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 مصطلحات الدليل:

 التعريف املصطلح م

قية أقرانه ري عادية أو أداء متميز عن بهو الطالب الذي يوجد لديه استعداد أو قدرة غ وهوبالطالب امل 1

فوق جملتمع، وخاصة يف جماالت التيف جمال أو أكثر من اجملاالت اليت يقدرها ا

اخلاصة،  ألكادميي، واملهارات والقدراتالبتكاري، والتحصيل ااالعقلي والتفكري 

نهج الدراسة تستطيع املدرسة تقدميها له يف م الوحيتاج إىل رعاية تعليمية خاصة 

 العادية .

 خرباتن وملوهوبفيها الطالب ا يتلقىملدرسة ا مستقلة داخلدراسية  حجرة عبارة عن بنيفصل املوهو 2

 اليوم الدراسي. يف أثناء إثرائيةتربوية وتعليمية و

و أ املدارس  للعمل معلمًا للموهوبني يف  هو املعلم املكلف رمسيًا من صاحب الصالحية وبنيمعلم املوه 3

 املوهوبني.  مراكز

وبني يف توىل التنسيق لربامج املوهمعلم غري مفرَّغ )يكلف من صاحب الصالحية( ي وبنيمنسق املوه 4

 اليت ال يوجد بها معلم موهوبني. املدرسة

دورات  يف فصول املوهوبني، وحصل على املعلم الذي يتم اختياره لتدريس الطالبهو  نيملوهوبمعلم فصل ا 5

 تأهيلية يف تدريس الطالب املوهوبني.

خبربات ومهارات  ونواملتفوق ونلتالميذ املوهوبامن خالله  يزوّّّّد تعليميهو أسلوب  اإلثراء 6

 ملنهج الدراسي.ا هلمغباتهم ال يوفرها تعليمية متنوعة ومتعمقة تليب احتياجاتهم ور

العمق العلمي واليت ال تتسم بالتنوع و تعليميةخربات  لتوفري ُيصمّّم هو الربنامج الذي  إلثرائيالربنامج ا 7

 ُتبنى وفق وحدات املقرر الدراسي.

ية وتفكريية ومهارات حبث توى علمي متعمقحمبمنظمة وحمددة  تعليميةخربات  هي ثرائيةالوحدة اإل 8

  .حمدد مدى ذات منيةوميكن حتقيقها يف فرتة ز وشخصية متنوعة

يف جمموعات  نوواملتفوق وناملوهوبميذ م من خالله التاللتعيهو أسلوب تربوي  التجميع 9

 هتماماتمتجانسة من حيث القدرات أو املهارات أو اال

السلم  شروطه احلق يف االنتقال عرب ُيعطي الطالب الذي استوفى كامل نظام هو  التسريع 10

 من الصف الذي يدرس فيه. التعليمي إىل صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد

وضوعات ي العادي ؛ من أجل تقليص املهي عملية تعديل وإعادة تنظيم املقرر الدراس ضغط املنهج 11

وذلك من أجل  ع إمتامها يف فرتة وجيزة ؛ستطيأو ي اليت متكن منها الطالب مسبقًا

 .ة تناسب قدراته ومواهبهمنتظمة لتقديم برامج إثرائيتوفري أوقات 
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 احملتوياتفهرس 

 الصفحة املوضوع

 3 مصطلحات الدليل

 5  توطئة

 6  فصول املوهوبني مشروع

 6 املشروع  رسالةرؤية و

 6 املشروعأهداف 

 6 املشروع  منطلقات

 8 فصول املوهوبنيأهمية 

 9 واملميزاتالضوابط 

 11 مراحل تطبيق املشروع 

 12  إجراءات تنفيذ املشروع

 14  التأهيل والتدريب

 15 األدوار واملسؤوليات

 17 املهام واألدوار داخل املدرسة

 18 اخلطة الزمنية ومؤشرات األداء

 19  املالحق والنماذج
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 :توطئة

 

وهوبني يف بتطبيق فصول امل هـ1436/ 10/ 12 وتاريخ 361797031رقم بعد صدور قرار معالي وزير التعليم 

عداد دليل فصول املوهوبني، تشكيل جلان علمية إلني واملوهوبات بقامت اإلدارة العامة للموهوبمدارس التعليم العام، 

يف تطبيق هتدى به ُي، ةالتعليم العام احلكومية واألهليومدارس  لإلدارات التعليميةعلميًا وعمليًا ليكون مرجعًا 

على أساس علمي  ُيبنىأن و ،دليل أن يتسم بالوضوح والسالسةأثناء إعداد هذا اليف وقد روعي فصول املوهوبني. 

