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املحلية احلا�ضنة.  البيئات  وقلة  العوملة  اأحدثته  الذي  العاملي  التناف�س  تزايد  النا�ضئة عن  التحديات  اإىل مواجهة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  تتطلع 

وللتنمية امل�ضتدامة للموارد الب�ضرية دور حا�ضم يف حتديد مدى النجاح اأو الف�ضل. فالدول التي لديها القدرة على اال�ضتفادة من اإمكانيات مواردها 

الب�ضرية، هي وحدها التي �ضتكون قادرة على التفوق والت�ضدي لتحديات امل�ضتقبل.

هذا هو ال�ضياق للخطة اال�ضرتاتيجية املطروحة يف هذه الوثيقة وللغاية املن�ضودة التي كانت وراء تاأ�ضي�س موؤ�ض�ضة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

واالإبداع )موهبة( وهو دعم الروؤية بعيدة املدى للإبداع واملوهبة ورعايتها يف اململكة العربية ال�ضعودية. 

لقد ُو�ضعت اخلطة اخلم�ضية االأوىل بعد درا�ضة عدد من امل�ضادر املتاحة ت�ضمنت جمموعًة �ضاملًة من اخلطط الوطنية، وبعد ت�ضليط ال�ضوء على 

العربية  اململكة  يف  خا�س  ب�ضكل  باملوهوبني  اخلا�ضة  التعليمية  واالحتياجات  عام  ب�ضكل  التعليمية  االحتياجات  وتقومي  العاملية،  املمار�ضات  اأف�ضل 

ال�ضعودية.

اأما اخلطة اخلم�ضية الثانية، فُو�ضعت بطريقة ال تقل التزامًا عن اخلطة االأوىل. حيث �ضارك العديد من اأ�ضحاب ال�ضاأن وال�ضركاء يف املقابلت، 

وحلقات النقا�س، واال�ضتطلعات. وجرت مراجعة املقارنات والتجارب وخمتلف التطورات، �ضواء على �ضعيد اململكة العربية ال�ضعودية اأو العامل يف 

اخلم�س �ضنوات املا�ضية. فارتكزت اال�ضرتاتيجية املحدثة على مراجعات وتقييمات للمبادرات احلالية وللموؤ�ض�ضة ذاتها. واقرتنت هذه املراجعات 

مبرئيات اأ�ضحاب ال�ضاأن، وفريق االإدارة وخرباء املوهبة الذين ا�ضتطاعوا و�ضع اخلطة اال�ضرتاتيجية اجلديدة للعمل معتمدًة على اإجنازات ال�ضنوات 

اخلم�س االأوىل.

على  الذي جرى  للعمل  تتويجًا  النتيجة  وتعدُّ هذه  وتطويرها.  االبتكار  ودعم  واالإبداع  املوهبة  لرعاية  الوطنية  اال�ضرتاتيجية  النتيجة هي حتديث 

حت املهام والقيم، وُو�ضعت االأهداف  مدى اأكرث من 12 �ضهر املا�ضية. وقد اأُجريت بع�س التعديلت الطفيفة على روؤية اال�ضرتاتيجية االأوىل، وُو�ضِّ

تقديم
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واملبادرات االأ�ضا�ضية لل�ضنوات اخلم�س املقبلة، واأُ�ضيفت مبادرتان جديدتان من املتوقع اأن يكون لهما اأثرًا اإيجابيًا كبريًا على امل�ضتفيدين من »موهبة« 

ب�ضكل خا�س وعلى املجتمع ب�ضكل عام. 

 اإن التنفيذ الدقيق للخطة اال�ضرتاتيجية اجلديدة ال يقل اأهمية عن اخلطة ذاتها. فقد مت تطوي اخلطة اخلم�ضية الثانية بتعاون قيادة »موهبة« 

وجميع فئات فريق االإدارة وم�ضاركتهم فيها ب�ضورة وا�ضعة. و�ضاعدت هذه املنهجية يف اإقرار �ضحة االفرتا�ضات التخطيطية وزيادة قبول اأ�ضحاب 

القرار. واإنني على ثقة من اأن اخلطة املحدثة ال تقل طموحًا عن �ضابقتها. فهي ترتكز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على الو�ضع احلايل للمملكة العربية ال�ضعودية 

واحتياجاته، وترتبط به ارتباطًا وثيقًا. 

 

سمو األمير فيصل بن عبداهلل بن محمد آل سعود
نائب الرئيس

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

األثنين الموافق 1435/5/9هـ  2014/3/10م



ا�سرتاتيجية رعاية املوهبة واالإبداع ودعم االبتكار وخطة تنفيذها8

الملخص التنفيذي
مت�ضي العديد من مبادرات موهبة قدمًا كي ت�ضهم يف حتول اململكة العربية ال�ضعودية اإىل جمتمع قائم على املعرفة، وقد ركزت هذه املبادرات ب�ضكل 

اأ�ضا�ضي على توفري راأ�س املال الب�ضري )املوارد الب�ضرية( باعتباره واحدًا من اأهم العوامل احلا�ضمة للنجاح والتغيري. 

 مل تقت�ضر اأهداف »موهبة« وهذه اخلطة على رعاية الطلب املوهوبني فقط، ولكن تتعداها للم�ضاهمة يف النمو امل�ضتدام للمملكة العربية ال�ضعودية 

وازدهارها. ولتحقيق هذه االأهداف، يتوجب على »موهبة« اتباع عدد من الطرق املتكاملة، كاإيلء رعايتها لعدد كبري من الطلب املوهوبني الذين 

ترى فيهم قادًة �ضبابًا للم�ضتقبل، وتكري�س الطاقات من اأجل االرتقاء باجلودة االأكادميية، وتوليد احلما�س يف البيئة التعليمية واالإبداعية واالبتكارية 

بحيث ي�ضعى جميع الطلب ال�ضعوديني اإىل توظيف اإمكانياتهم من اأجل خدمة املجتمع. باالإ�ضافة اإىل ذلك، تعتزم »موهبة« االإ�ضتفادة من التطورات 

الهائلة يف جمال التقنية والتعليم عرب �ضبكة االإنرتنت واالرتقاء بها، بهدف م�ضاركة قواعدها املعرفية ومناهجها التعليمية كنظام برجمي مفتوح 

للطلب العرب املتعط�ضني للمعرفة.

الثانية على  ع، فقد عمل القائمون على م�ضروع اخلطة اخلم�ضية  ُمو�ضَّ الثانية املرور مبرحلة جمع بيانات ب�ضكل  ا�ضتلزم حتديث اخلطة اخلم�ضية 

مراجعة وتقومي املبادرات الراهنة ومدى فعالية م�ضروع اخلطة اخلم�ضية الثانية ملوهبة يف تنفيذ اال�ضرتاتيجيات واخلطط التي اتفق عليها قبل خم�س 

�ضنوات. قام القائمون على م�ضروع اخلطة اخلم�ضية الثانية اأي�ضا بلقاء عدد من الطلب، واأولياء االأمور، واملعلمني، و�ضركاء “موهبة”، وخرباء 

حمليني ودوليني، وفريق قيادة واإدارة“موهبة”. كما قاموا باإعادة النظر يف املقارنات اخلارجية واإجراء االأبحاث املكتبية على التطورات امل�ضتجدة 

يف جمال االإبداع واملوهبة واالبتكار واالخرتاع �ضواء يف اململكة العربية ال�ضعودية اأو يف العامل.

و�ضع فريق م�ضروع اخلطة اخلم�ضية الثانية التو�ضيات اال�ضرتاتيجية التالية وفقا ملا مت التو�ضل  له بعد التحليل، واملناق�ضات الداخلية، وا�ضتنتاجات 

جلنة اخلرباء، وكذلك بعد التاأكد من �ضحتها من قبل خرباء حمليني ودوليني معروفني برعايتهم للموهبة واالإبداع، وتن�س هذه التو�ضيات على ما 

يلي: 

 مراجعة روؤية ور�ضالة »موهبة« لعام 2022 م وحتديثها.

 بلورة قيم »موهبة«.

.)KSFs(حتديث االأهداف وال�ضيا�ضات التنفيذية 

 تطوير موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضية االإ�ضرتاتيجية مبا يف ذلك نواجت املبادرات لقيا�س مدى التقدم املحقق.



9 اخلطة اخلم�سية الثانية لعام )2014 م - 2018 م(

 اإعادة التاأكيد على معظم املبادرات احلالية وتزويدها ب�ضرح اأكرث تف�ضيًل.

 اإيقاف مبادرة بيئة العمل املبدعة ودعم »موهبة« املقدم حاليا للمخرتعني البالغني.

واملهني  االأكادميي  التوجيه  ومبادرة  االإلكرتوين،  التعليم  )مبادرة  املقبلة  اخلم�س  ال�ضنوات  يف  عليهما  للعمل  جديدتني  مبادرتني  اإ�ضافة   

للطلب(.

 اعتماد املبادرة الثالثة اجلديدة )االأكادميية( مرتهن بدرا�ضة اجلدوى واملوافقة امل�ضتقبلية.

 و�ضع �ضرح تف�ضيلي على امل�ضتوى اال�ضرتاتيجي للمراحل اخلا�ضة باملبادرات احلالية التي ال تزال ما�ضية قدمًا وتطويرها، وقد ا�ضتملت على 

ما يلي:

 خطط التو�ضع.

 موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضة للمبادرات مقارنة مبوؤ�ضرات االأداء الرئي�ضة ال�ضرتاتيجية »موهبة«.

 اجلدول الزمني للتنفيذ.

 املتطلبات من املوارد الب�ضرية.

 التكاليف التقديرية لل�ضنوات اخلم�س املقبلة.

 تطوير التو�ضيات خللق التفاعل مع جميع اأ�ضحاب ال�ضاأن.

 اإجراء التغيريات املو�ضى بها للنموذج التنظيمي.

 حتديث احتياجات املوارد الب�ضرية واالحتياجات التمويلية.

 تطوير التو�ضيات الإيجاد اإطار عمل اأكرث توجها نحو الرقابة اال�ضرتاتيجية.

وبالرغم من احتفاظ اال�ضرتاتيجية املحدثة باأهداف اال�ضرتاتيجية االأوىل واعتبارها حماور رئي�ضة، اإال اأنها عمدت اإىل اإجراء بع�س التعديلت على 

ال�ضياغة وخا�ضة املتمحورة حول النمو امل�ضتدام يف اململكة كي حتدد نطاق العمل ب�ضكل اأدق. وعدلت »موهبة« ال�ضيا�ضات التنفيذية احلالية )عوامل 

النجاح الرئي�ضة( املرتبطة بكل هدف لتح�ضن فهم كيفية حتقيق هذه االأهداف والو�ضول اإليها. اأخريا، اأ�ضافت“موهبة” موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضة 

اال�ضرتاتيجية املقرتنة بعوامل النجاح من اأجل بلورة مفهوم النجاح وتو�ضيحه.

اأن يكونا وا�ضحني خ�ضو�ضا من  اأنهما ُيفهمان �ضمنيًا يف الروؤية، ولكن ا�ضتوجب   ت�ضمنت اال�ضرتاتيجية املحدثة هدفني جديدين، وبالرغم من 
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اأجل التنفيذ. الهدف االأول من هذه االأهداف اجلديدة يتمركز حول اآلية حتديد املوهوبني، فالتعرف على الطلب املوهوبني من خمتلف االأعمار 

واختيارهم ب�ضورة �ضحيحة هو بحد ذاته تقومي ال ي�ضتهان به، الأنه يقت�ضي من “موهبة” حتمل امل�ضوؤولية، والتاأكد من �ضحة االإجراءات والقيا�ضات 

ودقتها يف حتديد الطلب املوهوبني والتعرف عليهم حتى واإن مل يلتحقوا بربنامج “موهبة”.

يتمحور الهدف الثاين من االأهداف اجلديدة حول اأهمية التميز التنظيمي على مدى ال�ضنوات اخلم�س القادمة، فقد ات�ضمت ال�ضنوات اخلم�س االأوىل 

بكونها »مرحلة التاأ�ضي�س«، وتطلبت هذه املرحلة درجة معينة من الريادة وقد القت اال�ضتح�ضان. وبالتايل يقت�ضي من ال�ضنوات اخلم�س القادمة املزيد 

من االن�ضباط والتميز يف جميع االأعمال واآلية التعامل مع العملء الإدارة النمو املتوقع و حتقيق املكانة القيادية للفكر املن�ضود يف تطوير املوهوبني.

وقد اأعيدت �ضياغة موا�ضيع اخلطة اخلم�ضية الثانية واأهدافها ملخ�ضًة كما هو مبني اأدناه:

تعرف: اختيار الطلبة املوهوبني يف اململكة العربية ال�ضعودية.. 1

تو�سع: تطوير برامج اخلدمات املقدمة للموهوبني وتو�ضيع نطاقها.. 2

تكامل: التكامل مع اخلطط الوطنية واالندماج معها.. 3

توعية: زيادة م�ضتوى الوعي باملوهبة واالإبداع واالبتكار.. 4

متيز: تدعيم مكانة “موهبة” باعتبارها املرجع يف تطوير املوهبة.. 5

ت�ضتمل خطة “موهبة” اجلديدة لل�ضنوات اخلم�س القادمة على �ضبع مبادرات رئي�ضة واثنتني من االإدارات الداعمة ابتداًء من عام 2014 م

المبادرات الرئيسة:
 التعرف والتوجيه: تت�ضمن هذه املبادرة اختيار الطلب املوهوبني بطريقة اأكرث �ضدقَا وثباتَا ملختلف مبادرات »موهبة« و�ضركاء »موهبة« 

اأي�ضا )على �ضبيل املثال: وزارة الرتبية والتعليم(، ثم ُيقدم لهم على املدى الطويل التوجيه االأكادميي واملهني وخدمات اخلريجني.

 ال�سراكة مع املدار�س: تقوم هذه املبادرة على رعاية الطلب املوهوبني داخل اأف�ضل مدار�س اململكة العربية ال�ضعودية، وتتعهد املبادرة 

اجلودة.  حت�ضني  وبرامج  املعلمني،  وتدريب  املوهوبني،  بتعليم  خا�ضة  متطورة  مبناهج  تزويدها  خلل  من  املدار�س  لهذه  الدعم  بتقدمي 
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و�ضيرتتب على ذلك نقل املعرفة واخلربات للمدار�س وال�ضفوف التابعة لوزارة الرتبية والتعليم بطريقة جمدية وهادفة. 

 الربامج الإثرائية: تتطلب هذه املبادرة تطويرًا للربامج املحلية االإثرائية بناء على اأف�ضل املمار�ضات الدولية الرائدة يف هذا املجال. ويحق 

للطلب ذوي الكفاءات العالية امل�ضاركة يف الربامج االإثرائيةدوليًا. 

 امل�سابقات الطالبية: تقوم هذه املبادرة على تنظيم مناف�ضات حملية للطلب )الريا�ضيات، العلوم، البحث العلمي، االبتكار(. و�ضوف 

يح�ضل الطلب ذوي القدرات املتميزة على تدريبات �ضخ�ضية مكثفة من اأجل متثيل اململكة العربية ال�ضعودية يف املناف�ضات الدولية.

