع) ٤(فوق املتوسط، ) ٣(متوسط، ) ٢(مستوى توافر السمة ضعيف، ) ١(حيث   3
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 املعايري م الدرجة
٤ ٣ ٢ ١ 

 ملحوظات

 ثالثا األداء التدريسي
التجديد يف ترتيب املقاعد، (بتنظيم البيئة الصفية يهتم  ١٣

 ...).النظافة، توزيع التالميذ
     

      .يستخدم لغة واضحة ومناسبة ملستوى التالميذ ١٤
      .يثري دافعية مشاركة التالميذ باستمرار وجيذب انتباههم ١٥
      .يعزز االستجابات ويتقبل أفكار التالميذ ١٦
      .ة متنوعة ومثرية للتفكرييطرح أسئل ١٧
      .منظم ومتدرج يف عرض املعلومات ١٨
      .م وليس مسيطر عليهايموجه لعملية التعل ١٩
      . قليل االنتقاد واحلكم على األشياء ٢٠
      .وفر بيئة آمنة من اخلوف من اخلطأي ٢١
      .ينوع يف أساليب التدريس ٢٢
      .الوسائل التعليميةينوع يف استخدام  ٢٣
      .يوزع املسئوليات بني التالميذ ٢٤
      .مشجعة للتقومي الذايتتربوية وفر بيئة ي ٢٥

 اموع  
٥٢ 

 :ملحوظات عامة تتعلق باملعلم املرشح
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 
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 : السمات الشخصيةأوال

 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة األوىل
 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة الثانية

 : الزيارة الثالثةالدرجة اليت حصل عليها املعلم يف
 :املتوسط احلسايب للزيارات الثالث

 :ثانيا املادة العلمية
 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة األوىل
 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة الثانية
 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة الثالثة

 :املتوسط احلسايب للزيارات الثالث
 :ثالثا األداء التدريسي

 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة األوىل
 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة الثانية
 :الدرجة اليت حصل عليها املعلم يف الزيارة الثالثة

 :املتوسط احلسايب للزيارات الثالث
 
 

 :ملحوظة
ت تعبئتها من قبل املشرف مع ملف املعلم لرفع صورة يرجى إرفاق االستمارات الثالث اليت مت 

 .منها إىل اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني
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الدرجة  وسيلة القياس اال ١التصنيف
 الكلية

الدرجة 
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ املتحصلة

درجة 
 اال

       ٢٤ ة السمات الشخصيةاستمار
       ٢٤ استمارة املادة العلمية

       ٥٢ األداء التدريسياستمارة 

السمات التعليمية 
 

    اموع                                                          
االتزان واالجتاهات         ٤٠ املقابلة الشخصية

 
  

    اموع                                                           
احلاسب اآليل        ٣٠ اختبار عملي

 

                         اموع
        ٢٠ شهادات اخلربة
اخلربات         ٢٠ التقارير الرمسية

و
العمليةالكفاءة 

 

  اموع
 درجة اجلدول التجميعي  ٢جمموع الدرجات اليت حتصل عليها املعلم

 ٣٥ الدرجة القصوى للجدول
 
 
 
 

                                                   
إلى % ٨٥، ٤تصنیف رقم % ٩٤إلى % ٩٠، ٥أو أكثر من الدرجة الكلیة یتحصل على تصنیف رقم % ٩٥ما یحصل المعلم على  عند 1

 . ١تصنیف رقم % ٨٠، أقل من ٢تصنیف رقم % ٨٤إلى % ٨٠، ٣تصنیف رقم % ٨٩
 . درجة٢٨رجة الكلیة وهو ما یعادل أو أكثر من الد% أو % ٨٠ حتى یستطیع المعلم دخول المفاضلة البد أن یتحصل على ما نسبته  2
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 المعلومات العامة
      الرقم الخاص/                                                                                        اسم المعلم

 /                                                                                             اسم المدرسة/         المنطقة أو المحافظة
 /التخصص/                                                     المرحلة الدراسیة التي یعمل بها

 /                                برید إلیكتروني/       جوال/                                       هاتف
 /هاتف/                                                                     اسم مدیر المدرسة

 /جوال/                                                                                 المشرف
 /ائي موهوبینتاریخ المباشرة كأخص

 
 الخبرات التربوية

 )ما بعد الثانویة(أوال الخبرات الدراسیة 
 سنة التخرج سنة االلتحاق التقدیر التخصص المرحلة الدراسیة اسم المؤسسة التعلیمیة

      
      
      
      
 