 متابعة تنفيذها وتقوميها.وخطوات عملية تيسر عملية افتتاح الفصول وتطبيق إجراءاتها و

فهوم فصول املوهوبني، ل التعريف مبتناويو النظري:القسم ( أإىل قسمني رئيسني:  املوهوبنيدليل فصول  وينقسم

فصول  ومربرات تطبيقاملشروع،  ين عليها هذااملنطلقات اليت ُب بنييأهدافه. كما  وحتديدرؤيته ورسالته،  وتوضيح

 لدليل.ن يتصفح هذا ااملوهوبني، ثم خيتتم بتوضيح أهم املصطلحات اليت حيتاجها م

حل تطبيق املشروع وإجراءات مرا ويرتب، تطبيق فصول املوهوبنيل الضوابط واملميزات وحيددالقسم اإلجرائي،  ب(

ليات سواًء داخل ول املوهوبني، ويبني األدوار واملسؤوتنفيذه، كما يوضح الدليل آلية التدريب والتأهيل ملعلمي فص

 نماذج املهمة.زمنية وبعض املالحق والبتحديد اخلطة ال مخيتت املدرسة، ثمارة التعليمية أو داخل اإلد

ن حتقيق رؤية لعات اليت ترجوها وزارة التعليم ضمونأمل أن حيقق هذا الدليل ملشروع فصول املوهوبني التط

 .2020رنامج التحول الوطين للوزارة يف ب االسرتاتيجيةو وفق األهداف  2030اململكة 

ريق اإلعداد لموهوبني واملوهوبات بالشكر والتقدير لفتتقدم اإلدارة العامة لويف ختام هذه التوطئة، 

لدليل بهذا املستوى من جهود حثيثة ويف وقت وجيز حتى خرج ا من قطاعي تعليم البنني والبنات إزاء ما قدموهوالتطوير 

  تعاىل.اهلل  بإذن لقادمةدليل يف نسخته امن الوضوح والسالسة. كما ترحب بأي تواصل يسهم يف تطوير ال

 واهلل املوفق،،،

 

 لموهوباتل /إلدارة العامة للموهوبني ا                                                                                             
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 فصول املوهوبني:  مشروع

املوهوبني يف مدارس  الباتوالط الطالبمن بفئة  باالهتمامنى عمشروع فصول املوهوبني هو مشروع طموح ُي    

الفضول العلمي  ا دعمًا متميزًا يتحدى قدراتهم ويثريالتعليم العام من خالل جتميعهم يف فصول دراسية يتلقون فيه

 الب املوهوبني.ق أفضل املعايري العاملية يف تدريس فئة الطوف االستقصاءلديهم لزيادة دافعيتهم لعمليات 

 : رؤية املشروع

ول إىل املنافسة هلم يف اململكة العربية السعودية للوص لريادة يف رعاية الطالب املوهوبني وتقديم الدعم الالزما 

 العاملية.

 : رسالة املشروع

ية عليمية مبواصفات عالهيئة بيئات تلعربية السعودية بتتقديم خدمات تربوية وتعليمية للطالب املوهوبني باململكة ا

 املستوى العاملي. منتم لوطنه ينافس أقرانه على قيمهب وقيادات واعية إلعداد جيل متمسك وكوادر بشرية مؤهلة

 

 :أهداف املشروع

 طالب املوهوب.لبيئة تعليمية مناسبة تليب احتياجات ا إجياد .1

 املوهوب. حمورها الطالبتصميم مناذج تعليمية إثرائية   .2

 .املوهوبني الطالب وتعلم عليمت اسرتاتيجيات على املعلمني مهارات تنمية  .3

 .الطالب بني ديةالفر الفروق يراعي مرن تعليمي نظام تطبيق  .4

 تقديم خدمات إرشادية شاملة للطالب املوهوب. .5

  :منطلقات املشروع

 سياسة التعليم يف اململكة:أواًل: 

وهوبني صت يف أكثر من موضع على االهتمام باملتنطلق فصول املوهوبني من سياسة التعليم يف اململكة اليت ن

اكتشاف املوهوبني االهتمام ب:  » على (57يف املادة ) هـ (1416نصّّت سياسة التعليم يف اململكة ) ورعايتهم، حيث 

ويف «، امج خاصةهم يف إطار الربامج العامة، وبوضع بربورعايتهم، وإتاحة اإلمكانيات والفرص املختلفة لنمو مواه

(: 192ادة رقم )ة النابغني، وفيه :  ما ورد يف املالباب اخلامس: أحكام خاصة جاء  الفصل التاسع: خمصصا لرعاي

، و يف املادة « وغهمهها، وإتاحة الفرصة أمامهم يف جمال نبترعى الدولة النابغني رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجي» 