 تطوير الأفكار: تقوم هذه املبادرة على ت�ضجيع الطلب لتطوير االأفكار اجلديدة واالبتكارات، وتقدم الدعم من خلل املوارد التدريبية، 

واالأندية، والتلمذة. و�ضوف ت�ضاعد هذه املبادرة الطلب ذوي االأفكار الواعدة على التقدم والتوا�ضل مع احلا�ضنات واالأندية التقنية.

 التوعية والت�سال : تهدف هذه املبادرة اإىل خلق احلما�س للتعلم والتفوق االأكادميي، وتعزيز املوهبة واالإبداع وتطورهما من خلل الرتويج 

للبيئات االإبداعية �ضواءًا يف املنازل اأو املدار�س اأو املجتمع.

 التعليم الإلكرتوين: تقوم هذه املبادرة على دعم مبادرات “موهبة” احلالية من خلل اال�ضتفادة من التقنية احلديثة وبرامج التعليم 

وتوفري  وتو�ضيعها،  اخلا�ضة  االإثرائية  »موهبة«  مناهج  على  االعتماد  االنت�ضار عن طريق  خلق  املبادرة يف  هذه  ت�ضهم  و�ضوف  االلكرتوين. 

برامج مفتوحة على االإنرتنت بطريقة مكثفة واإتاحة التعليم االإلكرتوين لكل من املعلمني والطلب.

المبادرات الداعمة:
 اإدارة البحوث وال�سيا�سات: ترتكز هذه املبادرة على تعزيز دور موهبة يف توطني اأف�ضل املمار�ضات يف جمال تعليم املوهوبني ون�ضرها. تهتم 

هذه املبادرة اأي�ضًا باإجراء االأبحاث القائمة على احلقائق من اأجل دعم االأهداف اال�ضرتاتيجية.

 اإدارة التخطيط وامل�ساريع )P & PMO(: تعمل هذه املبادرة على دعم عملية تنفيذ اال�ضرتاتيجية للرتقاء »مبوهبة« نحو التميز الت�ضغيلي.

وقد �ضارك يف مراجعة ا�ضرتاتيجية “موهبة” فريق من املخت�ضني يف جمال املوهبة واالإبداع، وخرباء معروفني عامليًا يف جمال املوهبة واالإبداع، 
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وقد كانت روؤية كل اجلهتني اإيجابية حول التطور اال�ضرتاتيجي املقبل ومبفهوم املبادرات اجلديدة املطروحة لل�ضنوات اخلم�س املقبلة. وقد ا�ضتعني 

مب�ضورة رجال االأعمال الرائدين يف املجتمع وقدموا العديد من التو�ضيات القيمة حول كيفية االرتقاء بجودة اخلدمات، وحول اآلية التنفيذ الناجح 

للخطة اال�ضرتاتيجية.

تف�ضيلي  �ضرح  على  مبادرة  لكل  التخطيطية  الوثائق  وت�ضمنت  الداعمة،  اأو  منها  االأ�ضا�ضية  �ضواء  املبادرات  لهذه  بالتخطيط  »موهبة«  قامت  وقد 

للربامج، واالفرتا�ضات الكامنة وراء التخطيط، وعلى موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضة املتوافقة مع موؤ�ضرات اأداء »موهبة«، واملوازنة املالية وخطة القوى 

العاملة لل�ضنوات اخلم�س القادمة.

ويتوقع اأن ي�ضتفيد ما جمموعه  50،000 طالب موهوب من كل مبادرة - على االأقل - من مبادرات »موهبة« على مدى ال�ضنوات اخلم�س املقبلة. ومن 

املتوقع م�ضاركة ما يقارب 500،000 طالب اآخر يف امل�ضابقات املنظمة من قبل«موهبة«. و�ضي�ضتفيد الطلب امل�ضاركون يف امل�ضابقات النهائية ويف 

جميع  امل�ضابقات الدولية لتدريبات مكثفة، تركز على حمور االهتمام واال�ضتثمار.

�ضوف يتعر�س هوؤالء الطلب جميعهم واأ�ضرهم اإىل ر�ضائل موهبة التي ت�ضجعهم على ا�ضتك�ضاف قدراتهم ورعاية مواهبهم واإبداعاتهم التي �ضوف 

ت�ضب يف م�ضلحة تعليمهم واالزدهار امل�ضتقبلي للمملكة العربية ال�ضعودية.

على  احلفاظ  اأجل  من  والدوليني،  الوطنيني  اخلارجيني،  املنفذين  ال�ضركاء  مع  مو�ضع  ب�ضكل  عملها  �ضتوا�ضل«موهبة«  اال�ضرتاتيجية،  هذه  لتنفيذ 

معايري اأداء عالية وتو�ضيع نطاق عملها، و�ضوف تتخذ »موهبة« دور املُمَكن، واملُي�ًضر، واملُن�ًضق، واملمول بينما ُت�ْضًلم �ضوؤون التنفيذ لل�ضركاء اخلارجيني 

متى كان ذلك ممكنًا اأوعملّيًا.

لقد اأ�ضارت اخلطة اال�ضرتاتيجية االأوىل اإىل اأن هناك متطلبات م�ضبقة ومهمة الإدارة ال�ضركاء اخلارجيني املنفذين ب�ضكل فعال، وهي بناء املوارد 

الثانية  والقدرات الداخلية على �ضكل فرق عمل ت�ضرف على املبادرات. و�ضتبقى هذا امللحظة �ضحيحة و�ضاحلة للعمل بها يف اخلطة اخلم�ضية 

�ضتوا�ضل »موهبة« بناء القدرات الداخلية ب�ضكل اأكرب و�ضرتفع م�ضتوى املهارات والكفاءات لفرق عمل »موهبة« من اأجل حتقيق طموحها باأن تكون 

مرجعا رئي�ضًا يف تطوير املوهبة يف اململكة العربية ال�ضعودية وعلى امل�ضتوى العربي والدويل. و�ضتطلق »موهبة« م�ضروعا الإ�ضتمالة اجليل القادم من 
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القادة اأ�ضحاب القدرات من اأجل املوؤ�ض�ضة ذاتها.

 

اأخريا، ي�ضتمل هذا التقرير النهائي على توثيقات ب�ضكل مو�ضع للعنا�ضر الواردة يف هذا امللخ�س، والتي �ضوف تعمل على توفري التوجيه واالإر�ضاد 

املتعلق بالتنفيذ. وميكن اإيجاد التفا�ضيل االإ�ضافية يف التقارير امل�ضاندة.
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1- المقدمة
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1-1 خلفية إعداد مشروع االستراتيجية وأهدافه:
تتطلع اململكة العربية ال�ضعودية وتطمح اإىل العناية باملوهبة واالإبداع ورعايتها، وقد ا�ضتند العمل يف ر�ضم خطة »موهبة« اال�ضرتاتيجية اإىل توجيهات 

خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود –رحمه اهلل- ال�ضادرة بتاريخ 18- 03-1427 ه وهي التاأكيد على الدور والر�ضالة 

الوطنية للموؤ�ض�ضة يف بناء وتطوير بيئة وجمتمع االإبداع مبفهومه ال�ضامل يف اململكة، لكي يتمكن املوهوبون، بفئاتهم املختلفة، من ا�ضتغلل وت�ضخري 

مواهبهم خلدمة الوطن.

التحتية ب�ضكل جيد من اأجل رعاية املوهبة، واالإبداع، ودعم االبتكار طوال حياة الفرد يف اململكة  البنية  وتعمل ا�ضرتاتيجية »موهبة« على تطوير 

العربية ال�ضعودية )ال�ضكل1(.

ال�سكل )1( تطلعات امل�سروع واأهدافه

أهداف المشروعالتطلعات طويلة األجل

بناء وتطوير بنية تحتية تعمل 
بكفاءة لرعاية الموهبة واألبداع 

ودعم االبتكار خالل مراحل 
العمر المختلفة للموهبة .

بناء وتطوير إستراتيجية طولية المدى لـ » موهبة » 1. 
تضع الخطوط العريضة للبنية التحتية المطلوبة لرعاية 

الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار .

رسم الخطوط العريضة لخطة العمل والخطة 2. 
التشغيلية للحصول السريع على قوة الدفع وتنفيذ 

اإلستراتيجية .

ونظرا لتعقيد وحجم املهمة، فاإنه مت التخطيط الأن يكون تنفيذ اال�ضرتاتيجية ال�ضاملة لــ »موهبة« عرب ثلث خطط خم�ضية متتالية. وقد ا�ضتطاعت 

»موهبة« االنتهاء من اخلطة االأوىل يف نهاية العام 2013 م. ولقد بداأ العمل على اخلطة الثانية وتطويرها لتغطي فرتة زمنية تبداأ من بداية عام 

2014 م وتنتهي يف عام 2018 )ال�ضكل 2(. 
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ال�سكل )2( اخلطة اخلم�سية الثانية

يهدف م�ضروع اال�ضرتاتيجية اإىل تطوير اخلطة اخلم�ضية الثانية التي ت�ضتند اإىل اآخر االجنازات واخلربات التي حققتها »موهبة« 

أثر 
»موهبة«

الرؤية لعام 
2022

التأسيس

2007/082013/142017/182022/23

التميز

التوسع النوعي

 

مساندة االستراتيجية الوطنية:  2-1
تواجه اململكة العربية ال�ضعودية العديد من التحديات اخلا�ضة اأو الفريدة التي ُحددت اأثناء و�ضع اخلطة اال�ضرتاتيجية )ال�ضكل 3(، وما تزال هذه 

التحديات قائمة حتى يومنا احلايل، و�ضتوؤدي مواجهتها اإىل اإعطاء الزخم للإبقاء على القدرة التناف�ضية للقت�ضاد ال�ضعودي وازدهاره على املدى 

البعيد. 

ال�سكل )3(

ثمة عدد من املبادرات احلالية ملجابهة التحديات

النتائج المتوقعة في حال النجاحالخطط والمبادرات الوطنية

منو وازدهار اقت�ضادي كبري يف اململكة.ا�ضرتاتيجية التنمية بعيدة املدى.

دعم الناجت املحلي االإجمايل مبليارات الرياالت.خطة  التنمية الوطنية ال�ضعودية  الثا�ضعة.
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النتائج المتوقعة في حال النجاحالخطط والمبادرات الوطنية

توفري اأعداد كبرية من فر�س العمل.جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية.

املدن االقت�ضادية.

ال�ضيا�ضة الوطنية للعلوم والتقنية.

اخلطة الوطنية للت�ضاالت  وتقنية املعلومات.

خطة الهيئة العامة لل�ضتثمار لل�ضناعات القائمة على املعرفة 
)ال�ضناعات املعرفية(.

جتري مواجهة هذه التحديات الراهنة من خلل العديد من اخلطط الوطنية واملبادرات، فالغاية املن�ضودة من ذلك هي حتويل اململكة اإىل جمتمع 

قائم على املعرفة الذي �ضوف ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف الناجت املحلي االإجمايل يف زيادة فر�س العمل على اأ�ض�س م�ضتدامة. 

»موهبة« جميع  �ضتكر�س  وحدها.  االإجنازات  بهذه  القيام  ت�ضتطيع  لن  بطبيعة احلال  ولكن  الوطنية،  االأولويات  دعم  مهٍم يف  بدوٍر  »موهبة«  تقوم 

اأف�ضل املمار�ضات يف جمال تعليم املوهوبني يف اململكة بدًء من  اإىل تطبيق  جهودها يف تنمية املواهب يف اململكة العربية ال�ضعودية، فهي �ضت�ضعى 

زيادة الوعي حول اأهمية نوعية التعليم وجودته يف مراحل العمر املبكرة. اأي�ضا �ضت�ضعى »موهبة« للح�ضول على الدعم اللزم من خلل التخطيط 

وامل�ضاركة يف متويل عدد من برامج التنمية املخ�ض�ضة لرعاية املوهوبني. وتهدف »موهبة« اإىل اكت�ضاف االأطفال املوهوبني الذين جتد فيهم املوؤهلت 

لتمثيل اجليل القادم من ال�ضباب ال�ضعودي والذي ميلك اأعلى القدرات والقادر على الو�ضول اإىل اأعلى الكفاءات. وتوؤمن »موهبة« باأن هوؤالء الطلب 

لديهم من االإمكانيات ما يوؤهلهم لكي ي�ضبحوا قادة، وعلماء، ومبتكرين، ورجال اأعمال يف امل�ضتقبل. ومن اأجل ذلك �ضتمنحهم »موهبة« العديد 

لت هذه الربامج من  من الربامج والبيئات لتحفيز قدراتهم وتطويرها. �ضيتم حتديد حجم هذه الربامج من خلل القدرة املالية »ملوهبة«. وقد ُموِّ

خلل العديد من امل�ضادر: كاعتمادات وزارة املالية، واعتمادات وزارة الرتبية والتعليم، والوقف اخلا�س مبوهبة، ومعونات ال�ضركاء، والتربعات.

و�ضتحر�س »موهبة« على زيادة العائد من ا�ضتثماراتها للحد االأق�ضى من خلل �ضمان منفعة الوطن من هوؤالء الطلب املوهوبني: وذلك من خلل 

زيادة قدرة الطلب املوهوبني لكي ي�ضبحوا قادرين على مواجهة العديد من التحديات وخ�ضو�ضا عند اختيار املهنة. ومن هذا املنطلق، �ضتعمل 
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»موهبة« على م�ضاعدة هوؤالء الطلب يف حتديد املهن املنتجة القادرة على اإ�ضباع قدراتهم، و�ضمان االأماكن يف اأف�ضل اجلامعات، وذلك من خلل 

تزويدهم بالتعليم املبكر والعمل على اإر�ضادهم. و�ضتنظم »موهبة« لهوؤالء فعاليات غنية باملحتوى، من اأجل ال�ضروع يف غر�س ال�ضعور القوي باالنتماء 

ملجتمعهم، وتوليد الرغبة لديهم يف رد اجلميل �ضواء »ملوهبة« وللمجتمع ال�ضعودي. و�ضتعمل »موهبة« على تطوير مفهوم الك�ضب جلميع االأطراف من 

خلل توطيد العلقات مع املوؤ�ض�ضات ال�ضعودية الرائدة، بحيث تكون لهم االأولوية بالتوا�ضل املبا�ضر مع خريجي وخريجات »موهبة« يف ظل التناف�ضية 

املتزايدة وانتقال »العقول« دوليا. 

ومع ذلك، فاإن رعاية املوهوبني وحدها لي�ضت كافية لتلبية احتياجات اململكة الطموحة من املواهب، اإذ اأن ن�ضبة املوهوبني مازالت �ضئيلة باملقارنة مع 

احلجم ال�ضكاين. وبالتايل تقع على عاتق »موهبة« م�ضوؤولية كبرية وي�ضتوجب عليها بذل املزيد من اجلهد، الأن »موهبة« قادرة على الو�ضول، واإثارة 

احلما�س، وحتفيز اأعداد كبرية من الطلب من خلل امل�ضابقات املحلية والدولية. 

