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دليل البرنامج للعام الدارسي  



  يـأتـي بـرنـامـج االحـتـفـاء بـأسـبـوع املـوهـبـة والـيـوم اخلـلـيـجـي لـلـمـوهـبـة واإلبـداع مـن مـنـطـلـق حـرص 
وكـالـة الـتـعـلـيـم املـوازي ممـثـلـة بـاإلدارة الـعـامـة لـلـمـوهـوبـي بـوزارة الـتـعـلـيـم عـلـى نـشـر ثـقـافـة املـوهـبـة 

واإلبداع من خالل الفعاليات املتنوعة والتي تستمر ملدة أسبوع كامل. 
وتـقـوم فـكـرة الـبـرنـامـج عـلـى  نـشـر ثـقـافـة املـوهـبـة واإلبـداع ف جـمـيـع فـئـات اجملـتـمـع مـن خـالل تـخـصـيـص 
أسـبـوع كـامـل يـتـخـلـلـه الـيـوم اخلـلـيـجـي لـلـمـوهـبـة واإلبـداع والـذي أقـر مـوعـده يـوم 3 مـارس مـن كـل عـام,  
لـتـقـدي بـرامـج وفـعـالـيـات تـتـفـاوت مـا بـي ورش عـمـل ونـدوات وتـقـدي أفـالم وعـروض وجتـارب تـخـتـص 
بـاملـوهـبـة واإلبـداع , وإيـصـال رسـالـة  لـعـمـوم طـبـقـات اجملـتـمـع احملـلـي واخلـلـيـجـي بـأهـمـيـة االهـتـمـام 
بــاملــوهــوبــي والــعــنــايــة بــهــم وطــرق وأســالــيــب ذلــك ودور إدارات املــوهــوبــي ف املــنــاطــق جتــاه الــطــلــبــة 
املـوهـوبـي والـتـي تـتـمـحـور حـول الـتـعـريـف بـالـطـالـب املـوهـوب وخـصـائـصـه وحـاجـاتـه اخملـتـلـفـة, وتـوضـيـح 
سـبـل وطـرائـق الـكـشـف عـن املـوهـوبـي, ومـعـرفـة سـبـل رعـايـتـهـم والـبـرامـج الـتـي تـتـنـاسـب مـع خـصـائـصـهـم, 
وتـطـويـر قـدرات ومـهـارات املـعـلـمـي واملـعـلـمـات ف مـجـال املـوهـبـة , واملـسـاهـمـة ف مـسـاعـدة املـدرسـة 
واألسـرة ملـعـرفـة دورهـم ف كـشـف ورعـايـة املـوهـوبـي ممـا يـحـقـق رؤيـة املـمـلـكـة ف تـنـمـيـة مـجـتـمـع حـيـوي 

ووطن طموح.

املقدمة  



التعريف 

هـو احـد أسـابـيـع الـعـام الـدراسـي يـبـدأ مـع بـدايـة الـيـوم اخلـلـيـجـي لـلـمـوهـبـة واإلبـداع 
وملـدة أسـبـوع كـامـل يـقـدم فـيـه الـعـديـد مـن الـفـعـالـيـات الـتـي تـهـدف لـنـشـر ثـقـافـة 
املـوهـبـة ف اجملـتـمـع احملـلـي وتـوضـيـح دور كـالً مـن األسـرة واملـدرسـة وإدارات الـتـعـلـيـم 

جتاه الطلبة املوهوبي. 

األهداف العامة لألسبوع: 

نشر ثقافة املوهبة و اإلبداع ف مجتمع املدرسة واجملتمع احمللي. 1.
 تفعيل بعض األنشطة والفعاليات العلمية ف املدرسة واجملتمع. 2.
مساعدة أولياء األمور ف كيفية تقدي الرعاية ألبنائهم. 3.
دعم برامج املوهوبي من قبل اجملتمع بكامل أطيافه. 4.

املستهدفون: 

مجتمع املدرسة( أولياء 1.
األمور – املعلمي – 

الطلبة). 
مجتمع التعليم ( إدارات 2.

التعليم – أقسام التعليم – 
مكاتب التعليم). 

اجملتمع احمللي ( مؤسسات 3.
تعليمة – مؤسسات ثقافية 

– مؤسسات تربوية – 
مؤسسات علمية). 

مدة ووقت التنفيذ : 

يــنــفــذ أســبــوع املــوهــبــة ملــدة خــمــســة 
أيام من تاريخ 26 / 6 / 1440 هـ 

 لغاية 30 / 6 /1440 هـ 



آلية تفعيل األسبوع

يتم تفعيل األسبوع على ثالثة مراحل: 

املرحلة األولى: مرحلة اإلعداد:  

ف هذه املرحلة يتم تشكيل فريق العمل - وضع 
خطة زمنية للفعاليات  - حتديد أماكن إقامة 

الفعاليات - إصدار املوافقات النظامية لتنفيذ 
الفعاليات .

املرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ:  
يتم فيها تنفيذ الفعاليات اخملطط لها. 