رية املشجعة دراسة اخلاصة بهم، واملزايا التقديتضع اجلهات املختصة وسائل اكتشافهم، وبرامج ال(: » 193رقم )

 ."ستفادة من قدراتهمُتهيَّأ للنابغني وسائُل البحث العلمي لال"(: 194يف املادة رقم )«.  هلم
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  :عيدة املدى للملكةبالسياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية ثانيًا: 

ملة للعلوم والتقنية بعيدة الوطنية الشا )السياسةهـ وثيقة 1423 للعامع الراباعتمد جملس الوزراء يف السابع من الشهر 

تكماهلا من كافة جيب العمل عليها واس اسرتاتيجيةسس السعودية( واليت تضمنت عشرة أاملدى للملكة العربية 

دعم ورعاية وتشجيع القدرات  " :علىالذي ينص رتاتيجي السابع األساس االسقطاعات الدولة، ومن بني هذه األسس 

لالزمة لتفعيل دور املدرسة " إجياد الوسائل ا ومنها:: " ليةالبشرية الوطنية لإلبداع واالبتكار من خالل السياسات التا

 ول املوهوبني.وهذا ما نرجو حتققه من خالل فص ين. "واجملتمع يف اكتشاف ورعاية املوهوبني واملبتكر واألسرة

 :يف التعليم العام موهبة واإلبداعالعربية لل سرتاتيجيةاالثالثًا: 

العربية نظمة قبل املؤمتر العام للممن (، 2009) لتعليم العامالعربية للموهبة واإلبداع يف ا سرتاتيجيةاالأقرت 

يف تونس خالل الفرتة  العرب يف دورته التاسعة عشرة واملنعقدة للرتبية والثقافة والعلوم، برئاسة وزراء الرتبية والتعليم

ذية لبند ثانيًا: السياسات التنفي، اجاء يف الفصل السادسم.  و20/12/2008-18هـ املوافق 12/1429/ 20-22

 ".اعمة للموهبة واإلبداعنصه: " تعزيز البيئة املدرسية الد: ما (3يكلة النظام، الفقرة )اخلاصة به

 (:2020( وبرنامج التحول الوطين )2030رؤية اململكة العربية السعودية) رابعًا:

العربية  اململكةرؤية  حتقيق "لنوعية اليت تسهم يف يأتي مشروع فصول املوهوبني كأحد املشاريع واملبادرات ا

احملفزة  حتسني البيئة التعليمية "2020برنامج التحول الوطين "ضمن  االسرتاتيجيةأهدافها واليت من "  2030السعودية 

النوعية اخلدمات م بتقديم لالهتماعليم مشروع فصول املوهوبني وزارة الت وهلذا أطلقتعلى اإلبداع واالبتكار، 

تكوين اقتصاد معريف مزدهر و حنمواهبهم على رعاية وتنمية  العملوقدمة للموهوبني واالستثمار يف قدراتهم، تاملو

 ه وطموح واعد.حيقق جمتمع املعرفة احليوي بقيمه الراسخة والعريقة يف رفا
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 فصول املوهوبني: أهمية

 باململكة العربية السعودية. سياسة التعليم توافق مع ما نصت عليهيلموهوبني ي لتطوير نظام تعليماحلاجة إىل . 1

 .احتياجاتهم ةقدراتهم وتلبيمع اسب تنت. حاجة الطالب املوهوبني لربامج إثرائية 2

 الدولية.املسابقات واملنافسات  لمشاركة يفتهيئة الطلبة املوهوبني لو. رفع اجلودة النوعية ملخرجات التعليم العام 3

 ملدرسة.تسهم فصول املوهوبني يف حتسني العملية التعليمية داخل ا. 4

 موهوبني.خاصة لل ارسعليمية الفتتاح مددرج يف تهيئة البيئة التالت. 5

 :واملميزاتالضوابط 

 :أواًل : ضوابط افتتاح فصل املوهوبني

 .لية(، ومملوكًا )للمدارس األهحلكومية(اأن يكون مبنى املدرسة حكوميًا )للمدارس  .1

 املدرسة.مدة يف ميزانية فصل املوهوبني هو أحد فصول الصف الدراسي املعت    .2

 . لطالب يف فصل املوهوبنيلتدريس ا توافر األجهزة احلديثة الالزمة  .3

 م.  X 8م   5مساحة فصل املوهوبني ال تقل عن  .4

 .طالب ة عشرمخسطالبًا وال يقل عن  شرونعاحلد األقصى لعدد الطالب يف فصل املوهوبني  .5