وتكمن اأهمية امل�ضابقات بكونها عوامل حتفيزية تولد احلما�س وال�ضغف يف التعليم، واالإبداع، واالبتكار، وترفع من املعايري التعليمية �ضواء يف كل بيت 

�ضعودي اأو كل مدر�ضة تابعة لوزارة الرتبية والتعليم. اأي�ضا ت�ضجع امل�ضابقات على م�ضاركة اأعداد كبرية من املدار�س حتى وان مل تكن تابعة »ملوهبة« يف 

اجلوالت االأوىل. توفر هذه امل�ضابقات للطلب منربا للتعبري عن اأنف�ضهم بدال من الرتكيز على التعليم التلقيني. اأخريا، تقوم »موهبة« بتدريب عدد 

كبري من املعلمني، واملحكمني، واملنظمني يف اإدارة امل�ضابقات وعمليات التحكيم التي ت�ضمل كيفية تعرف وت�ضجيع ومكافاأة التفكري االأ�ضيل والتميز 

االأكادميي. وتنعك�س هذه املناف�ضة التدريبية يف الف�ضول املدر�ضية من خلل رفع املعايري والبيئة الدرا�ضية التي ت�ضجع االإبداع والتفكري االأ�ضيل.

و�ضرتفع »موهبة« من ا�ضتثمارها يف املناهج اخلا�ضة باملوهوبني من خلل و�ضعها على �ضبكة االإنرتنت واإتاحتها، وبالتايل �ضت�ضهم هذه اخلطوة يف 

متكني جميع الطلب واالأ�ضاتذة املتحم�ضني من االإ�ضتفادة من قيادة »موهبة« الرتبوية ومن ا�ضتثمارها من خلل العامل االفرتا�ضي.

1-3 إطار عمل »موهبة« لرعاية الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار:
رفع املعايري االأكادميية، مما ميكن الطلب من ا�ضتغلل كامل اإمكانياتهم وامل�ضاهمة يف النمو امل�ضتدام للملكة وازدهارها. و�ضتقوم »موهبة« بهذا 

الدور من خلل رعاية جمموعة كبرية من املوهوبني وتر�ضيخ التفوق االأكادميي، وتوليد احلما�س من اأجل االإبداع واالبتكار، وتطبيق اأف�ضل املمار�ضات 

وال�ضيا�ضات التي تبعها االآخرون. 
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ر اإطار العمل يف اخلطة اال�ضرتاتيجية االأوىل من اأجل توفري مقاربة �ضاملة يف رعاية املوهوبني خلل فرتة حياتهم، وغطت اال�ضرتاتيجية االأولية  ُطوِّ

اأي�ضًا العوامل البيئية ذات ال�ضلة بذلك كاأولياء االأمور، واملعلمني، و�ضيا�ضة املنظمات، وحوكمتها، واملجتمع ب�ضكل عام )�ضكل 4(

�سكل 4

 تركز »موهبة « على رعاية املوهبة وا اإ لبداع، وبذلك تدعم نظام االبتكار الوطني - وتعززه.

الإطار الهيكلي لعمل موهبة يف ت�سجيع ومتكني املوهبة والإبداع والبتكار

ماقبل 
املدر�ضة

املدر�ضة 
االإبتدائية

املدر�ضة 
املتو�ضطة

املدر�ضة 
الثانوية

اجلامعة/
الدرا�ضات 

العليا

�ضن الر�ضد

االآباء واأولياء االأمورال�ضيا�ضات والتوجهات

املعلموناملجتمع

الفرد املوهوب 
/ املبدع

الروؤية واالأهداف

عنا�ضر منظومة 
االبتكار التي يتم دعمها

قنوات دعم االبتكار

الروؤية واالأهدافأ

هيكلة النظامب

البيئةج

الرثوة الب�ضرية

توليد الفكرة  

امل�سدر: اخلطة ال�سرتاتيجية »ملوهبة« 2007

اال�ضرتاتيجية  بتطوير  حينها  املخططون  قام  العمل  باطار  وا�ضرت�ضادًا  �ضنوات،  قبل خم�س  التي جرى حتديدها  الرئي�ضة  الفجوات  من  وانطلقا 

وجمموعة من الربامج لتغطية جميع مراحل احلياة باأكملها. مبا يف ذلك مبادرة ت�ضتهدف ب�ضكل حمدد املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة )مبادرة 

بيئة العمل املبدعة(.
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بعد االنتهاء من اال�ضرتاتيجية االأوىل بفرتة ق�ضرية، وجدت »موهبة« ثغرة يف ال�ضوق تتعلق باملخرتعني، فاأقدمت على توفري الدعم املبا�ضر لهم 

على هيئة دعم معر�س املخرتعني الذي يقام كل �ضنتني )ابتكار(، وتقدمي اخلدمات االأخرى للمخرتعني البالغني كخدمة دعم حت�ضري ا�ضتمارات 

ت�ضجل خمرتعاتهم مع تغطية ر�ضوم ت�ضجيل امللكية الفكرية الخرتاعاتهم )IP(. وذلك على الرغم من اأن الروؤية التي متت بلورتها لعام 2022م 

مل ت�ضتمل على اأي التزامات لدعم املخرتعني. – اإذ جرت االإ�ضارة فقط اإىل القادة ال�ضباب املوهوبني واملبتكرين – اأدى تقدمي »موهبة« ملثل هذه 

اخلدمات ورعايتها ملعر�س »ابتكار« اإىل ن�ضوء توقعات خاطئة يف اأذهان املخرتعني امل�ضتقبلني. فقد افرت�س املخرتعون ب�ضكل خاطئ باأن »موهبة« 

�ضتلعب دور الراعي لهم، واعتقدوا اأن هذه الرعاية �ضتمكنهم من حتويل اأفكارهم اإىل منتجات توؤتي ثمارها التجارية، و�ضيقدم الدعم لهم ب�ضكل 

مطلق وخ�ضو�ضًا الدعم املايل. 

اأطلقت يف عام 2005 م بالتزامن مع اخلطة اال�ضرتاتيجية االأوىل »ملوهبة«(على  الثامنة )التي  التنمية اخلم�ضية  يف موازاة ذلك، ا�ضتملت خطة 

تنمية القدرات العلمية، والتقنية، واملعرفية وتطويرها. وا�ضتمر هذا التوجه يف خطة التنمية اخلم�ضية التا�ضعة )التي اأطلقت يف 2010 م(. وقد 

اأدى اإر�ضاء هذه االأهداف الوطنية وتوطيدها اإىل توجيه العديد من املوؤ�ض�ضات االأكادميية، و�ضركات القطاع اخلا�س، واملنظمات االأخرى كي يركزوا 

ا�ضتثماراتهم يف بناء القدرات العلمية والتقنية واملعرفية ل�ضد جميع الفجوات . 

ن العديد من  ُي�ضتنتج من ذلك، اأن ال�ضياق اال�ضرتاتيجي الذي كان قائمًا يف وقت اخلطة اخلم�ضية االأوىل قد تغرّي ب�ضكل كبري )�ضكل 5(، وقد ت�ضمَّ

التطورات البارزة: كظهور حا�ضنات جديدة، واأودية تقنية و�ضركات القطاع اخلا�س التي تدعم االبتكار. وتعترب هذه اجلهات اجلديدة اأف�ضل من 

»موهبة« يف تقومي املزايا التجارية للخرتاعات، ويف متويل املخرتعني عند طرح م�ضاريعهم يف ال�ضوق. 

الطلب  وي�ضتطيع  العايل.  التعليم  والداخل لطلب  للخارج  الدرا�ضية  واملنح  االبتعاث  برنامج  ال�ضريفني  اأطلق خادم احلرمني  علوة على ذلك، 

مبادرة  نطاق  تغيري  الوا�ضع  الدرا�ضية مبفهومه  املنح  من  النوع  توافر هذه  وقد جنم عن  ب�ضهولة.  عليها  واحل�ضول  املنح  لهذه  التقدم  املوهوبون 

»القيادات ال�ضابة وبرنامج املنح الدرا�ضية« اإذ مل تعد هناك حاجة لوجود عن�ضر املنح الدرا�ضية يف التعليم العايل. 

اأخريًا ت�ضتطيع »موهبة« اإلقاء نظرة فاح�ضة على جتربتها الفعلية ال�ضابقة يف جمال اإدارة املبادرات التي ن�ضت عليها اخلطة االأ�ضلية، وكذلك على 

املبادرات االإ�ضافية التي مت اإطلقها يف ال�ضنوات اخلم�س االأخرية، لتقومي مدى جدوى ا�ضتمرارها والقدرة على النهو�س »مبوهبة« واالقرتاب اأكرث 

من حتقيق الروؤية. 
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ال�سكل 5 تطوير ال�سياق الإ�سرتاتيجي الذي كان قائماً يف فرتة اخلطة اخلم�سية الأوىل وانعكا�ساته على خدمات “موهبة” 

1

اإطلق “موهبة” 
للخطة اخلم�ضية 

االأوىل 

رت اخلطة اخلم�ضية االأوىل با�ضتخدام تقديرات للأثر وال�ضعوبة. اأما اخلطة  ُطوِّ
اخلم�ضية الثانية فقد ُطورت  باال�ضتنادة من اخلربة االإدارية   واحلقائق املبنية على 

املراجعة با�ضتخدام االجنازات الفعلية وتكلفة البيانات. 

اإعادة النظر 
يف جمموعة  

االأولويات 
ال�ضابقة 

2
درجة الوعي حول 

املوهبة واالإبداع 

تطورت اأهمية املوهبة والوعي حول االبتكار ب�ضكل ملحوظ على �ضبيل املثال: اإطلق 
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية ، وظهور  العديد من اجلامعات ال�ضعودية التي 
توفر  درا�ضة الدبلوم واملاج�ضتري يف جمال املوهبة ، ورعاية معار�س االبتكار املحلية 

)ابتكار(

اإعادة فح�س 
جلهود 

“موهبة” 
التوعوية 

3
احلا�ضنات 

،واالأودية التقنية 

قامت اجلامعات برعاية احلا�ضنات، ووديان التقنية، و�ضبكات امل�ضتثمرين من اأجل 
الرتويج للبتكار واإيجاد الدعم لهم على �ضبيل املثال: حا�ضنة مدينة امللك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية)بادر( ، و�ضبكات امل�ضتثمرينSIRB ، ووادي التقنية جلامعة اأملك 
�ضعود يف الريا�س، ووادي التقنية جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران. 

اإعادة النظر 
يف دور 

“موهبة” 
يف دعم 

املخرتعني 
واملبتكرين 4

ال�ضركات 
اخلا�ضة الداعمة 

للبتكار 

اأن�ضاأ القطاع اخلا�س �ضركات خا�ضة  مع متويل خم�ض�س لغر�س التدريب، 
والرتويج، وتوفري الدعم املايل للمبتكرين اجلدد الواعدين، على �ضبيل املثال: 

اأرامكو.  اأطلقت “واعد” ، وحتالف �ضركات �ضابك، و�ضركة االت�ضاالت ال�ضعودية،  
واآخرين  اأطلقوا “ريادة” 

5

برنامج خادم 
احلرمني 

ال�ضريفني  
للبتعاث

يتوفر برنامج املنح الداخلية جلميع الطلب الذين يحققون معايري معينة ، وال 
يوجد اأي م�ضكلة يف التحاق الطلب املوهوبنب لهذه املنح اأو التاأهل لها. 

تغيري نطاق 
برنامج  القادة 
ال�ضباب واملنح 
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واأ�ضارت اأن�ضطة االأعمال والبحوث االأكادميية اجلديدة اإىل اأن حتويل االأفكار واالبتكارات اإىل خمرجات اإنتاجية يتطلب وجود العديد من العنا�ضر. 

وقد اأورد تقرير موؤ�ضر االبتكار العاملي عوامل مدخلت االبتكار امل�ضتندة على خم�س ركائز رئي�ضة: 

 املوؤ�ض�ضات )�ضيا�ضية – رقابية – واأعمال جتارية(

)R&Dراأ�س املال الب�ضري )التعليم – التعليم العايل – مراكز البحث والتطوير 

 البنية التحتية )تقنية املعلومات واالت�ضاالت ICT- عامة – اال�ضتدامة البيئية( 

 تعقيدات ال�ضوق )االئتمان – اال�ضتثمار- التجارة واملناف�ضة(

 تعقيدات العمل )العمالة املعرفية – الروابط االبتكارية - ا�ضتيعاب املعرفة(

وتوؤمن »موهبة« االآن اأن باإمكانها تعظيم اأكرب اإ�ضهاماتها، ب�ضرط الرتكيز على تنمية راأ�س املال الب�ضري وتطويره يف اململكة العربية ال�ضعودية وذلك 

من خلل الطلب املوهوبني الذين �ضي�ضاركون يف االأدوار القيادية عرب هذه الركائز اخلم�س.

وانطلقًا من هذا، �ضت�ضع »موهبة« معظم جهودها وا�ضتثماراتها يف تنمية الرثوة الب�ضرية )راأ�س املال الب�ضري( وتطويرها، وُتركز اهتمامها ب�ضكل 

خا�س على الطلب اليافعني املوهوبني )حتديدًا طلب املرحلة االبتدائية والثانوية( وعلى الذين برهنوا قدراتهم االإبداعية واالبتكارية واأظهروها 

يف م�ضابقات العلوم واالإبداع.

و�ضوف تعمل »موهبة« على ا�ضتهداف العنا�ضر االأخرى املكونة الإطار العمل، )مرحلة ما قبل املدر�ضة، واجلامعة، والبالغني( اإ�ضافة اىل العوامل 

البيئية املحيطة ذات ال�ضلة: كاأولياء االأمور، واملعلمني، و�ضيا�ضات املوؤ�ض�ضة وتوجيهاتها، واملجتمع ب�ضكل عام، و�ضيحقق هذا اال�ضتهداف عن طريق 

�ضيا�ضاتها واأن�ضطتها التوعوية ومبادرة التعليم االإلكرتوين املتاحة للجميع. اأما االأ�ضخا�س الذين يدعمون مبادرات موهبة ب�ضكل مبا�ضر وي�ضغلون 

اأدوار خمتلفة كاملعلمني والرتبويني واخلرباء واالأ�ضاتذة. فهوؤالء �ضيحظون بالدعم من خلل تدريبات خا�ضة اأو تعوي�ضات مالية. باالإ�ضافة اإىل ذلك 

�ضي�ضتفيد املعلمون من الدعم املخ�ض�س لهم يف مبادرة التعليم االإلكرتوين على هيئة تدريب املعلمني، وتزويدهم باملوارد واالأدوات اللزمة.
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2- استراتيجية »موهبة« 
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2-1 رؤية »موهبة« ورسالتها وأهدافها
الرؤية 

جرت مراجعة الروؤية، واملهام، واالأهداف واختبارها كجزء من التخطيط لل�ضرتاتيجية يف اخلطة اخلم�ضية الثانية. وتطلعت روؤية »موهبة« االأ�ضا�ضية 

املو�ضوعة لعام 2022 م خلل تطوير اخلطة اخلم�ضية االأويل اإىل: 

» اأن ت�سبح اململكة جمتمعاً مبدعاً فيه من القيادات والكوادر ال�سابة املوهوبة واملبتكرة ذات التعليم والتدريب املتميز ما يدعم 

التحول اإىل جمتمع املعرفة وحتقيق التنمية امل�ستدامة«

وبناًء على اخلربة املكت�ضبة من ال�ضنوات اخلم�س االأوىل، فقد ُوِجد اأن هذه الروؤية وا�ضعة جدًا، )اإيجاد جمتمع مبدع( لي�ضت روؤية خا�ضة بـ »موهبة«، 

اأو  املوهبة  اإىل  االإ�ضارة  دون  من  املوهوبة(  ال�ضابة  والكوادر  بـ)القيادات  الروؤية  هذه  ُعنيت  اأي�ضًا  ملجتمعها.  اململكة  روؤية  اإىل  اأقرب  روؤية  هي  بل 

املوهوبني. علوة على ذلك فاإحلاق )التدريب املتميز( لي�س متنا�ضبا اإذ اأن املهارة تتطلب الكثري من خربة العمل الوا�ضع كي تتطور وت�ضقل.