 :ثانیا الخبرات العملیة
 نهایة الخدمة بدایة الخدمة المرحلة جهة العمل لثالث سنوات األخیرةتقدیرات ا

 جید جید جدا ممتاز
       
       
       
       
       
       
 

 :ثالثا الخبرات التدریبیة
 تاریخها عدد ساعات الدورة التدریبیة المنفذ عنوان الدورة

    
    
    
    
    
 

 :رابعا خبرات أخرى
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
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 المعلومات العامة
     الرقم الخاص/                                                                                               اسم المشرف

 /التخصص/                                                                   قة أو المحافظةالمنط

 /برید إلیكتروني/                                      جوال/                                       هاتف

 /تاریخ مباشرة العمل كمشرف

 
 الخبرات التربوية
 )ما بعد الثانویة(راسیة أوال الخبرات الد

 سنة التخرج سنة االلتحاق التقدیر التخصص المرحلة الدراسیة اسم المؤسسة التعلیمیة

      

      

      

      

 
 :ثانیا الخبرات العملیة

 نهایة الخدمة بدایة الخدمة المرحلة جهة العمل
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 :التدریبیةثالثا الخبرات 
 تاریخها عدد ساعات الدورة التدریبیة المنفذ عنوان الدورة

    

    

    

    

    

 
 :رابعا خبرات تدریبیة یمكنه تنفیذها

 نوعیة الفئة المستفیدة عدد ساعات الدورة التدریبیة عنوان الدورة

   

   

   

   

 
 :رابعا خبرات أخرى

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 
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 املعايري م الدرجة

٣ ٢ ١ 
 ملحوظات

١ 


   

٢ 


   

٣ 


   

٤ 


   

٥ 


   

٦ 


   

٧ 


   

٨    

٩ 


   

١٠    

١١ 


   

١٢    

١٣ 


   

١٤ 


   

١٥ 


   

١٦ 


   

 

      
     

 اموع
٤٨ 
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 )٥(أنموذج رقم 


 

 




















o 


o  
o 

§ 
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دقيقة  )           (   مدة الزيارة )             (زيارة رقم 

 املعايري م  التحققدرجة
٣ ٢ ١ 

 ملحوظات


١    
٢    
٣    
٤    
٥    
٦    

 

 
٧    
٨    
٩    
١٠    
١١ 


   

                
١٢ o    
١٣ o    
١٤ o    
١٥ o    

 

  
١٦ o    
١٧ o    
١٨ o    
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 املعايري م ملحوظات درجة التحقق
٣ ٢ ١  


 
١٩    
٢٠    
٢١    
٢٢    
٢٣ 


   

٢٤    

 

 
٢٥    
٢٦    
٢٧    
٢٨    
٢٩    
٣٠    
٣١    
٣٢    

 

       
٣٣    
٣٤    
٣٥    
٣٦    
٣٧    
٣٨    
٣٩    
٤٠    
٤١    
٤٢ 
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 املعايري م ملحوظات  التحققدرجة

٣ ٢ ١  
      
٤٣    
٤٤    
٤٥    
٤٦    
٤٧    
٤٨    

 


٤٩    
٥٠    
٥١    
٥٢    
٥٣    
٥٤ 


   

٥٥    
٥٦    
٥٧    
٥٨    
٥٩    

 

 
٦٠    
٦١    
٦٢    
٦٣    
٦٤    
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 :باملعلمملحوظات عامة تتعلق 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
..................................................................................................................................................................................................
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 )٦(أنموذج رقم 
، 









 

 الفعالية م مستوى التحقق
 ضعيفة متوسطة كبرية

١     

٢    

٣     

٤    

٥    

٦    

٧    

٨    


 

١ ............................................................................................................................................................................................. 
 

٢............................................................................................................................................................................................. . 

 

٣............................................................................................................................................................................................... 
 

٤............................................................................................................................................................................................... 
 

٥..............................................................................................................................................................................................

. 

٦..............................................................................................................................................................................................


                                                   
 .قسم رعایة الموهوبین للدراسة وتقدیم التغذیة الراجعة/ ذا التقریر یرفع إلى إدارة  ه 18
 .قسم الموهوبین في إلدارة التربیة والتعلیم/من قبل إدارة یرسل هذا التقریر في الموعد المحدد  19
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:  
          

 
o 

 

١.............................................................................................................................................................. ................................ 

 

٢............................................................................................................................................................................................... 
 

٣............................................................................................................................................................................................. 

 

٤............................................................................................................................................................................................... 
 