 مدرسة أخرىمن أو ميكن نقله  ،معلم /منسق موهوبني أن يتوفر يف املدرسة .6

 مميزات املدرسة اليت تطبق فصول املوهوبني:

 .سابقات اإلبداعيةبرامج التفكري وامل يفطالب املدرسة  إشراك .1

 ملوهوبني.دورات تطويرية ملدير املدرسة واملعلمني يف جمال ا .2

 لوطين للتعرف على املوهوبني.زيادة نصاب املدرسة من الطالب املرشحني للمشروع ا .3

 لمي.إلبداع الع األوملبياد الوطين لاملشاركة يفزيادة فرص  .4

 .األولوية يف احلصول على التجهيزات املدرسية .5

 .إليها النقل أو يغبالتفر املدرسة يف موهوبني معلم تكليف  .6

 يف يفتتح موهوبني لفص كل عن التشغيلية يزانيتهام على إضايف مالي مبلغ للمدرسة يعتمد .7

 املدرسة
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 ثانيًا : ضوابط اختيار املعلمني : 

 أاّل يقل تقديره مؤهله عن جيد. .1

 املاضيني. أاّل يقل تقدير أدائه الوظيفي عن ممتاز يف العامني .2

 للمادة. ثنى من ذلك من ُيوصي به املشرف الفين، وُيستمخس عشرة سنةعن تزيد خربته أاًل  .3

  ه .ملوهوبني وتوافرت فيه الشروط أعالااألولوية يف الرتشيح للمعلم الذي تدرب على برامج  .4

 معلم فصل املوهوبني:حوافز 

يمنح احلوافز ي، وذلك من خالل الزيارات اإلشرافية، فإذا كان أداء معلم فصل املوهوبني متميزًا خالل العام الدراس

 التالية:

 داخل املدرسة.ا يف فصول املوهوبني وغريهة تدريسية حص مثاني عشرةختفيض نصابه من احلصص إىل   .1

 يعفى من اإلشراف اليومي واملناوبة وحصص االنتظار.  .2

بإبالغ  هـ20/11/1437 املؤرخ يف 371716508رقم  يتمتع حبافز اإلجازة كما ورد يف تعميم معالي الوزير  .3

 هـ.1437/1438 الدراسي التقويم الدراسي للعام

 .سب املتاحح تقدم له دورات تطويرية مستمرة داخلية وخارجية  .4

  ثالثًا : ضوابط اختيار الطالب :   

 الشروطو الضوابط يتضمن والذي( 2 رقم أمنوذج) لرتشيحا بطاقة وفق املوهوبني لفصول الطالب ترشيح يتم

 :التالية

 الصفوف يف املسجلنيو املوهوبني على للتعرف الوطين روعاملش يف املصنفون الطالب من املرشح يكون أن .1

 .احملددة

 توفر وقد املوهوبني، لىع للتعرف الوطين املشروع رجاتخم الواحد من الفصل نصاب اكتمال عدم حال يف .2

 من املعتمدة رفالتع حمكات وفق النصاب إكمال الوطين فيجب املشروع خمرجات طالب من مخسة عدد

 :وهي التعليم وزارة

 .اخلاصة العقلية القدرات مقياس ـــــ

 .الشخصية السمات ـــــ

 .الدراسي التحصيل ـــــ

 .اإلبداعي الناتج ـــــ

 مقياس حدهاأ ات املذكورة أعاله بشرط أن يكونمن احملك فأكثر حمكني الطالب جيتاز أن بد ال .أ

 .عقليةال القدرات مقياس يف درجة 120 عن لطالبا درجة تقل ال حبيث اخلاصة، العقلية القدرات

 .العقلية القدرات مقياس يف رجاتالد أعلى حققوا الذين للطالب األولوية تكون .ب

 (.2 رقم أمنوذج) لرتشيحا بطاقة وفق والشروط الضوابط باقي استكمال .3
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 :املوهوب اخلدمات التاليةللطالب  يقدم

 صف الدراسي.للطالب وفق اخلطة الدراسية لل الدراسي املنهج .1

  ي لقدرات الطالب املوهوب.تتسم بالعمق والتحد املقررات يميع يف الدراسية باملادة متعلقة إثرائية وحدات .2

 والرياضيات.املشاغل العلمية يف العلوم  .3

 املوهوبني.تدريس  اسرتاتيجيات استخدام.  4

 املوهوبني. لطالبا تدريس يف احلديثة التقنية وسائل تفعيل .5

 .متنوعة تقويم أدوات استخدام .7

  :ضوابط تصميم الربامج اإلثرائية رابعًا: 