يتمركز  »موهبة«  عمل  نطاق  اأن  على  وتاأكيدهم  تفهمهم  ال�ضاأن  واأ�ضحاب  »موهبة«  قيادة  من  كل  اأبدى  الثانية،  اخلم�ضية  اخلطة  اإعداد  خلل 

حول الطلبة املوهوبني واملبدعني. وهناك اعتقاد �ضمني بوجوب الرتكيز على الطلب املوهوبني، واالأمل معقود باأن كثريًا من هوؤالء الطلب عند 

اال�ضتحقاق �ضوف ي�ضبحون قادة يف جمال عملهم. اأخريًا، اأ�ضارت الن�ضخة العربية لهذه الروؤية اإىل اأهمية التغيري والتحول ملجتمع قائم على املعرفة، 

وهذا املنظور من الروؤية اأقرب اإىل الروؤية الوطنية اأكرث من روؤية »موهبة«.

وبعد مناق�ضات م�ضتفي�ضة، ُو�ضعت الروؤية اجلديدة املقرتحة لعام 2022م التي جعلت املوهوبني واملبدعني يف �ضلب االقرتاح اجلديد وجوهره، فهي 

روؤية ب�ضيطة حتمل يف طياتها االأمل للطلب املوهوبني وللأمة، وبنيت هذه الروؤية على اأ�ضا�س االعتقاد باأن االأمة حتتاج الأفراد موهوبني كي تتناف�س 

يف االقت�ضاد العاملي، والطلب املوهوبون هم االأكفاأ يف اإجنازها ب�ضكل اأ�ضرع، بحكم ما ميتلكونه من مواهب، و�ضينتج عن هذا ب�ضكل موؤكد دعم 

مل�ضتقبل اململكة.
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ال�سكل 6 روؤية “موهبة” املحدثة

أن يصبح الموهوبون والمبدعون 
الرافد األهم للوطن وازدهاره

 For the Gifted and Creative to Become

 the Most Important Contributors to

the Nation and its Prosperity

الرسالة 
متا�ضيًا مع الروؤية اجلديدة، ُطورت ر�ضالة »موهبة« اجلديدة ب�ضورة مب�ضطة لت�ضرح كيفية اعتزام »موهبة«على تلبية روؤيتها ب�ضكل اأف�ضل، وُتبني 

الر�ضالة اجلديدة الثغرات احلالية املوجودة يف التعليم العام يف اململكة العربية ال�ضعودية وخ�ضو�ضا املتعلقة بخدمة الطلب املوهوبني واملبدعني كي 

ي�ضلوا اإىل حتقيق كامل اإمكانياتهم. اأي�ضًا، اأعطت »موهبة« دورًا مهمًا يف الدعم و�ضمحت لها بالتعاون مع اأ�ضحاب ال�ضاأن املعنيني من اأجل توفري 

الفر�س الأذكى الطلب. ومن خلل ذلك، فاإنه �ضي�ضاعد على حت�ضني ورفع م�ضتوى املعايري الرتبوية الوطنية، واأي�ضا �ضرت�ضخ اأهمية رفع م�ضتوى 

التوعية يف املجاالت التي تتما�ضى مع االأولويات الوطنية عن طريق تعزيز العلوم واملعرفة عند الطلب وعائلتهم والتي بدورها �ضتوؤدي اإىل تطورات 

هامة يف التقدم االبتكاري واملجتمعي. 

ال�سكل 7  روؤية “موهبة” املحدثة

نسهم في بناء منظومة وطنية 
للموهبة واإلبداع،
ونوفر رعاية متميزة للموهوبين،
 ونعزز الشغف بالعلوم والمعرفة

 We contribute to building a national

 framework for giftedness and

 creativity, we provide outstanding

 care to the gifted, and we promote

 excitement for science and knowledge

 وقد �ضعت عمليات املراجعة والتحديث اإىل اإظهار جميع االأولويات اال�ضرتاتيجية ب�ضكل وا�ضح والرتكيز عليها من خلل ال�ضيا�ضات التنفيذية املحدثة 

ال�ضتك�ضاف االآلية التي �ضوف تعمل عليها »موهبة« لدعم الروؤية واإجناز الر�ضالة.
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األهداف
تت�ضمن اخلطة اخلم�ضية الثانية خم�ضة اأهداف ا�ضرتاتيجية اأولية، واإحدى ع�ضرة �ضيا�ضة تنفيذية )ال�ضكل 10(، كما طورت »موهبة« جمموعة من 

موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضة اال�ضرتاتيجية )KPIs( التى تتوافق مع ال�ضيا�ضات التنفيذية ب�ضورة مبا�ضرة، وقد اأُوردت تفا�ضيل يف اجلزء من هذا 

التقرير املتعلق مبوؤ�ضرات النواجت الرئي�ضة.

ال�سكل  8 �سياغة" موهبة " لالأهداف الإ�سرتاتيجية اجلديدة وال�سيا�سات التنفيذية  )اأو عوامل النجاح الرئي�سية( مع موؤ�سرات 

الأداء الرئي�سة  ال�سرتاتيجية

السياسات  التنفيذية األهداف اإلستراتيجية  

تعرف 1
التعرف على الطلبة 

املوهوبني باململكة

1-1
تطوير ب�ضكل م�ضتمر  نظام االجراءات واالأدوات اللزمة 

للتعرف على املوهوبني بطريقة �ضحيحة 

موؤ�ضرات اخلطة 
اخلم�ضية الثانية

1-2
التعرف  على اأكرب عدد من املوهوبني واملتفوقني يف اململكة 

العربية ال�ضعودية

تطوير 2

تطوير الربامج 
واخلدمات التى تقدم 

للموهوبني وتو�ضيع 
نطاقها 

2-1
توفري االأثر العايل للربامج  التعليمية واخلدمات املقدمة 

للطلب املوهوبني 

2-2
التعرف على االحتياجات الفردية للطلب املوهوبني 

واملتفوقني وحت�ضني نتائجهم التعليمية  

تكامل3
تكامل  موهبة مع 
اخلطط الوطنية

توجيه برمج “موهبة” وخدماتها نحو االأولويات الوطنية. 3-1

3-2
توثيق العلقة بني “موهبة”، وخمرجاتها، واجلامعات، 

واملوؤ�ض�ضات الرائدة يف امللكة العربية ال�ضعودية. 
موؤ�ضرات االأداء 

الرئي�ضية لقيا�س 
التقدم الكلي 

لكل �ضيا�ضة توعية 4

رفع م�ضتوى وعى  
املجتمع باملوهبة 

واالبداع واالبتكار . 

4-1
االرتقاء بالتميز االأكادميي مع الطلب،واملعلمني، واأولياء 

االأمور، وامل�ضتفيدين. 

4-2
توليد االإثارة للتعلم،و االإبداع ،  واالبتكار �ضمن جميع 

االأ�ضخا�س يف املجتمع. 

تميز 5

تعزيز مكانة موهبة 
كمرجع متميز يف 

تطوير املوهبة 

5-1
اعتماد اأف�ضل املمار�ضات التعليمية العاملية اخلا�ضة يف 

جمال تعليم املوهوبني وتكييفها، وتطبيقها يف اململكة 
العربية ال�ضعودية

تطوير �ضيا�ضات “موهبة” يف تعليم املوهوبني وتعزيزها. 5-2

5-3
ال�ضعي نحو التميز والفعالية جلميع اخلدمات ، ولبيئة 

العمل الداخلية. 
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ف على املوهوبني وانتقائهم بطريقة �ضحيحة،  1- التعرف على املوهوبني  يف اململكة العربية ال�سعودية: يركز هذا الهدف اجلديد على التعرُّ

ب�ضرف النظر عن قدرة »موهبة« على توفري الربامج اخلا�ضة لهم، ومن ثم مت �ضياغة اال�ضرتاتيجيات والربامج امللئمة على النحو التايل: 

املوهوبني من  لتحديد  والثبات  بال�ضدق  وتتميز  متحيزة  تعرف غري  واأدوات  واالإجراءات،  املوهوبني،  على  ف  تعرُّ نظام  تطوير  اإىل  ال�ضعي   

خمتلف الفئات العمرية، واال�ضتمرار على حت�ضينها.

الو�ضول اإىل جميع مناطق اململكة للتعرف على اأكرب عدد ممكن من املوهوبني، دون حتيز)بني اجلن�ضني، االجتماعية، البيئية، الثقافية(   

واأي�ضا ب�ضرف النظر عن قدرة »موهبة«على توفري الربامج اخلا�ضة بهم 

2- تطوير الربامج واخلدمات التى تقدم للموهوبني وتو�سيع نطاقها: يعيد هذا الهدف التاأكيد على ما ت�ضمنه الهدف الثاين اخلطة 

االأوىل )حت�ضني الفر�س املتوفرة بتعليم املوهوبني وتو�ضيعها(، وذلك من خلل:

 توفري الربامج واخلدمات التعليمية ذات االأثر الكبري للطلب املوهوبني عن طريق الـتاأكد من اأن جميع اخلدمات والربامج قادرة على الو�ضول 

اإىل جميع فئات الطلبة وعرب خمتلف املناطق. 

 تلبية االحتياجات الفردية للطلب املوهوبني واملبتكرين وحت�ضني النواجت التعليمية واحلكمة يف توجيه املوهبة. 

النمو امل�ضتدام  �ضيبقى الهدف االأو�ضع الإ�ضرتاتيجية »موهبة« هو االإ�ضهام يف  3-  تكامل موهبة مع اخلطط الوطنية والندماج معها: 

للمملكة العربية ال�ضعودية وازدهارها، وتهدف التعديلت للإ�ضرتاتيجية ال�ضابقة اخلا�ضة بال�ضياغة اإىل تخفيف عبء »االإ�ضهام يف النمو امل�ضتدام 

للمملكة« و�ضرح املعنى العملي لهذا االإ�ضهام اخلا�س »مبوهبة«. �ضوف يوؤدي و�ضع هذا الهدف مبا�ضرة من بعد تقدمي اخلدمة اإىل اإن�ضاء روابط بني 

تطوير املهارات عند املوهوبني من اأجل خدمة الوطن، وذلك من خلل: 

 توجيه برامج »موهبة« وخدماتها نحو دعم االأولويات الوطنية: فعلى �ضبيل املثال: اختيار »موهبة« للمبادرات والرتكيز االأكادميي )الريا�ضيات 

والعلوم( هو متعمد اأو مق�ضود من اأجل دعم االأولويات الوطنية واالأهمية التنموية. وهذا يتما�ضى مع الطلب املتزايد حول توفري العلماء، 

واملهند�ضني، واالأطباء، واخلرباء الوطنيني الذين ي�ضغلون منا�ضب ا�ضرتاتيجية واإدارية كما هو حمدد يف �ضتى اخلطط الوطنية. 

 تر�ضيخ العلقة بني »موهبة« وخمرجاتها من جهة واجلامعات الرائدة واملوؤ�ض�ضات وال�ضركات يف اململكة العربية ال�ضعودية من جهة اأخرى. 

اأجل  امل�ضتقبل من  التناف�س يف  زيادة حدة  بالقطاع اخلا�س، ويف حال  العمل  واأرباب  الطلب  قوية ومبكرة بني  روابط  بناء  يتطلب  وهذا 

اال�ضتحواذ على هذه املواهب، فاإن هوؤالء االأفراد املوهوبني �ضوف يف�ضلون اململكة العربية ال�ضعودية دونًا عن اخليارات االأخرى املغرية. 
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4- رفع م�ستوى وعى املجتمع باملوهبة والإبداع والبتكار: تعمل ال�ضيا�ضات التنفيذية اجلديدة على اإعادة توجيه مبادرة التوعية والتوا�ضل 

من اأجل الرتويج للتغيريات االإيجابية يف املجتمع مثل:

ال�ضيا�ضة ت�ضع تركيزها على  اأعلى م�ضتوياته، فهذه  اإىل  وامل�ضتفيدين  االأمور،  واأولياء  االأكادميي لدى الطلب، واملعلمني،  بالتفوق  االإرتقاء   

رفع املعايري وعلى التعلم، فاملعنيون االآن لي�ضوا فقط اأ�ضحاب ال�ضاأن اأو �ضناع القرار، بل هم جميع االأ�ضخا�س املعنيني وامل�ضاركني ب�ضكل 

مبا�ضر يف املجال التعليمي. و�ضوف ي�ضتمر العمل دائمًا على رفع املعايري اخلا�ضة باالإرتقاء االأكادميي مما يتيح للهدف اأن ينتقل اإىل اخلطة 

اال�ضرتاتيجية املقبلة. 

 تعزيز االإثارة واحلما�س للتعلم واالإبداع واالبتكار لدى كافة النا�س يف املجتمع، وميكن بعد ذلك لـموهبة االإ�ضهام يف منو اململكة من خلل 

حتفيز االآخرين اأن يحذوا حذوها. و�ضتحفز موهبة البيئة املدر�ضية واملنزلية امل�ضجعة للإبداع )حتقيق القيم، التفكري امل�ضتقل، التجريب، 

الت�ضامح مع االأخطاء( على حت�ضني املهارات احلياتية وتطوير عقلية مبتكري امل�ضتقبل. و�ضوف تعزز »موهبة« هذا ال�ضلوك االإيجابي من 

خلل امل�ضابقات التي تكافئ االإبداع والتفكري امل�ضتقل. 