املرحلة الثالثة : مرحلة التقوي: 

يتم فيها تقييم الفعاليات ووضع خطط تطويريه 
وكتابة التقرير والرفع به لإلدارة العامة للموهوبي. 

1

3

2



الفئة الفعاليةم
اخملرجاتالوسيلةاملوضوعاتاملستهدفة

محاضرات 1
توعوية

مجتمع 
املدرسة

تتنوع املوضوعات عن 
( العلماء واخملترعي –القدماء واحلاليي 
– إجنازات الطلبة املوهوبي ف آخر ثالث 
سنوات – براءة االختراع وامللكية الفكرية )

مسرح املدرسة
تقرير احملاضرة مع العرض 

التقدميي 
وكشف توقيع احلضور 

واستمارة تقييم  

أولياء األمور
خصائص وحاجات الطلبة املوهوبي – 

تعريف بالبرامج التي تقدمها وزارة 
التعليم وشركائها للطلبة املوهوبي – 
سبل اكتشاف رعاية املوهوبي باملنزل.

ف املوالت – ف أندية 
األحياء

تقرير احملاضرة والعرض 
التقدميي  

وكشف توقيع احلضور 
واستمارة تقييم

قيادات التعليم

تعريف بأهم منجزات اإلدارة العامة 
للموهوبي – املؤشرات التي يرجوا 
حتقيقها للعام القادم من قبل إدارة 

املوهوبي ف املنطقة.

ف إدارات ومكاتب 
التعليم

عرض تقدميي 
كشف توقيع احلضور 

املؤسسات 
التعليمية

نشر ثقافة املوهبة واإلبداع – نشر برامج 
اإلدارة العامة للموهوبي

ف مسرح اجلامعات 
واملؤسسات التعليمة

عرض تقدميي  
كشف توقيع احلضور 

تتنوع الفعاليات املصاحبة لألسبوع  الوطني للموهبة 
واليوم اخلليجي للموهبة واإلبداع كما يلي :  فعاليات مقترةح 

  



الفئة الفعاليةم
اخملرجاتالوسيلةاملوضوعاتاملستهدفة

ورش 2
تفاعلية

مجتمع 
املدرسة

مهارات التفكير العليا- االختراع 
واالبتكار- التجارب العلمية والتقنية

قاعات ورش التدريب 
باملدرسة

عرض تقدميي – كشف توقيع 
احلضور استمارة تقييم – 

مخرجات عملية للورشة – تقرير 
للتوثيق مع الصور 

أولياء األمور
احلاجا ت النفسية واالجتماعية للطلبة 

املوهوبي – 
 اندية احلي – قاعات 

ورش تدريب ف األماكن 
العامة

العرض التقدميي – كشف توقيع 
احلضور – استمارة التقييم – 

تقرير مدعم بالصور 

القيادات 
التعليمية

مؤشرات برامج املوهوبي – تقييم برامج 
املوهوبي 

قاعات وورش التدريب 
ف إدارات ومكاتب 

التعليم

العرض التقدميي – استمارة 
تقييم – كشف توقيع احلضور – 

تقرير مدعم بالصور 

تعريف الطالب املوهوب وبرامج التعرف اجملتمع احمللي منشورات3
منشور انفوجرافيك انفوجرافيكوالرعاية.

مسابقات 4
طلبة املدارس علمية

عن  
سيرة ذاتية مقتبسة من العلماء واملبتكرين 

– أفضل رسم تعبر عن خيال علمي – 
أفضل فيديو يلخص جتربة علمية – 
افضل سيناريو لعمل تلفزيوني ينشر 

ثقافة املوهبة

تصميم املسابقة ونشر 
النتائج ف وسائل 
التواصل احمللية

سيرة ذاتية للطالب املوهوب – 
مشروع خيال علمي بالرسم – فلم 

وثائقي لتجربة طالب-كتابة 
سيناريوا لبرنامج تلفزيوني عن 

املوهوبي

تتنوع الفعاليات املصاحبة لألسبوع  الوطني للموهبة 
واليوم اخلليجي للموهبة واإلبداع كما يلي :  فعاليات مقترةح 

  



الفئة الفعاليةم
اخملرجاتالوسيلةاملوضوعاتاملستهدفة

مجلة 5
علمية 

إدارات وأقسام 
املوهوبي 

تنشر أهم منجزات اإلدارة العامة 
للموهوبي خالل العام املاضي – واهم 

املشاركات العاملية واحمللية للطلبة 
املوهوبي ف اململكة العربية السعودية

مجلة علمية إلكترونية وورقية-

زيارات 6 
علمية

الطلبة 
املوهوبي

ملراكز األبحاث واجلامعات واملكتبات العامة 
تقارير للزيارات العلمية-ومراكز الطاقة واملصانع

ألعاب 7
ترفيهية 

مجتمع 
املدرسة

ألعاب ترفيهية ومسابقات خفيفة حتوي 
مفاهيم املوهبة واإلبداع واالختراع 
واالبتكار واملنجزات العلمية للطلبة 

املوهوبي.