٥............................................................................................................................................................................................... 
 

o P


عدد   املنشط
 املستفيدين

عدد   املنشط
 املستفيدين

 )حدد. (زيارات ميدانية   .اإلشراف على أحباث انفرادية

 
.............................................. 

  

تدريب التالميذ على بعض مهارات 
 ........................................) حدد(التفكري 

. عقد ورش عمل للمعلمني  
 ......................................) حدد(

  

   . إصدار نشرة   .ت البحثتدريب التالميذ على مهارا
. عقد اجتماع ألولياء أمور التالميذ

 )حدد موضوع اللقاء(
 .......................................................... 

 )حدد(رعاية قدرات خاصة   
 

  

      
      
      

 

o 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 
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 )٧(أنموذج رقم 
 

 
 

  طريقة اإلرسال مل يرسل أرسل  تقرير رقم التاريخ اليوم
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 )٨(رقم أنموذج 
رقم تقرير  )        (   









 
 املعايري م  التحققدرجة

٣ ٢ ١ 
١    
٢    
٣    
   
٥    
٦    
٧    
٨    
٩    
١٠    
١١    
١١    
١٢    

 

                                                   
قسم الموهوبین لالستفادة منها في تقییم أداء /  خالل هذه االستمارة ویحتفظ بها في إدارة  یتابع المشرف التربوي أداء معلم الموهوبین من 20

 .المعلم 
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.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 


.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 


.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 


.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 


.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
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 )٩(أمنوذج رقم 








 
 الفاعلية م الدرجة

٣ ٢ ١ 
١    
٢    
٣    
٤    
٥    
٦    
٧    
٨    
٩    
١٠    

 اموع  
٣٠ 

 ملحوظات
 :ملحوظات إیجابیة عن المعلم

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
 :أمور یحتاج المعلم إلى العمل على تحسینها

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 

 
اسم وتوقیع مدیر المدرسة      الختم الرسمي

                                                   
 .)قسم رعایة الموهوبین / إدارة  ( إدارة التربیة والتعلیم  إلىحسب خطة المشرف التربوي الزمنیة  یسلم هذا التقریر  21
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 )١٢(أنموذج رقم 
 
  المعرفیةالشجرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 )١٢(أنموذج رقم 

 
 : عدد اللقاءات المطلوبة    :عنوان الوحدة
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 )١٣(أنموذج رقم 

 الیومي للقاءاتالتخطیط 
     :موقع التنفیذ        :عنوان الوحدة    :التاریخ
١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

 المحتوى السمات الشخصیة واالجتماعیة مهارات التفكیر البحث العلمي المهارات األساسیة
 
 
 
 

    

 المرحلة
 تمیز إتقان  استكشافیة  

 :ركیزالمجال العلمي موضع الت
 

 : التهیئة الذهنیة
 

 وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعیة التكالیف الخارجیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسالیب التقویم مشاركة التالمیذ
  حوار ونقاش 

   كتابیة
  بحثیة
  یدویة
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o  
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o  
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o  
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o  
q 
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q  
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o  
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q  
q 
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 )١٥(أنموذج رقم 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 
 
 
 
 
 

 البدائل اإلثرائية األسلوب املتبع يف عملية التقييم والضغط املوضوعات املضغوطة أو اليت أوجزت
   

 /املقرر     /املعلم   /العمر     / اسم التلميذ
 

 /ويل األمر     / املرحلة الدراسية      / املدرسة
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 البدائل اإلثرائية األسلوب املتبع يف عملية التقييم والضغط املوضوعات املضغوطة أو اليت أوجزت
 .عالمات تأنيث األمساء

 
أجرى أمحد اختبارا قبليا من إعداد املعلم يغطي 

 %٨٠ وحصل على ٩-٢املوضوعات 
مستخرجا " أمساء بنت أيب بكر"يقرأ أمحد قصة 
 .ثة ومبينا عالمات تأنيثهامنها األمساء املؤن

 
 
 
 
 
 

 .املفرد واملثىن واجلمع
 .أنواع اجلمع

 إعراب املفرد واملثىن
 إعراب اجلمع

١٠٠% 
١٠٠% 
١٠٠% 
١٠٠% 

 

  %١٠٠ إعراب املبتدأ واخلرب واحلركات واحلروف

   

 

 قواعد/ املقرر     وليد /املعلم   ١٠/العمر     أمحد/ اسم التلميذ
 

 /ويل األمر    اخلامس / املرحلة الدراسية
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 بدائل اإلثرائيةال األسلوب املتبع يف عملية التقييم والضغط املوضوعات املضغوطة أو اليت أوجزت
 .عالمات تأنيث األمساء