 املقرر الدراسي . اإلثرائية مبوضوعات موضوعات الوحداتأن ترتبط  .1

 اضح ودقيق . بشكل و ةاإلثرائي للوحدةحتديد اهلدف العام  .2

 .االجتماعية ( –املهارية  – عرفيةاجملاالت املختلفة ) امل ةاإلثرائي للوحدةأن تشمل األهداف التفصيلية  .3

 %30حمتوى علمي  ـــ  %40)  :ي ومهاري مدمج وفق النسب اآلتيةمعلى حمتوى عل ةاإلثرائي الوحدة توىحتأن  .4

 مسات شخصية ( .  %30مهارات  ـــ 

  داف الربنامج.تقيس مدى حتقق أهوسائل وأدوات تقويم  استخدام .5

 .مه الطالب بشكل فردي أو يماعي شروع ختامي  يقدمب ةاإلثرائي الوحدةنتهي تأن  .6

 

  :الدراسياجلدول ضوابط تصميم خامسًا: 

كل صف لبه وفق ما يتط راسية على حده،ُيصمم اجلدول الدراسي لفصول املوهوبني لكل مرحلة د -1

 .سب اخلطة الدراسية املعتمدةدراسي حب

املطلوبة الت مع إجراء التعدي ،كل صف دراسياجلدول كل املقررات الدراسية املعتمدة ليشمل    -2

 .إلثراء...(بني )ضغط املنهج، دمج املهارات، اسرتاتيجيات تدريس املوهواوفق  على عدد احلصص

تني يف الرياضيات وحصة يف حصص إثرائية بواقع حصتني يف العلوم وحص( 7عدد سبع )إدراج    -3

 .من حصص اجلدول الدراسي ض وحصة يف اإلثراء العاماللغة اإلجنليزية 
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  مراحل تطبيق املشروع:

 املدارس اليت يف العام الدراسييف بداية  يتم تطبيق نظام فصول املوهوبني بشكل تدرجيي، حيث يطبق

الصف األول )، و(توسطاملف األول الص)، (الصف الرابع االبتدائي) :ىعل تتوافر فيها ضوابط افتتاح فصول املوهوبني

مل صفوف املرحلة ألوىل قد انتقلت للصفوف األعلى وهكذا حتى تكتا اجملموعة. ويف العام التالي تكون (الثانوي

  وهوبني للمرحلتني املتوسطة والثانوية.مالواحدة يف العام الثالث وصواًل الفتتاح مدرسة 

 اسيالصف الدر اسيالصف الدر اسيالصف الدر ةلدراسياملرحلة ا

 6 5 4  5 4   4 ئيةالبتدااملرحلة ا وبنيمدرسة موه

 3 2 1  2 1   1 ةملتوسطا املرحلة

 3 2 1  2 1   1 ةلثانويا املرحلة
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 :املشروعإجراءات تنفيذ 

 التالية: اإلجراءات األساسيةوفق  يتم تنفيذ املشروع يف اإلدارات التعليمية            

 : دارات التعليميةيف اإل املوهوبنيتشكيل جلنة إشرافية لفصول  -1

 :لى النحو اآلتيعفصول املوهوبني شروع إشرافية ملتشكل جلنة 

 رئيسًا مدير التعليم

 يسنائبًا للرئ املساعد للشؤون التعليمية )بنني(

 عضوًا املساعد للشؤون التعليمية )بنات(                   

 مقررًا  مدير إدارة/ رئيس قسم املوهوبني 

 عضوًا مدير إدارة/ رئيس قسم املوهوبات

 عضوًا بوي )بنني( اإلشراف الرتمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا بوي )بنات(اإلشراف الرتمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا  )بنني( شؤون املعلمنيمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا  )بنات(شؤون املعلمنيمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا بوي )بنني( التدريب الرتمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا بوي )بنات(التدريب الرتمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا خدمات الطالبمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا ليالتعليم األهمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا درسيةالتجهيزات املمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا رسيالتخطيط املدمدير إدارة/ رئيس قسم 

 عضوًا ة/ قسم املوهوباتني ــــ مشرفة تربوية من إداراملوهوبمشرف تربوي من إدارة/ قسم 
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 تكون مهام اللجنة كالتالي:

 ومعايري افتتاح فصول املوهوبني. ضبط شروط -

 وهوبنيمتابعة اخلطة التأهيلية ملعلمي ومعلمات فصول امل -

 . يف إدارة التعليمداري على فصول املوهوبنيالفين واإلاإلشراف  -

 التوسع يف فصول املوهوبني.متابعة خطة  -

 ها وتطويرها.متابعة آليات ومؤشرات أداء فصول املوهوبني لتقومي -

ناسب ميول ي لرياضيات والربامج اإلثرائية مبامتابعة تطبيق اإلثراء الشامل يف منهجي العلوم وا -