ف ساحات املدرسة – 
غرفة املصادر

كتيب باأللعاب– كشف توقيع 
احلضور -استمارة تقييم – تقرير 

مدعم بالصور

8
فتح خط 

ساخن 
تقدي االستشارات واخلدمات التي أولياء األمورلإلرشاد 

تقرير عن عدد املستفيدين وأهم إدارة / قسم املوهوبييحتاجها أولياء األمور 
االستفسارات.

ندوة 9
إدارة / قسم املوهوبيكيف أتعامل مع طفل موهوبأولياء األمورعلمية

تقرير عن الندوة يشمل صور – 
كشف توقيع احلضور – استمارة 

تقييم

تتنوع الفعاليات املصاحبة لألسبوع  الوطني للموهبة 
واليوم اخلليجي للموهبة واإلبداع كما يلي :  فعاليات مقترةح 

  



الفئة الفعاليةم
اخملرجاتالوسيلةاملوضوعاتاملستهدفة

معارض 10
طلبة املدارسعلمية

ابتكارات علمية-مواهب فنية خيال علمي 
–بحوث علمية – تصميم وسائل تعليمية 

وألعاب.
تقرير مصور – استمارة تقييمداخل املدرسة

إذاعة 11
طلبة املدارسمدرسية

إبراز املواهب والشخصيات العلمية – لقاء 
مع مخترعي ومبتكرين – مسابقات 

(أسئلة حول اخملترعي)
تقير مصور – فلم وثائقي – اإلذاعة املدرسية

استمارة تقييم

تتنوع الفعاليات املصاحبة لألسبوع  الوطني للموهبة 
واليوم اخلليجي للموهبة واإلبداع كما يلي :  فعاليات مقترةح 

  



رفق 1
م

فترة اإلدارة التعليمية
التنفيذ

اسم منسق 
األسبوع

عدد 
الفعاليات

عدد 
العاملي 

عدد 
املتطوعي

عدد املستفيدين

مؤسسة قياديولي أمرمعلمطالب
تعليمة

اجملتمع 
احمللي

    

نموذج التقرير الختامي لألسبوع الوطني للموهبة واليوم الخليجي للموهبة و اإلبداع 



عنوان م
الفعالية

تاريخ موضوعها
التنفيذ

مكان 
التنفيذ

مقدم 
الفعالية

الفئة عمله
املستهدفة

اخملرجاتعدد احلضور

الخطة الزمنية للفعاليات



أفضل المقترحات التطويرية أكبر المعوقات أهم اإليجابيات 
 -1

 -2
 -3
 -4
-5

 -1
 -2
 -3
 -4
-5

 -1
 -2
 -3
 -4
-5



االسم

مكان العملالعمل 

سنوات اخلبرة ف العمل مع سنوات اخلبرة بشكل عام
املوهوبي

 أبرز اإلجنازات ف مجال 
املوهوبي

 أبرز االجنازات الشخصية

 أبرز نقاط القوة

تطلعات مستقبلية

للمجتمعمشتركةمسؤوليةاملوهبةرعاية

مرفق 2السيرة الذاتية لمنسق/ة األسبوع الوطني للموهبة واليوم الخليجي للموهبة واإلبداع



مرفق 3

			أوالً : بيانات املدرسة :

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

: مدى تنفيذ فقرات األسبوع :   ثانياً

الفقرة م
مستوى األداء

مبررات عدم التنفيذلم ينفذنفذ

تفعيل برامج اإلذاعة خالل األسبوع1

تنظيم مسابقات علمية 2

وضع الفتات خارج املدرسة عن األسبوع3

االسـتـفـادة مـن الـفـسـحـة وفـتـرات األنـشـطـة ف إقـامـة 4
فعاليات األسبوع ( مسابقات )

استضافة متخصص ف مجال رعاية املوهوبي5

إقامة معرض للمواهب املتميزة6

زيارات علمية7

إنشاء خط ساخن لإلرشاد8

إعـداد الـتـقـريـر اخلـتـامـي ورفـعـه إلدارة املـوهـوبـي ف 9
الوقت احملدد

مجلة علمية 10

اسم املشرف املتابع :                                                                              اسم مدير املدرسة 
التوقيع :                                                                                              التوقيع :

  استمارة تقييم فعاليات األسبوع الوطني للموهبة واليوم الخليجي للموهبة واإلبداع في المدارس للعام 1440 هـ

: مالحظات وتوصيات :    ثالثاً
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
................................... ..........
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

 ...



مالحظة :   يرجئ  تعبئة النموذج و ترفق ما تم توثيقة من  صور ومشاهد ومواقع وروابط 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdGMuWj9hFot8vIGbVYfOhPzQyvRnlPto
0950et5dmI6puIeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGMuWj9hFot8vIGbVYfOhPzQyvRnlPto0950et5dmI6puIeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGMuWj9hFot8vIGbVYfOhPzQyvRnlPto0950et5dmI6puIeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGMuWj9hFot8vIGbVYfOhPzQyvRnlPto0950et5dmI6puIeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGMuWj9hFot8vIGbVYfOhPzQyvRnlPto0950et5dmI6puIeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