جميع  يف  وموؤثر  كداعم  والفعالية  بامل�ضداقية  »موهبة«  تتمتع  حتى  املوهبة:  تطوير  يف  متميز  كمرجع  »موهبة«   مكانة  5- تعزيز 

ال�ضيا�ضات الوطنية املتعلقة باملوهبة، حتتاج اإىل اأن ت�ضبح مركزا معرتف به، حمليا ودوليا، للتميز يف جمال تطوير املوهبة. وبالرغم من اأن 

هذا الهدف كان �ضمنيا يف اخلطة اخلم�ضية االأوىل، ولكنه اأ�ضبح من االأولويات اجللية والوا�ضحة يف اخلطة اخلم�ضية الثانية، و�ضوف يتم 

ذلك من خلل:

 تبني واعتماد املمار�ضات التعليمية العاملية يف جمال تطوير املوهبة يف اململكة العربية ال�ضعودية وتطبيقها، وهذا يتطلب من »موهبة« اأن جُتاري 

تيار املمار�ضات اجلديدة البازغة، وتبني لديها ما يكفي من اخلربات الداخلية القادرة على التقومي، واالختبار، واعتماد اأف�ضل املمار�ضات 

لتلبية االحتياجات اخلا�ضة باململكة العربية ال�ضعودية. وي�ضتوجب على »موهبة« ن�ضر هذه املمار�ضات ومعارفها الرتاكمية عرب نطاق وا�ضع 

اإذا اأرادت اأن يعرتف بها كبيت خربة ومركز للتميز يف جمال رعاية املوهبة واالإبداع.

 تطوير �ضيا�ضات »موهبة« يف رعاية املوهبة، ت�ضجع هذه ال�ضيا�ضات التنفيذية »موهبة« اإىل اأن تقوم بدور اأكرث بروزا وو�ضوحا يف و�ضع اأجندة 

الدعم اخلا�ضة باملوهبة واالإبداع خللق الظروف التي ميكن للإبداع اأن يزدهر حتت ظلها. اأي�ضا ي�ضتوجب عليها امل�ضاركة يف اأن�ضطة التبادل 

والتعاون الدويل من اأجل التوا�ضل واحلوار واكت�ضاب القدرات واملهارات، اإ�ضافة للم�ضاركة يف جميع النقا�ضات الوطنية الرئي�ضة من اأجل 

تو�ضيح وجهة نظرها والبدء يف التاأثري على االأولويات الوطنية. 
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 ال�ضعي نحو التميز والكفاءة يف جميع اخلدمات ويف بيئة العمل الداخلية، وتتعلق هذه ال�ضيا�ضة التنفيذية االأخرية بجعل التميز يف تقدمي اخلدمات، 

والكفاءة اأهدافًا جديدًة للخطة اخلم�ضية الثانية. بينما ميكن تو�ضيف اخلطة اخلم�ضية االأوىل باأنها خطة التاأ�ضي�س واالنطلق التي تتطلب 

مهارات ريادية وجتريب مع تركيز اأقل على العملية. ُعنيت اخلطة اخلم�ضية الثانية بزيادة الرتكيز وتو�ضيع نطاق »موهبة« كي تتما�ضى مع اأهداف 

النمو الطموحة. وتكمن اأهمية هذا التغيري يف االأ�ضلوب االإداري اأنه اأ�ضبح وا�ضحًا ومفهومًا يف هذه ال�ضيا�ضة التنفيذية االأخرية.

2-2 قيم االستراتيجية:
قام فريق التخطيط باإعادة النظر يف قيم العمل مبوهبة وذلك يف �ضوء االأهداف اال�ضرتاتيجية اجلديدة النا�ضئة والتعليقات املجمعة من املوظفني 

تبلور  التي  واالقرتاحات  القيم  اأحدث  والتاأكيد على مدى ملئمة  مناق�ضة  الوقت يف  بع�س  »موهبة«  قيادة  واأم�ضت  ال�ضاأن اخلارجيني.  واأ�ضحاب 

املق�ضد من كل قيمة )ال�ضكل 9( 

ال�سكل 9  قيم موؤ�س�سة “موهبة” 
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وميكن تلخي�س القيم و�ضرحها على النحو التايل: 

• اللتزام: نحن ملتزمون برعاية املوهوبني واأداء واجباتنا اجتاههم بكل اإخل�س، و�ضدق، وتفاين، وهذه من قيم »موهبة« املركزية ومن 
معتقدها االأ�ضيل يف �ضرورة الرتكيز على رعاية جميع الطلبة املوهوبني ب�ضورة �ضحيحة، الأنهم ذخر الوطن.

التمّيز: نحن ن�ضعى اإىل تقدمي اأعمال ذات جودة عالية بكفاءة ومهنية، وهذه من القيم املن�ضودة التي تر�ضخ الهدف اال�ضرتاتيجي اجلديد   •
للتميز على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي لكل موظف اأو �ضريك يف موؤ�ض�ضة »موهبة«.

ال�سراكة: نحن نعمل مع �ضركائنا ب�ضدق من اأجل حتقيق اأهدافنا امل�ضرتكة، فالعمل مع ال�ضركاء هو واحد من مبادئ الت�ضميم االأ�ضا�ضية،   •
ُتذكر هذه القيمة وتوؤكد باأن ال�ضركاء هم اأع�ضاء يف فريق عمل م�ضرتك وحا�ضم ويتطلب من ال�ضلوكيات واالجتاهات اأن تعك�س باأنهم جزء 

من فريق العمل. 

الإبداع: نحن ن�ضجع االأفكار اجلديدة والقّيمة ونعتمدها يف ممار�ضاتنا، فـ«موهبة« متلك من االنفتاح ما يهيئها لتح�ضني العمليات، واالأدوات، واإجراء   •
التعديلت الداخلية اجلديدة. و«موهبة« دائما منفتحة على االأفكار اجلديدة، وهذه القيمة تعيد التاأكيد على اأهمية االإبداع مع وجود الهدف.

نحن نعمل معًا يف جو اإيجابي مبني على االحرتام املتبادل، اأي اأن: التعاون امل�ضرتك بني االأق�ضام مهم جدًا ومرثي، وتعك�س  الفريق:  روح   •
هذه القيمة احلد االأدنى ملعايري ال�ضلوك املتوقع من كل فرد من اأجل امل�ضي قدما.
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ال�سكل )10( مبادرات موهبة للخطة اخلم�سية الثانية 2014- 2018  

اجلامعةالثانويةاملتو�ضطةاالإبتدائيةماقبل املدر�ضة
ما بعد اجلامعة

1

2

3

4

5

6

7

التعرف والتوجيه

الشراكة مع المدارس

البرامج اإلثرائية

المسابقات

تطوير األفكار

التعليم اإللكتروني

التوعية واالتصال

وفيما يلي التعديلت اجلوهرية املتعلقة مبهام ومبادرات اخلطة اخلم�ضية االأوىل:

 اإزالة مبادرة بيئة العمل املبدعة التي وردت يف اخلطة االأولية ومل تنفذ.

 ف�ضل امل�ضابقات )4( عن الربامج االإثرائية )3( واعتبارها مبادرة م�ضتقلة لها اأهداف منف�ضلة وجمتمع م�ضتهدف.

 اإ�ضافة مبادرة التعليم االإلكرتوين اجلديدة )7(

 جعل مبادرة التعرف على الطلبة املوهوبني مبادرة م�ضتقلة واإ�ضافة مبادرة التوجيه االأكادميي واملهني اإليها )اأُعيد ت�ضميتها اإىل التعرف والتوجيه(.

لها:  تكميلية  واإ�ضافة عنا�ضر  »ابتكار«  االرتباط مع  اأو  »ابتكار«  الطلبية )5( منف�ضلة عن معر�س  االأفكار  لتطوير  اإيجاد مبادرة جديدة   

املبادرات احلالية

املبادرات اجلديدة
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كالتدريب، واالأندية، التلمذة.

 و�ضع برنامج القيادات ال�ضابة حتت الربامج االإثرائية )3( ت�ضتهدف طلبة مرحلة التعليم العام.

 اإ�ضافة »ف�ضول متخ�ض�ضة يف وزارة الرتبية والتعليم« كخدمة وهدف جديد مبوجب مبادرة ال�ضراكة مع املدار�س املتميزة )2(.

وقد جرى حتديث ا�ضرتاتيجية »موهبة« ومراجعتها على يد خرباء باملوهبة معروفني عامليًا: )كالدكتور روبرت �ضترينربج، والدكتور جوي�س تا�ضيل 

اأبدى كل الفريقني ر�ضاهم عن اال�ضرتاتيجية املحدثة، وو�ضفوها باأنها خطة جيدة  اآير( وخرباء باملوهبة حمليني، وقد  با�ضكا، والدكتور ديبورا 

خيار  اخلرباء  هوؤالء  دعم  اأي�ضا  لها.  ومنا�ضبة  اجلديدة  االأهداف  مع  من�ضجمة  واإنها  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  املوهوبني  تعليم  حول  للتنفيذ 

اأ�ضاد  املبادرات اجلديدة، والرتكيز على الطلب اأ�ضحاب املهارات املتعددة، واأقروا ا�ضتبعاد رعاية املخرتعني البالغني من مبادرات موهبة وقد 

اجلميع بالفكر، واخلربة، والعملية املنتظمة التي بنت على اإجنازات ال�ضنوات اخلم�س االأوىل من اأجل تطوير اخلطة اخلم�ضية الثانية. وقد متحورت 

تنفيذ  م�ضتوى  ولتح�ضني  لنف�ضها  املوؤ�ض�ضة  لتطوير  العمل  ا�ضتكمال  التنفيذ خ�ضو�ضا يف  لتفا�ضيل  االهتمام  اإيلء  »ملوهبة« حول  تو�ضيات اخلرباء 

اأو  اأهمية التكامل �ضواء على ال�ضعيد الداخلي  اخلدمة املقدمة للطلب املوهوبني الذين لديهم توقعات عالية حول جودة اخلدمة، و�ضددوا على 

اخلارجي.
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3- خطة عمل »موهبة«
       الخطة الخمسية الثانية
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3-1 وصف تفصيلي لمبادرات »موهبة«
روؤية  امل�ضي قدما يف حتقيق  اأجل  املقبلة من  ال�ضنوات اخلم�س  واإدارتني داعمتني يف  رئي�ضة  �ضبع مبادرات  باإجناز  موؤ�ض�ضة »موهبة«  تلتزم  �ضوف 

»موهبة«. و�ضتطور »موهبة« درا�ضة جدوى خا�ضة باالأكادميية ك�ضرط م�ضبق لكي ت�ضبح جزًء من اخلطة. وفيما يلي املبادرات التي �ضيجري العمل 

عليها يف ال�ضنوات اخلم�س املقبلة:

مبادرات تقدمي اخلدمة احلالية:

ال�ضراكة مع املدار�س املتميزة.. 1

الربامج االإثرائية.. 2

3. امل�ضابقات .. 3

تطوير االأفكار.. 4

التوعية واالت�ضال.. 5

املبادرة اجلديدة يف تقدمي اخلدمات:

مبادرة التعليم االإلكرتوين.. 6

مبادرات اخلدمات احلالية التي اأ�سيفت لها مبادرة مهمة يف تنفيذ اخلدمات اجلديدة:

مبادرة التعرف على الطلبة املوهوبني التي اأُ�ضيفت لها التوجيه.. 7

املبادرة الداعمة احلالية:

اإدارة البحوث وال�ضيا�ضات.. 8

املبادرة الداعمة اجلديدة:

9 .)P&PMO( مكتب التخطيط واإدارة امل�ضاريع

درا�سة اجلدوى:

اأكادميية »موهبة«. 10

و�ضت�ضتعى  اخلدمات.  تنفيذ  يف  املخت�ضة  الرئي�ضة  املبادرات  جميع  بني  القوي  التفاعل  ي�ضتمر  �ضوف  ال�ضابقة،  اخلم�س  ال�ضنوات  يف  ح�ضل  وكما 

»موهبة«  وخدمات  الداعمة،  واملبادرات  الرئي�ضة،  التنفيذية  املبادرات  بني  التفعالية  الواجهات  لتح�ضني  الثانية  اخلم�ضية  اخلطة  خلل  »موهبة« 

امل�ضاندة و�ضوف ي�ضتفاد من التعاون املوجود داخل »موهبة« وُيرتقى بجودة وفعالية جميع اخلدمات املقدمة. 
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وفيما يلي املزيد من التفا�ضيل عن املبادرات.

التعرف والتوجيه:  1-1-3
تهدف مبادرة »التعرف والتوجيه« اإىل حتديد الطلبة املوهوبني وت�ضكينهم يف برامج »موهبة« املنا�ضبة. وقد ُطبقت موؤخرًا مقايي�س التعرف على ما 

يقارب 45،000 طالب من 9،976 مدر�ضة يف عام 2014 م، و�ضتيم العمل على زيادة املعدل ال�ضنوي لي�ضل اإىل 65،000 طالب من 15،000 مدر�ضة 

مع حلول عام 2018 م.

يعمل حتت مظلة هذه املبادرة اأحد اأهم امل�ضاريع ملوهبة وهو »امل�ضروع الوطني للتعرف على املوهوبني« بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم و«املركز 

الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل««قيا�س«.  وقد �ُضجع املعلمون على تر�ضيح الطلبة املوهوبني، واأُتيح اأي�ضا الأولياء االأمور تر�ضيح اأبنائهم. 

ومن اأجل جتنب الرت�ضيحات غري اجلادة للطلبة، ُو�ضعت ر�ضوم ت�ضجيل رمزية ل�ضمان وجود اجلدية والدافعية. ويطبق القيا�س يف اأكرث من 100 

اأنحاء اململكة، وقد طورت كل من »موهبة« و»قيا�س« بطارية مقايي�س موهبة بالتعاون مع خرباء يف املوهبة حمليني  مركز للختبارات يف جميع 

ودوليني.  

االأكادميية  الريا�ضيات  يف  للتفوق  توؤهلهم  التي  باالإمكانيات  يتمتعون  الذين  العالية  القدرات  ذو  الطلبة  على  التعرف  على  البطارية  هذه  وتركز 

والتطبيقية، والتخ�ض�ضات املرتبطة بالعلوم. 

وتتاألف بنية هذه  البطارية )جمموعة االختبارات( مما يلي:

املعرفية: وت�ضمل اال�ضتدالل الريا�ضي، واال�ضتدالل العلمي، واال�ضتدالل اللغوي، واملرونة العقلية، والطلقة، وال�ضياغة. • املكونات 
املعرفية: وت�ضمل البنية االجتماعية العاطفية والتحفيزية التي تهدف اإىل كيفية التعامل مع الذات ومع االآخرين، القدرات  • املكونات غري 

على مواجهة الف�ضل والتعامل معه )�ضلبة البنية(

الكمية )االرتباطية، التعبريية، والفكرية، واللفظية( النوعية )االأ�ضالة، واملرونة(. الإبداعية:  • املكونات 

يتمحور عن�ضر التوجيه املهني اجلديد حول تزويد طلب »موهبة« بتعليم نوعي طوال احلياة وتوجيههم، وخ�ضو�ضا يف مرحلة التحوالت املهنية 

الرئي�ضة )من املدر�ضة اإىل اجلامعة، من اجلامعة اإىل الوظيفة، من الوظيفة اإىل املجتمع(. و�ضت�ضهل املبادرة رفع م�ضتوى الوعي بني الطلب حول ما 

يعنيه االنتقال من عامل املدر�ضة اإىل عامل العمل. اإن امل�ضورة واالإر�ضاد ين�ضاأ عندما يحتاج طلب املدار�س الثانوية اإىل فهم خيارات التعليم العايل 
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وكيفية اختيارها وااللتحاق بها من اأجل الو�ضول اإىل اأف�ضل املوؤ�ض�ضات التعليمية التي تن�ضجم مع احتياجاتهم وقدراتهم وتتوافق معها. و�ضوف ت�ضعى 

»موهبة« نحو جعل هذا االر�ضاد والدعم وفق اال�ضتدامة الذاتية ما اأمكن ذلك من خلل بناء ج�ضور التوا�ضل بني اخلريجني، واأرباب العمل، والطلبة 

مبا له �ضلة بامل�ضائل املهنية. و�ضت�ضجع اأرباب العمل على توفري الفر�س لطلب »موهبة« يف جمال التدريب اجلزئي والتدريب بدوام كامل.