 
أجرى يعقوب اختبارا قبليا من إعداد املعلم يغطي املوضوعات 

 %٤٠ وحصل على ٩-٢
مستخرجا منها األمساء " أسد عني جالوت"يشاهد يعقوب فيلم 

 .املؤنثة ومبينا عالمات تأنيثها

 

 .املفرد واملثىن واجلمع
 .أنواع اجلمع

 
 

 ىنإعراب املفرد واملث
 إعراب اجلمع

١٠٠% 
٨٠% 

يبحث يعقوب عن عشرة أصناف مفردة يف مرتلة ويقوم جبمعها 
 .مع بيان نوع اجلمع

٦٦% 
٣٧% 

يقرأ يعقوب سورة الرمحن ويستخرج ما فيها مفرد ومثىن ومجع 
 .مع اإلعراب لكل حالة ثالث كلمات

 

 %٤٠ إعراب املبتدأ واخلرب واحلركات واحلروف
ت يف جريدة الرياض ويستخرج مها يقرأ يعقوب صفحة أدبيا

 .مثان مجل للمبتدأ واخلرب ويقوم بإعراا

 

 قواعد/ املقرر     وليد /املعلم   /العمر      يعقوب/اسم التلميذ
 /ويل األمر    / املرحلة الدراسية
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 سبل معاجلتها جوانب الضعف الدرجة املتحصل عليها األسلوب املتبع يف عملية الضغط الوحدات التعليمية حمل الضغط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 /املقرر     /علمامل   /العمر     / اسم التلميذ
 

 /ويل األمر     / املرحلة الدراسية      / املدرسة
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البرنامجملخص آللية ضغط المنهج المتبع في   

 

 
لمهمةا  

                                    
                                                      
                                                      
                  
                                 

   
   

   
 الخطوات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 






  

 
 




 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


 
 




 
 


 

 

 
 

 


 
 




 

 


 
 

 
 

 
 


 

 

لومات واإلجراءاتتوثيق المع  
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 )٢٠(موذج رقم أن
 برنامج رعاية الموهوبين داخل مدارس التعليم العام

ار الطلبة الموهوبينختيالجدول التجميعي ال  
 :ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــ     ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــ/ــــــــ ـــــــــــــ             هـ  ١٤٢ـــــ/ــ

 ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 الفرصة ألكرب قدر ممكـن مـن   ال يتبع الربنامج أسلوب القُمع يف عملية االختيار على اإلطالق، بل هي عملية موسعة تتيح  .١
 .  املرحلة اليت خيدمهاطلبةجمتمع من جمموع % ١٥نسبته املدرسة لالنضمام إىل الربنامج مبا ال تتجاوز  طلبة

احملكات السابقة يف حاالت حمدودة جدا تتمثل يف إظهار الطالب أو الطالبة ما يثبت امـتالكهم قـدرة                  ميكن للمعلم جتاوز     .٢
 .ذهنية فوق املتوسطة من خالل املنتج أو األداء

 أن يبقى باب الترشيح مفتوحا طوال العام الدراسي فرمبا حالت معوقات وظروف معينة من  البد  .٣
 .ال يوجد أسلوب واحد ميكن اعتباره بأنه األفضل واألنسب، ولكن تتعدد أساليب متييز املوهوبني بتعدد الربامج املقدمة هلم .٤
 .اته، متعاونا، مبتسما، باحثا عن ما يرضي املعلماملوهوب ليس بالضرورة متفوق دراسيا، منفذا ألوامر املعلم وتوجيه .٥
جيب أن ال يقتصر عمل معلم رعاية املوهوبني على اموعة املرشحة بالطريقة السابقة، فالبـد أن يضـع بـرامج موازيـة               .٦

 .نوعيات خاصة من املوهبةللربنامج اإلثرائي الفاعل لرعاية 
املالحظة (يفية جنبا إىل جنب مع الكمية بصورة أكرب لتمييز املوهوبني           كالساليب  األاستخدام  البد من العمل باستمرار على       .٧

 ).واملتابعة
لية خاصة يف مراحل التمييـز      استخدام قوائم املالحظة وقوائم الترشيح وقوائم السمات الشخصية والعلمية والعق         من اجليد    .٨

 .األويل
، كما جيب مراعاة    تفصيلية للسلوك الذي يتم قياسه    ترشيحات املعلمني وأولياء األمور جيب أن تكون مصحوبة باستمارات           .٩

 .ضرورة وجود شرح تفصيلي ألهداف قوائم الترشيح ومفرداا وآلية الترشيح 
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