 ي.واحتياجات الطالب املوهوبني بنهاية العام الدراس

رة العامة ورفعه لإلدا اية العام الدراسينه صدار تقرير ختامي عن أداء الفصولإ -

 وهوبات.للموهوبني/للم

  املوهوبني. مشروع فصول عنى مبتابعةختصيص مشرف تربوي ُي -2

 حصر الطالب املستهدفني. -3

 حتديد املدارس املستهدفة املطابقة للشروط.  -4

 . التنسيق مع إدارة املدرسة الختيار معلمي فصل املوهوبني -5

 والشروط.اختيار الفصل وجتهيزه وفق الضوابط  -6

 فصل للموهوبني.  يهافأخذ موافقة ولي االمر على انتقال ابنه للمدرسة اليت  -7

العامة   اإلدارة التعليمية، ورفعه لإلدارةإصدار قرار من مدير التعليم بافتتاح فصول املوهوبني يف -8

 للموهوبني/للموهوبات. 

  ملوهوبني.اتقديم برنامج توعوي ملنسوبي املدرسة املطبق بها فصل  -9

  ملوهوبني.االتهيئة اإلرشادية للطالب املرشحني لفصل  -10

 ن مدير املدرسة.ماعتماده ولذلك  احملددةلضوابط وفق اتنظيمه تنسيق جدول فصل املوهوبني و -11

 وما عليهم. يبني هلم فيه ما هلموهوبني إصدار تكليف داخلي من مدير املدرسة ملعلمي فصول امل -12

 عدّّة لذلك.تقويم أداء معلمي فصول املوهوبني وفق االستمارة امل -13

 لذلك. تقويم أداء الطالب املوهوبني وفق االستمارة املعدة -14

 .رفع التقارير الدورية وفق اجلدول الزمين احملدد -15

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                13

 

 التأهيل والتدريب: 

على رأس ني بربامج تدريبية ، يلتحق معلمو فصل املوهوبدء العمل فيهاوب املوهوبني يف املدرسة بعد افتتاح فصول   

املعلم لتدريس فصل  زود بهايسرتاتيجيات واألدوات اليت وفق خطة متدرجة تتضمن أهم املفاهيم والنظريات واإلالعمل 

 / قسميمية بالتنسيق مع إدارةلارة / قسم املوهوبني يف اإلدارة التع، ويقوم فريق التدريب يف إدبكفاءة عالية املوهوبني

 ج التدرييب إىل مرحلتني:بتنفيذ هذه الربامج. وينقسم الربنام الرتبوي التدريب

شحه ن يرم وأدير املدرسة مليع معلمي فصول املوهوبني باإلضافة ستهدف يم، وتالتأسيسيةالدورة  املرحلة األوىل:

 ممن له عالقة بفصل املوهوبني

 اتالساععدد  اسم الربنامج م

 5 نيمقدمة يف رعاية املوهوب 1

 5 نظريات تربية املوهوبني 2

 10 مهارات التفكري 3

 10 ملوهوبنيتدريس ا اسرتاتيجيات 4

 30 جمموع الساعات

 

 فصول املوهوبني.  هوبني: وتستهدف معلمي العلوم والرياضيات يفالدورة املتقدمة ملعلمي فصول املوالثانية: املرحلة 

 عدد الساعات الربنامجاسم  م

 12 ةتصميم الوحدات اإلثرائي 1

 12 املشاغل العلمية 2

 12 املهارات التقنية 3

 36 جمموع الساعات
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 ألدوار واملسؤوليات:ا

مسؤولية هي واحدة من هذه العمليات فملوهوبني العملية التعليمية عملية تكاملية ال ميكن جتزئتها، وفصول ا

 ة. واحدة، وكذلك بني أجزاء املدرسة الواحدمشرتكة بني اإلدارات ذات العالقة يف اإلدارة التعليمية ال

 دورها يف املشروع اجلهة

 سم/ قإدارة

 املوهوبني

  قويملى تأسيسه ومتابعة التنفيذ والتع واإلشراف الكاملإعداد خطة املشروع. 

  دائه.أ يقدمها معلم املوهوبني وتقويم اليت اإلثرائيةالربامج اإلشراف على 

 وتقوميها متابعة التقارير األسبوعية والشهرية للمعلمني. 

 ملواد وفق مكاتب التعليم يف متابعة معلمي ا من االشرتاك مع املشرفني الرتبويني

 اإلثرائي.الربنامج  سرتاتيجيةإ

 وميهقالتقارير اخلتامية لسري املشروع وت إعداد.  