 يعطي )ال�ضكل 11( ملحة �ضريعة عن اأنواع امل�ضائل التي تاأمل مبادرة التوجيه االأكادميي واملهني م�ضاعدة الطلب يف معاجلتها. 

ال�سكل 11املهنة والعديد من ال�ستفهامات يف مراحل العمر املختلفة

ما خياراتي املهنية؟ 
املنا�ضبة  اجلامعة  اختيار  يف  م�ضاعدتي  ميكنك  هل 

لللتحاق بها ؟
الذين  االأ�ضخا�س  اأحد  من  املزيد  معرفة  ميكنني  هل 

يدر�ضون هناك ؟
هل ميكنك امل�ضاعدة يف تقدمي طلب االلتحاق؟

اأجل  من  اخلا�ضة  الذاتية  ال�ضرية  بناء  يل  ميكن  كيف 
تعزيز طلب االلتحاق اخلا�س بي؟ 

ما اهتماماتي املهنية؟
اأرباب  اأنا اأدر�س يف اخلارج. هل ميكنك و�ضلي مع 

العمل/ الوظائف يف اململكة العربية ال�ضعودية؟ 
هل ميكنك م�ضاعدتي يف العثور على وظيفية �ضيفية 

مع �ضركة اأجنبية تابعة الأحد ال�ضركات ال�ضعودية؟
العربية  الذاتية  ال�ضرية  يف  م�ضاعدتي  ميكنك  هل 

واخلطاب؟
اىل  املتقدمني  للطلب  امل�ضورة  الإ�ضداء  �ضعيد  اأنا 

جامعتي / اأن نكون اأ�ضدقاء. 

اأنا اأريد بناء �ضبكتي املهنية 
اأنا اأريد اأن اأ�ضمع واأتعلم من قادة اململكة العربية 

ال�ضعودية 
اأنا اأريد دعم/  رد اجلميل اإىل “موهبة” 

اأنا اأريد توظيف خريجي “موهبة” 
اأنا اأريد اإعادة ا�ضتخدام خدمات “موهبة” املهنية

المدرسة 

ت  ال لتحو ا
المهنية

الجامعة 

التوظيف 

لموهبة:  ما العالقة بين المبادرات الفردية وانجازات الخريجين؟ 

 



ا�سرتاتيجية رعاية املوهبة واالإبداع ودعم االبتكار وخطة تنفيذها38

و�ضوف ُين�ضئ برنامج اخلريجني منتدى ملوا�ضلة التعليم امل�ضتمر وجمموعة للتوا�ضل الراقي جلميع اخلريجني. اأخريًا، اإن متابعة املوهوبني �ضوف 

تعطي »موهبة« اأداًة لبدء قيا�س تاأثريها وكفاءتها على املدى البعيد وفعالية  الربامج االأ�ضا�ضية و�ضدق وموثوقية مقايي�ضها ومدى تاأثري »موهبة« على 

املجتمع ب�ضكل عام. 

و�ضت�ضتمل املراحل االأ�ضا�ضية يف تنفيذ هذا الربنامج اجلديد على: 

توظيف قيادة قادرة ومتخ�ض�ضني تقنيني يف فريق  الإكرتوين(:  الطالب  )�سجل  موا�سفات  وو�سع  للمبادرة  القدرات  بناء   •
املبادرة، وو�ضع املوا�ضفات اخلا�ضة لتطوير تقنية املعلومات للنظام وحزمة اأدوات ملئمة من �ضاأنها دعم العمل ب�ضكل كلي.

واملهني: اإقامة برنامج مرحلي الإطلق خدمات التوجيه، تبداأ مع اخلدمات ال�ضخ�ضية املوجودة يف املقر  الكادميي  التوجيه  خدمات   •
الرئي�ضي »ملوهبة«، ومتتد اإىل مبادرة ال�ضراكة املدر�ضية املتميزة، ومن ثم اإىل جميع املتقدمني على االإنرتنت. بناء حزمة اأدوات املدار�س 

التي ت�ضتمل اأي�ضًا على حزمة اأدوات لل�ضنوات االبتدائية واالإعدادية. �ضيوفر للمرحلة الثانوية برامج تدريبية، مواد مدعمة، واأدوات على 

االإنرتنت، وتقارير. وي�ضتوجب بناء مراجعة للجودة لهذه اخلدمات.

الب�ضرية يف  املوارد  لقاءات مع مدراء  ترتيب  والعمل على  الرعايات،  امل�ضئول عن  »موهبة«  بالتعاون مع فريق  العمل:  اأرباب  خدمات   •
ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الرائدة، �ضوف يتم و�ضع اخلطوط العري�ضة ملفهوم هذه املبادرة، لفهم االحتياجات التوظيفية، وتطوير اخلطة التي 

ميكن تنفيذها يف ثلث �ضنوات حاملا يتم اإن�ضاء االإدارة ب�ضكل جيد.

ت�ضهيل اإن�ضاء اأندية على م�ضتوى مناطق اململكة للخريجني، مع اإقامة فعاليات ثرية طوال العام، واإن�ضاء قاعدة بيانات  اخلريجني:  دعم   •
من اأجل ربط اخلريجني مع بع�ضهم البع�س، اأو قائمة بالوظائف ال�ضاغرة، وتوفري الدخول املجاين اإىل اخلدمات املهنية، وتطوير قنوات 

العمل التطوعي اأو القيام بدور االأ�ضاتذة. 

3-1- 2 الشراكة مع المدارس:   
تعمل مبادرة »موهبة« لل�ضراكة مع املدار�س املتميزة الكربى يف اململكة العربية ال�ضعودية كي تقدم جتربة التعليم املطور للطلب املوهوبني، �ضتلقى 

والطلبة  »موهبة«  لطلب  املناهج  هذه  تدري�س  اأجل  من  للمعلمني  تدريبية  ودورات  االأ�ضافية  »موهبة«  مناهج  املبادرة  هذه  ت�ضملها  التي  املدار�س 

االآخرين اأ�ضحاب القدرات يف املدر�ضة.

التعرف عليهم من قبل«موهبة«. وتعمل  ال�ضراكة مع املدار�س، يتوجب على املدار�س قبول الطلب املوهوبني الذين مت  التوقيع على مبادرة  وعند 

االجتماعية  اخللفية  عن  النظر  ب�ضرف  املوهوبني  الطلب  جلميع  متاحة  »موهبة«  مبادرة  كامل.  ب�ضكل  الدرا�ضية  الر�ضوم  متويل  على  »موهبة« 
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االقت�ضادية. ي�ضتعر�س )ال�ضكل12( ملحة �ضريعة عن مبادرة ال�ضراكة مع املدار�س املتميزة.

ال�سكل 12ملحة عامة عن مبادرة ال�سراكة  مع املدار�س املتميزة

تصميم المناهج االعتماد المدرسي 
و�ضع املعايري 

مراجعة الطلبات وانتقاء مدار�س ال�ضراكة 

توفري االعتماد وبطاقات/م�ضتويات 

“موهبة” 

ت�ضميم املناهج للمواد االأ�ضا�ضية )الريا�ضيات، العلوم، 

اللغة االجنليزية، تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت( من 

اأجل ت�ضجيع االإبداع.

التعلم االلكرتوين للغة االجنليزية. 

دعم أولياء األمورالتدريب المدرسي 

تدريب املدر�ضني على تدري�س املناهج 

التكميلية وفئات املوهوبني 

تدريب مدراء املدار�س واالداريني 

دعم الوالدين من خلل ور�س العمل والتوا�ضل املنتظم. 

فصول وزارة التربية والتعليم )جديد( االلتزام المدرسي 
التدقيق باملدار�س ب�ضكل منتظم للتاأكد من 

االلتزام و�ضمانه

التاأكد من �ضحة التقدم اإىل م�ضتوى 

ال�ضراكة املتقدم 

توجيه برامج التوعية نحو تبادل الروؤى مع وزارة 

الرتبية والتعليم عرب تدريب املعلمني التابعني لوزارة 

الرتبية والتعليم على ادارة  ف�ضول املوهوبني مع برنامج 

“موهبة”. 

من الصف 4 إلى 12 
ادارة م�ضتوى التكامل داخل ال�ضف مرتوك 

للمدر�ضة
قبول الطالب عرب مبادرة التعرف على 

الطلب 

منحة درا�ضية كاملة بغ�س النظر عن 

االمكانات االجتماعية واالقت�ضادية. 

التخ�ضي�س اإىل اأقرب مدر�ضة متاحة لرعاية 

املوهوبني ، ت�ضمل تكاليف املوا�ضلت من 

املنزل اىل املدر�ضة .

تقومي الطلب ال�ضنوي للتاأكد من التقدم 

االأكادميي وا�ضتمرار اال�ضتحقاق.  
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وقد اأثرت �ضمعة وا�ضم »موهبة« على تقدم العديد من املدار�س للن�ضمام للمبادرة. وقد ُرف�س العديد منهم ب�ضبب عدم ا�ضتيفائهم للحد االأدنى من 

املعايري. فاإذا �ضرعت هذه املدار�س يف تدارك نواحي النق�س التي مت حتديدها وتبادلها معهم يف تقرير »موهبة« اخلا�س بتقومي املدار�س )�ضواء 

بغر�س اإعادة التقدمي اأو غريه(، فاإن هذا يعني اأن »موهبة« قد �ضاهمت برفع املعايري يف املدار�س اخلا�ضة يف اأنحاء اململكة العربية ال�ضعودية.

و�ضتعمل مبادرة »موهبة« لل�ضراكة مع املدار�س واالإدارة العامة للموهوبني واملوهوبات يف وزارة الرتبية والتعليم من اأجل امل�ضاعدة يف رفع معايري 

وف�ضول  النموذجية  املدار�س  الختيار  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  »موهبة«  �ضتعمل  اأي�ضا  املعرفة.  ونقل  ن�ضر  هو  ذلك  من  فالهدف  العام.  التعليم 

املوهوبني واملعلمني الذين ميكن »ملوهبة« اأن ت�ضاركهم مناهجها الغ�ضافية والدورات التدريبية للمعلمني. 

و�ضت�ضتمر »موهبة« يف تو�ضيع وحت�ضني مبادراتها احلالية اآملة اأن تخدم الطلب واملدار�س باالأرقام املبينة يف اجلدول اأدناه.

5 �ضنواتاملخططالفعلي
201320142015201620172018CAGR

ال�ضراكة   مع املدار�س
15%18672،6083،0743،6264،1074،129الربامج الدولية

3-1- 3 البرامج اإلثرائية:
تقدم »موهبة« براجما اإثرائية �ضيفية مقامة حمليا ودوليا:

اأ ( الربامج الإثرائية ال�سيفية املحلية: 

ب�ضكل  للفتيات،  اقامة داخلية، وتقدم نف�س هذه الربامج  للبنني مع  م  ُتقدَّ اأ�ضابيع، وهي برامج تفرغية  ال�ضيفية  املحلية من 4-3  متتد الربامج 

بالتعاون مع �ضركاء  النهاري فقط )�ضبه تفرغية(. وقد ُطورت مناهج الربامج ال�ضيفية املحلية  الدوام  اأ�ضا�س  الفتيان، ولكن على  منف�ضل عن 

معروفني دوليا يف حقل برامج املوهوبني: )مثل مركز جونز هوبكنز لل�ضباب املوهوب )CTY((. ويجري عادة تق�ضيم وقت الربنامج على النحو 

الن�ضاطات  و%25  واالأخلقيات(،  واالإبداع،  البيئية)القيادة،  املهارات  على  التدريب  و%25  وامل�ضاريع(،  )العلوم  االأكادميي  التدريب   %50 التايل: 

االجتماعية.

 يعطي )ال�ضكل 13( ملحة عامة عن الربامج االإثرائية ال�ضيفية املقامة حمليًا.
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ال�سكل 13 ملحة عامة عن برامج “موهبة” الثرائية

الربامج ال�ضيفية املحلية 

• االخرتاعات
والهند�ضة • العلوم 

• الربوتات 
والبيولوجية • الطبية 

الهند�ضي الت�ضميم  • اأ�ضا�ضيات 
الكهربائية • الهند�ضة 

املوا�ضيع النمطية 
االأكادميية  %50

املهارات الأ�ضا�ضية 
االأن�ضطة %25

منوذج الأن�ضطة 
املهارات %25

الناقد  • التفكري 
امل�ضائل • حل 

• االإبداع 
• الريادة 
• القيادة

االإحالة اإىل 
اخلدمات داخل 

مبادرات“موهبة” 
االأخرى عند 

االقت�ضاء 

على �ضبيل 
املثال:
التلمذة

)متنوعة( • الريا�ضة 
• االألعاب 

االجتماعية  • الفعاليات 
الثقافية  • الزيارات 
امليدانية  • الرحلت 

ما بعد ال�ضيف 

جديد 

زيادة تركيز 
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يركز حمتوى الربامج ال�ضيفية »ملوهبة« على ثلثة اأبعاد اأ�ضا�ضية ُتقدم يف اأ�ضلوب مرتابط ومتكامل، وهذه االأبعاد هي: 

جمموعة من املعارف واخلربات الواردة يف املحتوى العلمي. املعريف:  • البعد 
ي�ضتمل على املهارات التي تركز على مهارات التفكري العليا- وب�ضكل خا�س التفكري االإبداعي والتفكري الناقد - ومهارات  املهاري:  • البعد 

البحث العلمي، واملهارات القيادية.

)املثابرة،   الذاتي  التطوير  بعد  العمل اجلماعي،...(  القيادة،  الفعال،  )التوا�ضل  االجتماعي  البعد  والجتماعي:  ال�سخ�سي  البعد   •
االنفتاح العقلي، اال�ضتقللية، فهم وتقدير الذات، ...(

ذ 52 برناجما اثرائيا حمليا، جرى ا�ضت�ضافتهم من قبل 28 جامعة �ضعودية )�ضركاء موهبة( وعدد من امل�ضت�ضفيات وكربيات  يف عام 2013م، ُنفِّ

واملختربات،  املحا�ضرات  قاعات  اجلامعات،  الربنامج يف  ا�ضتخدم  اململكة.  اأنحاء  مدينة يف   12 وذلك يف  اأرامكو،  مثل  اخلا�س  القطاع  �ضركات 

واملرافق ال�ضكنية داخل احلرم اجلامعي، وعادًة جرى تقدمي هذه اخلدمات من اجلامعات جمانًا. املدربون هم باالأ�ضل اإما معلمني ذوي خربة اأو 

اأ�ضاتذة جامعات ُتر�ضل اليهم املجموعة الكاملة الأدلة الفريق التنفيذي للربنامج قبل موعد الدورة التدريبية كي يتمكنوا من التح�ضري لها جيدًا. 

يف عام 2013 م، مت ت�ضغيل برنامج »موهبة« للقيادات ال�ضابة كمبادرة م�ضتقلة، وا�ضتفاد ت�ضعون طالب يف املرحلة اجلامعية من منوذج »قيادة الذات«. 

وملواءمة توجهات اخلطة اخلم�ضية الثانية ملوهبة التي تركز على املوهوبني يف مرحلة التعليم العام، ف�ضوف يتم اإدراج مبادرة القيادات ال�ضابة �ضمن  

مبادرة »موهبة« للربامج االإثرائية. و�ضيتم اإدراج املهارات القيادية كمهارات اأ�ضا�ضية يف الربامج االإثرائية جلميع الطلب املوهوبني.

ب ( الربامج الإثرائية ال�سيفية الدولية: 

حمتويات  منها  املعايري  من  جمموعة  اإىل  ا�ضتنادًا  »موهبة«  قبل  من  اختيارها  يجرى  التي  الربامج  من  جمموعة  هي  الدولية  ال�ضيفية  الربامج 

الربنامج و�ضمعة الربنامج واملوؤ�ض�ضات امل�ضت�ضيفة. يف عام 2013 م، اأر�ضلت »موهبة« اأكرث من 200 طالب اإىل اخلارج، وكان دور »موهبة« هو توفري 

الدعم والتوجيه للطلب حتى يكونوا موؤهلني للقبول يف الربنامج، وتهيئتهم لل�ضفر والدرا�ضة يف بيئة وثقافة خمتلفة. ويتوجب على الطلب الراغبني 

للتقدم اإىل الربامج ال�ضيفية الدولية اإجادة اللغة االجنليزية وامتلك القدرات االدراكية العالية. وهذه الربامج مفتوحة فقط للطلب من ال�ضف 

االأول والثاين ثانوي، نظرا الأنها تتطلب درجة عالية من اال�ضيتقللية و�ضفرًا بعيد عن العائلة.

ويف اإطار عملية اختيار الطلب، حتر�س »موهبة« على التاأكد من امللف ال�ضخ�ضي للطلب ومدى تلبيته للحد االأدنى من املعايري اللغوية واالأكادميية. 

وي�ضتلزم على الطلب حتمل م�ضوؤولية تقدمهم اإىل هذه الربامج ومواجهة احتمال الرف�س من اجلامعات امل�ضت�ضيفة اإذا كانت طلباتهم ال ترتقي اإىل 
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املعايري املطلوبة . وتغطي »موهبة« جميع الر�ضوم والنفقات اللوج�ضتية يف حال القبول يف هذه الربامج.

جريًا على العادة، يتم قبول الطلب البنني فقط يف هذا الربنامج. اأّما الطلب الذين ال ي�ضتطيعون ال�ضفر ف�ضوف يت�ضنى لهم امل�ضاركة يف مقررات 

�ضيفية عرب االإنرتنت )عن بعد(. ولكن خلل �ضيف 2012 م، قام عدد من من�ضوبي »موهبة« مبرافقة 20 فتاة موهوبة للم�ضاركة يف برنامج �ضيفي 

دويل مباليزيا. وقد حققت هذه التجربة جناحًا كبريًا، و�ضوف يجري تو�ضيع نطاقها من اأجل امل�ضي قدمًا.

وقد تعاونت »موهبة«خلل �ضيف 2013م مع مركز ال�ضباب املوهوب )CTY( بجامعة جونز هوبكز على اإقامة برنامج دويل للطالبات املوهوبات 

باململكة العربية ال�ضعودية. وقد ا�ضت�ضافت الربنامج جامعة االأمرية نورة يف الريا�س، حيث اأُدير الربنامج كربنامج اإثرائي دويل باللغة االجنليزية. 

ومن املاأمول قبول ن�ضبة من الطلب االأجانب اإىل جانب الطلب ال�ضعوديني بغية توليد الفوائد الناجتة من تلقح الثقافات املختلفة التي ُتاأتى عن 

الربامج الدولية.

تلك  ت�ضتهدف  و�ضوف  اأكرب.  اأعداد  ال�ضتيعاب  فيها  التو�ضع  مع  دوليًا  اأو  املقامة حمليًا  ال�ضيفية  االإثرائية  الربامج  »موهبة« يف حت�ضني  و�ضت�ضتمر 

الربامج تدريب اأعداد الطلب املبينة يف اجلدول اأدناه:

5 �ضنواتاملخططالفعلي
201320142015201620172018CAGRاأعداد الطلب

19%2،5503،0003،4504،1404،9686،210الربامج املحلية
26%191253323404505631الربامج الدولية

3-1-4  المسابقات:
تقدم »موهبة« امل�ضابقات العلمية واالبتكارية التي تقام حمليا، كما تدرب الطلب االأكرث تفوقا للم�ضاركة يف م�ضابقات الريا�ضيات والعلوم واالإبداع 

العاملية )االأوملبيادات(.
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يعطي)ال�ضكل14( ملحة عامة عن تلك امل�ضابقات العلمية الطلبية

ال�سكل 41 ملحة عامة عن  امل�سابقات

األولمبياد الدوليالمسابقات المحلية 

• “ابداع”.
.ISEF انتل   I •

العربي.  العامل  يف  العلمية  انتل  • م�ضابقة 
املثال  �ضبيل  )على  للخرتاعات،  اأخرى  • معار�س 

)INNOVA ،ITEX

للفيزياء. الدويل  • االأوملبياد 
. للكيمياء  الدويل  • االأوملبياد 

للريا�ضيات.  الدويل  • االأوملبياد 
. للريا�ضيات  اخلليج  • اأوملبياد 

للكيمياء. املالديف  • اأوملبياد 
للفيزياء.  االآ�ضيوي  • االأوملبياد 

للمبتدئني.  البلقان  • اأوملبياد 

اجلولة 
املحلية

االنتقاء  جمموعة الت�ضجيل
كبرية

اجلولة 
االقليمية

الرت�ضيح النهائيات 
الوطنية

قائمة 
خمت�ضرة

تدريب املنظمني
والتن�ضيق

دورات اأكادميية 
مكثفة للطلب 

المنافسات

العالمية 

ترعى »موهبة« امل�ضابقة ال�ضنوية االأوملبياد الوطنى للبداع العلمي )اإبداع(، وهي خم�ض�ضة  )اإبداع(:  العلمي  الوطني لالإبداع  • الأوملبياد 
اإىل ت�ضجيع عدد كبري من املدار�س العامة واخلا�ضة لتوجيه  اإىل ال�ضف »ثالث ثانوي«، وتهدف هذه امل�ضابقة  للطلب من ال�ضف »اأول متو�ضط« 

اهتمامها اأكرث نحو امل�ضاريع العلمية واالبتكارية، فاملناف�ضات هي االآلية التي حتفز امل�ضاريع املرتبطة بالعلوم وتعزز التعليم االأكادميي القائم على 

امل�ضروع. وُتنظم امل�ضابقة بالتعاون الوثيق مع وزارة الرتبية والتعليم.
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 يف عام 2013 م، جرى تر�ضيح ما يقارب 81،000 طالب من قبل مدار�ضهم للم�ضاركة، ومن ثم مت اختيار 8000 طالب منهم )مت تر�ضيحهم من 

خلل املعار�س املدر�ضية( للم�ضاركة يف الت�ضفيات على م�ضتوى املدينة، ومن ثم َتقدم الـ 2000 فائز من الطلبة اإىل الت�ضفيات على م�ضتوى االدارة 

التعليمية وبعد ذلك َتقدم الـ 400 فائز يف ت�ضفيات االدارات التعليمية اإىل الت�ضفية النهائية التي تعقد �ضنويًا يف الريا�س. اأخريًا ُير�ّضح حوايل 

Intel- 50 فائزًا يف التفية النهائية لتمثيل اململكة يف خمتلف املعار�س واملناف�ضات الدولية، و22 فائز منهم َمثَّلوا اململكة يف معار�س العلوم انتل

ال�ضهرية.   ISEF

ُت�ضهل »موهبة« تنظيم وتدريب املنظمني واحلكام امل�ضاركني يف »اإبداع«، وتتكفل بدفع م�ضتحقاتهم املالية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لتغطية 

م�ضاريفهم واأوقاتهم. وقد طورت »موهبة« نظامًا يعمل من خلل �ضبكة االإنرتنت من اأجل ت�ضجيل م�ضاركة الطلب واملدار�س امل�ضاركة يف »اإبداع«، 

وقد َطورت اأي�ضًا برامج حا�ضوبية ملتابعة تقدم الطلب يف امل�ضابقات، وت�ضجيل علماتهم، واإ�ضدار التقارير اللزمة اإىل هيئة التحكيم ومنظمي  

امل�ضابقة. 

�ضت�ضتمر »موهبة« يف تو�ضيع وحت�ضني امل�ضابقات املقامة حمليًا وتاأمل يف م�ضاركة العديد من الطلب واملدار�س يف العملية. وي�ضري اجلدول اأدناه اإىل 

اأعداد الطلبة املخطط لهم اأن ي�ضاركوا ر�ضميًا يف  امل�ضابقات ال�ضنوية.

5 �ضنواتاملخططالفعلي
201320142015201620172018CAGRاأعداد الطلب

5%8،0008،4008،8009،3009،70010،000اجلولة املحلية االأوىل
5%2،0002،1002،2002،3002،4002،500اجلولة املحلية الثانية

5%400420440460480500نهائيات الوطني

االختيار  عملية  وتبنى  والعلوم.  للريا�ضيات  الدولية  االأوملبياد  م�ضابقات  يف  للم�ضاركة  وتدربهم  الطلب  تختار«موهبة«  الدويل:  الأوملبياد   •
ف على املوهوبني باالإ�ضافة اإىل اختبارات اإ�ضافية يف جماالت الريا�ضيات، والفيزياء، والكيمياء )املو�ضوعات التي اختارتها »موهبة«  بنظام التعرُّ

للم�ضابقة(. يف البداية مت اختبار ما يقارب من 12،000 طالب يف عام 2013م، ثم جرى تاأهيل 180 طالباأ وطالبة منهم للم�ضاركة يف الدورات 

املتقدمة ا�ضتنادا على نتائج االختبارات. وقد ُزود الطلب بتدريب اأكادميي جماعي مدته 24 �ضاعة �ضهريًا خلل العام االأكادميي. بعد ال�ضنة االأوىل 
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عوا يف برنامج للتدريب الفردي املكثف الذي ميكن اأن ي�ضتمر اإىل عدة �ضنوات، وما  لهذا التدريب، جرى انتقاء 180 طالب االأكرث تفوقًا، ثم ُو�ضِ

يقارب 320 �ضاعة تدريبية قبل ح�ضم القرار يف اإمكانية الطالب متثيل اململكة يف واحدة من امل�ضابقات الدولية. وبذلك يكون عدد �ضاعات التدريب 

ح اإىل الربنامج التدريبي �ضيتم اختياره للم�ضاركة يف  الذي يتلقاه كل مر�ضح لتمثيل اململكة هو 720 �ضاعة تدريبية. ويف نهاية املطاف لي�س كل من ُر�ضِّ

املناف�ضات، فعدد حاالت القبول يف الفعاليات الدولية يحدد من قبل منظمي الفعالية.  ويف عام 2013م، �ضاركت »موهبة« يف �ضبع فعاليات يف �ضت 

دول كي يعطى الطلب فر�ضة امل�ضاركة، والتعلم، وحتقيق الفوز. و�ضت�ضتمر موؤ�ض�ضة«موهبة« يف تو�ضيع وحت�ضني م�ضاركتها يف االأوملبياد الدولية مع 

االأمل باإ�ضراك اأعداد من الطلب كما مبني يف اجلدول اأدناه:

5 �ضنواتاملخططالفعلياالأوملبياد الدويل
201320142015201620172018CAGRاأعداد الطلب

13%12،0001،00016،00018،00020،00022،000املختارون للربامج
10%180200220240260290التدريبات املكثفة

0%406060606060النهائيات

3-1-5 تطوير األفكار: 
تطور مركز االبتكار يف »موهبة« يف ال�ضنوات اخلم�س االأوىل وفق م�ضارين منف�ضلني، فامل�ضار االأول كان مرتكزًا على تاأ�ضي�س وت�ضغيل فعالية رئي�ضية 

ظهرت على �ضكل معر�س االبتكار الوطني )معر�س »ابتكار«( لت�ضجيع االخرتاعات واالبتكارات وتعزيزها. وقد  مت اإقامة ثلثة معار�س يف االعوام 

2008م، و2010 م، و2013م. تغطي كل من »موهبة« واأرامكو )�ضريك »موهبة« اال�ضرتاتيجي يف »ابتكار«( جميع النفقات املتعلقة مب�ضاريف ت�ضغيل 

املعر�س وتدريب املخرتعني يف كيفية الرتويج الأنف�ضهم والأفكارهم يف املعر�س.

 اأما امل�ضار الثاين فكان مرتكزًا على خدمة يف جمال تقومي االخرتاع واالبتكار، وا�ضتملت هذه اخلدمة على تقييم املقرتحات النوعية وتقدمي الدعم 

االأفكار اجلديدة عرب  ُتقدم جميع  االخرتاع.  والر�ضوم اخلا�ضة برباءة  القانونية  النفقات  �ضاملة  االخرتاع  براءة  الإكمال طلبات  اللزم  القانوين 

االإنرتنت من خلل خدمة »تخيل«، وُتراجع االأفكار عرب م�ضار الكرتوين مطور خ�ضي�ضا للخدمة. يح�ضل املتقدمون اأ�ضحاب االأفكار على تغذية 

راجعة، واأي�ضا ي�ضجعون على تو�ضيح اأفكارهم، وملء الثغرات وت�ضحيحها من اأجل اإعادة تقوميها. وكانت اجلائزة لكل امل�ضارين هي ح�ضولهم على 

االعرتاف الذي ياأتي من الفوز بجائزة اأو احل�ضول على براءة اخرتاع.
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معر�س  تقدمي  اإعادة  اأو  ثالث،  طرف  اإىل  »ابتكار«  مبعر�س  اخلا�ضة  امل�ضوؤوليات  ت�ضليم  اإىل  »موهبة«  �ضت�ضعى  اجلديدة،  اال�ضرتاتيجية  اإطار  ويف 

»ابتكار« ولكن ب�ضورة جديدة. وال ميكن اتخاذ اأي قرار حول الطبيعة اجلديدة التي �ضيظهر بها املعر�س قبل اأن يتم حتديد الطرف الثالث واختياره: 

ومع ذلك، فاإن »موهبة« على ا�ضتعداد لل�ضتمرار يف دعم الطرف اجلديد خلل املرحلة االنتقالية من اأجل االنتقال ال�ضل�س. وميكن للطرف الثالث 

ا�ضتعارة فريق »موهبة« اخلا�س »بابتكار« واال�ضتفادة من خرباته ونقلها. و�ضيكون هناك حاجة اإىل التداول مع جهات ميكن اأن ت�ضبح الطرف الثالث 

لتحديد مدى اهتمامهم ومقدرتهم على ا�ضت�ضافة املعر�س.