 ية باملدرسة.اعتماد اهليئة التعليمية واإلشرافية التنفيذ  عليممكاتب الت

 شروعهدفة يف املدارس املطبقة للماعتماد اجلدول الدراسي وتثبيته للصفوف املست. 

 لدراسية يف فصل املوهوبني.تابعة أداء معلمي املواد ااإلشراف على م 

 ا خيدم سري املشروع.مب تسهيل اإلجراءات وتصدير التعاميم 

 أداء املعلم. قويم يف تاملوهوبني االستئناس برأي مشرف إدارة 

  وميهالتقارير اخلتامية لسري املشروع وتقإعداد. 

 سم/ قإدارة

 لرتبوياإلشراف ا

 بيات وحل لى مدى فاعليته، وتعزيز اإلجيامتابعة العمل اإلشرايف ميدانيًا؛ لالطمئنان ع

 .املشكالت

  واملعلمني هاوكالئاملدارس و ومديري ني،الرتبوياملشاركة يف تدريب املشرفني.  

 كانياتهم، وفق إم التخصص وتوزيعهم ياملشاركة يف حتديد االحتياج من املعلمني ذو

، وبني روعتهم يف املدارس املطبقة للمشامبا يكفل حتقيق التوافق بني ختصصاتهم وخرب

 األعمال واملهام اليت تسند إليهم.

  طبق بها املعلمني املرشحني للمدارس املإجراءات املفاضلة بنياملشاركة يف تطبيق 

 املشروع.

 سم/ قإدارة

 لرتبويالتدريب ا

    ب اإلدارة.ي فصول املوهوبني ضمن خطة تدريتوفري االحتياجات التدريبية لتدريب معلم 
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 دورها يف املشروع اجلهة

 إدارة/ قسم

 تقنيةالتجهيزات و

 املعلومات

    فصول  قة ملواصفاتاحملق وغري التقنية لتقنيةالتعليمية والتجهيزات ا إعداد البيئة

 .املوهوبني

 سم/ قإدارة

 اجلودة 

    ة للجودةقها للمواصفات واملقاييس احملققمن حيث حتقي فصول املوهوبني ويمتق. 

 سم/ قإدارة

 بخدمات الطال

    دارس أخرى ضمن خطة منقولني من امل ب املوهوبنيلطالل خاصة نقلوسيلة توفري إدراج

 قل املدرسي.الن

 سم/ قإدارة

 إلرشادالتوجيه وا

    تابعة تنفيذها.للطالب املوهوبني ومرشاد خطط وبرامج وخدمات التوجيه واإل تصميم 

     حلها. واإلسهام يفن ب املوهوبواملشكالت اليت قد يواجهها الطالدراسة 

    الطالبي. رشدوامليثاق األخالقي لعمل املوك متابعة تفعيل اإلطار العام لرعاية السل 

    لفصول املوهوبنيدارس املطبقة املرشد الطالبي يف امل متابعة أداء. 

 سم/ قإدارة

 البيالنشاط الط

  وتنفيذهاوبني خطة النشاط املتعلقة بالطالب املوهإعداد. 

 لعلمية.اعلى اللقاءات والرحالت  اإلشراف العاماملشاركة يف التنسيق و 

    املوهوبني.ب الطال ومسابقات برامججوائز  دعم 
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 :املهام واألدوار داخل املدرسة

 مهام

 رسةمدير املد

 م  5تقل عن  توفري املقر الالزم لفصول املوهوبني مبساحة الx  8 .م 

 حصة اثنيت عشرة  واقع ب تدريس يف فصول املوهوبنيلااللتزام بنصاب املعلمني املرشحني ل

  .إثرائيةحصص  ستتدريسية و

 اعتماد فصل املوهوبني ضمن ميزانية املدرسة. 

  اجمهاوبني يف يميع مناشط املدرسة وبراملوه فصللمشاركة الطالب املرشحني. 

 املشاركة يف تقويم أداء معلمي فصل املوهوبني. 

 أدائهم. يمووبني احلوافز احملددة هلم بعد تقاملوه صولاملوافقة على منح معلمي ف 

 مهام

نسق / ممعلم 

 املوهوبني

 هم على فصول املوهوبني.املشاركة يف اختيار الطالب املوهوبني وتوزيع 

 ملعلمي  إلثرائيةام اخلربات يف إعداد الوحدات تقديواملوهوبني  مساندة معلمي فصول

 .املواد يف فصول املوهوبني

 لطالب يف لحث العلمي وحل املشكالت تقديم وحدات إثرائية يف مهارات التفكري والب

 .فصول املوهوبني

 ل برامج ب املوهوبني يف املدرسة من خالاالستمرار يف تقديم الربامج اإلثرائية للطال

 السحب اليت كان يعمل عليها سابقًا.

 ةاملاد مهام معلم

 )معلم فصل

 (املوهوبني

 فصول املوهوبني.علمي حضور الدورات التدريبية املخصصة مل 

  ادته.اإلثرائية ملتصميم الربامج والوحدات 

  على حمتوى مادته. سرتاتيجيات تدريس الطالب املوهوبنيإتطبيق 

 غط املنهجسرتاتيجية ضإن خالل تطبيق م توفري حصص إثرائية للطالب املوهوبني. 

 ت اإلثرائيةتنفيذ الزيارات العلمية اليت تتطلبها الوحدا.  

 لمذة اليت حيتاجونهاالت والتنسيق لربامج تهمومنتجا اإلشراف على مشروعات الطالب. 

 

شد مهام املر

 الطالبي

 بني.بالتعاون مع معلم فصل املوهو متابعة أداء الطالب يف يميع املواد الدراسية 

 ية حاجات الطالب مبا يسهم يف تلب هم وخدماتهموبراجم تنفيذ خطط التوجيه واإلرشاد

 املوهوبني. 

 ب املوهوبني .بالطال تنفيذ خطة النشاط املتعلقة     طالنشا مهام رائد

 ة.املشاركة يف تنسيق اللقاءات والرحالت العلمي 

  مسابقاتهمو ربامج الطالب املوهوبنيلتوفري جوائز. 

 مهام

 لمر التعأمني مصاد

 ائية.ثناء إعداد الدروس والوحدات اإلثرأيف املوهوبني  فصولعلمي مساندة م 

 يف فصل املوهوبني.علمني توفري األجهزة واالحتياجات الالزمة حلصص امل 

 وهوبون.توفري مصادر التعلم اليت حيتاجها الطالب امل 

 مج التقنية احلديثة.تدريب طالب ومعلمي فصول املوهوبني على الربا 
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 :اخلطة الزمنية ومؤشرات األداء

 مؤشرات األداء اندةاجلهة املس فذةاجلهة املن جراءاإل بيعاألسا

* 

لرتبوي تكليف املشرف ا

بعة مشروع مبتااملعين 

 فصول املوهوبني

اإلشراف  املوهوبني

 الرتبوي

 صدور القرار

 صدور القرار املوهوبني عليممدير الت ةإلشرافيتشكيل اللجنة ا *

 يف رس املستهدفنيقائمة بأمساء املدا متعليمكاتب ال املوهوبني فةاملستهد حتديد املدارس *

 كل مكتب تعليم

 من صل املوهوبنيصدور قرار افتتاح ف درسةإدارة امل املوهوبني ملوهوبنياح فصول اتافت *

 مدير التعليم

ريس فصل تكليف املعلمني بتد درسةإدارة امل املوهوبني نياختيار املعلم *

 املوهوبني

 اكتمال التجهيزات تعليمإدارة ال درسةإدارة امل جتهيز الفصول *

 وأولياء موافقة الطالب *

 أمورهم

التوجيه  درسةإدارة امل

 واإلرشاد

 ورهمب وأولياء اممناذج موافقة الطال

التوجيه  وهوبنيمعلم امل دواإلرشا برامج التوعية *

 واإلرشاد

 كل مدرسة تنفيذ ورشة توعوية يف

 بها فصل موهوبني

 ملوهوبنيتدريب معلمي فصول ا يلرتبوالتدريب ا املوهوبني هيلالتدريب والتأ *

لفصل رائية أثناء اتقديم الربامج اإلث وهوبنيإدارة امل املعلمون ائيةالربامج اإلثر *

 الدراسي .

ة كل فصل زيارات إشرافي 3تنفيذ  ةرتبيمكاتب ال درسةإدارة امل ابعةاإلشراف واملت *

 دراسي.

اإلشراف  املوهوبني ئيالتقويم البنا *

 الرتبوي

تني يف ائي بواقع مرإجراء التقويم البن

 الفصل الواحد

اإلشراف  املوهوبني ميالتقويم اخلتا *

 الرتبوي

ل احد يف الفصإجراء تقويم ختامي و

 الواحد

 ني.ارة املوهوبرفع تقرير فصلي إلد املوهوبني درسةإدارة امل اميةالتقارير اخلت *

 راسي لإلدارة العامة للموهوبني/للموهوبات.يرفع تقرير ختامي يف نهاية العام الد                   

 لزمنية بداية العام الدراسي .يتم حتديد األسابيع وفق اخلطة ا  *              

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                18

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                19

 

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                20

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                21

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                22

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                23

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                24

 

 



 دليل فصول املوهوبني

 وهوبات/للمرة العامة للموهوبني اإلدا                                                25

 

 