و�ضيجري اإعادة بناء مبادرة تطوير االأفكار واإعادة ت�ضكيلها حول برنامج خدمة »تخيل« احلايل، و�ضوف تت�ضمن العديد من عنا�ضر التدريب والتلمذة 

اجلديدة، وي�ضمل التدريب مفاهيم االأعمال التي متتد عرب دورة كاملة من االبتكار، اإىل التطوير، ثم اإىل التنفيذ والتحقيق.

 يعطي)ال�ضكل 15( ملحة عامة عن مبادرة تنمية االأفكار بعد اإعادة ت�ضكيلها

 ال�سكل 15 ملحة عامة عن “تطوير الأفكار”  ونطاقها

“موهبة” االثرائي برنامج  يف  • امل�ضاركون 
م�ضابقات“موهبة”  يف  • امل�ضاركون 

ال�ضراكة • طلب 

التكرار 

االحالة للجهات الدعم القانوين تخيلتخيل
املنا�ضبة 

حا�ضنات

اأودية التقنية 

االأندية

التلمذةالتدريب

تطوير األفكار الطالبية ضمن “موهبة” 

عملية التاأهيل واالحالة التاأهيل وعملية التطابق 

العنا�ضر اجلديدة 
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العنا�سر التي تتكون منها مبادرة  تطوير الفكار: 

تقدمي املعلومات حول كيفية تطوير االأفكار واالأدوات الت�ضخي�ضية لتقومي مدى اأ�ضالة الفكرة. اأي�ضا رفع م�ضتوى  الوعي:  م�ستوى  رفع   •
الوعي حول حمددات القيمة ال�ضوقية، وترويج مفهوم ومبادئ الريادة لت�ضجيع الطلب على حتويل اأفكارهم اإىل واقع ملمو�س.

واملنتديات: اقتناء املواد حول اأف�ضل املمار�ضات من م�ضادر دولية، ومواءمة هذه املعلومات مع حميط اململكة العربية  الأندية  اإقامة   •
ال�ضعودية، وتنظيم موؤمترات واأندية للمبتكرين ومنتديات لتبادل املمار�ضات اجليدة وم�ضاعدة الطلب على م�ضاركة اأفكار بع�ضهم البع�س 

والبناء عليها.

تقدمي دورات تدرب على التفكري واالبداع اإىل الطلب وم�ضاعدتهم على تطوير خطط العمل لتمكينهم من  العمل:  وور�س  التدريب   •
اأفكارهم بطريقة ايجابية وموجهة. ي�ضتمل التدريب على مفهوم امللكية الفكرية، وحتليل املناف�ضني والعملء االأ�ضا�ضيني،  موا�ضلة تطوير 

والتمركز اال�ضرتاتيجي، ومناذج التدفق املايل، والعديد من املفاهيم اللزمة الإقناع اأحد الداعمني املاليني باال�ضتثمار يف اأفكارهم. 

التدريب  نحو  الطلب  وتوجيه  االإلكرتونية،  »تخيل«  خدمة  اإطار  يف  للطلب  املقدمة  وامل�ضورة  املراجعة  وتر�ضيخ  النطاق  تعزيز  تخيل:   •
املنا�ضب اأو التلمذة ، واإ�ضداء امل�ضورة التي ت�ضجع اال�ضتمرارية واملرونة عن طريق ال�ضماح بتطوير االأفكار غري املكتملة واإعادة تقدميها اإىل 

»تخيل« للمراجعة. 

ر  جمع الطلب ذوي االأفكار الواعدة مع »االأ�ضاتذة« املوجهني اأو »اخلرباء« التقنيني كي ي�ضاعدوهم على تطوير م�ضاريعهم. َو�ضُتوفِّ التلمذة:   •
التلمذة العلمية لطلب »موهبة« يف املبادرات االأخرى الذين مي�ضون قدمًا يف م�ضاريعهم العلمية. و�ضتخ�ضع التلمذة اإىل نظام �ضارم الختيار 

الطلبة، و�ضتعقد »موهبة« اتفاقيات مع نخبة من االأ�ضاتذة اجلامعيني املتميزين اأو رجال اأعمال ذوي موؤهلت منا�ضبة.

 و�ضتعمل »موهبة« على املواءمة بني االأ�ضاتذة والطلبة الذين يتلقون التلمذة بناًء على جمموعة من املهارات وغريها من املعايري. و�ضيكون هناك 

عملية ر�ضد وتقومي ملدى تاأثري وفعالية كل اأ�ضتاذ والعلقة املوجودة بني االأ�ضتاذ والطالب. 

توفري الدعم القانوين اللزم من اأجل اإعداد ملف ت�ضجيل امللكية الفكرية )IP(، وتغطية التكاليف اخلا�ضة بتقدمي  القانوين:  الدعم   •
االأفكار اجلديدة للت�ضجيل. و�ضتوفر هذه اخلدمة فقط للطلب امل�ضاركني يف امل�ضابقات الدولية اإذا كان ذلك من �ضروط املناف�ضة. و�َضُتوقف 

هذه اخلدمة لكافة احلاالت االأخرى، فقد ُوجد اأن التقدمي للت�ضجيل مبكرًا يف امللكية الفكرية يف رحلة الطلب الفكرية �ضيمنح الطلب 

�ضعورًا زائفًا باالجناز، و�ضيخمد روح  الريادة واملثابرة. 

نت ب�ضكل جيد وُدِعمت بدرا�ضة اجلدوى امللزمة، تقوم »موهبة«  ُكوِّ اأن االأفكار الطلبية اجلديدة  ح  ًيت�ضِّ عندما  احلا�سنة:  اإىل  املعرب   •
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اأو الوادي التقني االأن�ضب. �ضتن�ضئ »موهبة« علقات مع جميع احلا�ضنات واأودية التقنية لفهم معايري  بتقدمي تعريف الطلب للحا�ضنة 

االختيار قبل اإحالة الطلب اإليهم. و�ضتتابع »موهبة« تقدم الطلب املقبولني الأي برنامج حا�ضنة اأو وادي تقني.

وتعزم »موهبة« على تقدمي اخلدمة الأعداد الطلب التالية من خلل اإعادة الرتكيز على مبادرة تطوير االأفكار كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

5 �ضنواتاملخططالفعليتنمية االأفكار
201320142015201620172018CAGRالعام

51%2،2002،2402،5803،0003،4003،900اأعداد الطلب

مالحظة:

اإبداع« مفهوم االبتكار وتروج له. ال تتطلب كًل  تقدم اخلطة احلالية »ملوهبة«، خدمة »تخيل« للبتكار كخدمة متاحة للجميع. كما يعزز اأوملبياد« 

من »تخيل« و«اإبداع« احل�ضول على اأفكار  عالية اجلودة من الطلب. فالهدف هذه املبادرات هو رفع م�ضتوى التوعية وخلق االإثارة للتعلم يف جميع 

املدار�س. 

اأجل تخ�ضي�س موارد تدريبية عند  البارزة من  االبتكارية  القدرات  للتعرف على الطلب ذوي  تاأهيلية  اآلية  اإىل  و»اإبداع«  حتتاج كل من »تخيل« 

احلاجة. ومن اأجل هذا، �ضكلت »موهبة« فريق عمل ملراجعة كيفية ان�ضياب اخلدمات االإدارية املتعلقة باالأفكار وامل�ضاريع العلمية، ب�ضرف النظر عن 

م�ضدرها. وقد جرى تقدمي اقرتاح لدمج مبادرة امل�ضابقات مع مبادرة تطوير االأفكار حتت اإدارة واحدة. وبالتايل �ضي�ضهل ذلك  من عمل امل�ضابقات 

للتعرف على الطلب الواعدين، مما ي�ضاعد على توجيه ا�ضتثمار »موهبة« يف جمال التدريب بطريقة اأكرث فعالية عرب دورة احلياة اخلا�ضة بتطوير 

الفكرة. 

3-1- 6 التوعية واإلتصال:
الرئي�س اجلديد  الهدف  واأ�ضبح  االأوىل،  لها يف اخلطة اخلم�ضية  الواردة  االأهداف  قليل عن  واالإت�ضال  التوعية  ملبادرة   االأ�ضا�ضي  الهدف  حتول 

اأجل التعلم، واإيجاد البيئات االإبداعية يف  اأهمية التميز االأكادميي، وخلق احلما�س من  اأكرث للروؤى العاملية والطموحة حول  للمبادرة هو الت�ضويق 

املنازل واملدار�س. جميع هذه العوامل �ضت�ضجع الطلب، واأولياء االأمور، واملدار�س على رفع امل�ضتوى و�ضتف�ضح املجال للطلب املوهوبني وال�ضتك�ضاف 

قدراتهم واالهتمام باأنف�ضهم ب�ضكل اأكرب كي ي�ضلوا باإمكاناتهم اإىل احلد االأق�ضى.
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ا�ضتطاعت »موهبة« خلل ال�ضنوات اخلم�س االأوىل التوا�ضل من خلل العديد من القنوات والفرق. وقد عقدت مناق�ضات واجتماعات مع اأ�ضحاب 

ال�ضاأن الرئي�ضني، وقد اأمدت فرق املبادرات فريق البوابة االإلكرتونية باملحتويات التي ُاعتمدت وا�ضتكملت من قبل فريق البوابة مع حمتويات اإ�ضافية، 

واألعاب فكرية، وم�ضابقات اإلكرتونية ي�ضت�ضيفها املوقع االإلكرتوين »ملوهبة«. اأخريا، اأُن�ضئ فريق التوعية واالإت�ضال الذي يركز على اإدارة االأن�ضطة 

ال�ضغرية لدى »موهبة«. لكن مل يتم قيا�س االأثر اأو الفعالية للقنوات املختلفة.

اأما لل�ضنوات اخلم�س املقبلة، ف�ضتدمج »موهبة« الفرق الثلثة املختلفة التي ت�ضارك يف مبادرة رفع م�ضتوى التوعية واالإت�ضال يف فريق واحد يعمل 

حتت اإطار اإدارة واحدة وقيادة واحدة متكاملة. �ضتطور املبادرة اجلديدة ا�ضرتاتيجية التوا�ضل الوا�ضحة واملتكاملة اخلا�ضة »مبوهبة« ككل، و�ضوف 

يتم اختيار خمتلف اأ�ضحاب ال�ضاأن، و�ضيجري �ضياغة ر�ضائل منا�ضبة وخطط للتوا�ضل لكل جمموعة منها، اأي�ضًا �ضتعمل مع فريق البحوث وال�ضيا�ضات 

للبدء بقيا�س مدى فاعلية التوا�ضل مع خمتلف اأ�ضحاب ال�ضاأن. 

وقد ُا�ضتخدمت اخلطوات الرئي�ضة التالية الإيجاد مبادرة اأكرث فعالية للتوعية واالإت�ضال:

والتعريف  الثلث  الفرق  بني  الدمج  ال�ضتكمال  الب�ضرية  املوارد  مع  العمل  �ضيجري  التوا�ضل،  ا�ضرتاتيجية  القدرات: مبجرد ح�ضم  بناء   •
باالأدوار، وامل�ضوؤوليات، وتو�ضيف العمل.

تطوير ا�ضرتاتيجية التوا�ضل من اأجل دعم اأهداف »موهبة« الق�ضرية والطويلة املدى التي:  التوا�سل:  ا�سرتاتيجية   •
• حتافظ على دعم اأ�ضحاب ال�ضاأن.

 تعزز التفوق االأكادميي، وتخلق احلما�س للتعلم واالإبداع �ضواء يف املدار�س اأو املنازل.

 تبني �ضمعة موؤ�ض�ضاتية حملية ودولية.

�ضياغة ر�ضالة م�ضممة خ�ضي�ضًا ومتنا�ضبة مع اأ�ضحاب ال�ضاأن، وحتديد القنوات واالأهداف،  ال�ساأن:  اأ�سحاب  مع  العالقة  حت�سني   •
وامل�ضوؤولية يف تنفيذ الر�ضالة، والتدقيق واملحا�ضبة ل�ضمان فعالية الر�ضائل وترابطها.

تطوير خطة توا�ضل مف�ضلة لكل مبادرة، والعمل مع اأ�ضحاب املبادرة لتنفيذ اخلطط با�ضتخدام و�ضائل االإعلم اجلديدة  املبادرات:  دعم   •
)�ضبكة االإنرتنت وو�ضائل التوا�ضل االجتماعي(، ومن خلل القنوات التقليدية )كاملطبوعات، واملل�ضقات، والتلفاز(، واإدارة اخلطة بطريقة 

تزيد من فعاليتها وحت�ضنها للأعوام املقبلة. 

العام: حت�ضني خدمة »�ضاور« وتطويرها، وهي واحدة من اخلدمات اال�ضت�ضارية املقدمة حاليا حتت اإطار البوابة االإلكرتونية،  الراأي  دعم   •
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اأي�ضا توفري منتديات على االإنرتنت وخدمة االأ�ضئلة واالأجوبة مع ال�ضبكات االأخرى، واإقامة ات�ضاالت مع فريق اإدارة البحوث وال�ضيا�ضات من 

اأجل ت�ضليط ال�ضوء على املوا�ضيع واملخاوف التي يعنى بها العامة والرتكيز عليها.

3-1-7 التعليم اإللكتروني:
هي مبادرة جديدة جُتاري وتتما�ضى مع التطور التقني ال�ضريع من اأجل بناء القدرة على تقدمي التطبيقات االإلكرتونية لدعم التعليم عن بعد، وت�ضريع 

التعلم واالإثراء، والو�ضول اإىل اأكرب عدد من الطلب، ويبني )ال�ضكل 16( اخلطوط العري�ضة ملبادرة التعليم االإلكرتوين.

تنق�ضم اأهداف هذه املبادرة اإىل �ضقني:

يت�ضنى  االإلكرتوين ملا فيه منفعة طلب »موهبة« احلاليني وبراجمها لكي  التعلم  املتاحة ومواد  التقنية  الفردي: اال�ضتفادة من  التعلم   •
للطلب املوهوبني فر�س اأكرب للإثراء والت�ضارع الفردي.

تطوير من�ضة التعليم االإلكرتوين باللغة العربية من اأجل االنت�ضار لدعم معلمي الطلب  امل�ستفيدين:  من  عدد  اأكرب  اإىل  الو�سول   •
املوهوبني، ومدراء املدار�س، والطلب املوهوبني، واأولياء اأمور املوهوبني يف جميع اأنحاء الوطن العربي. 

ال�سكل 16  العنا�سر املحتملة القابلة للتطوير يف مبادرة التعليم اللكرتوين

الوصول إلى 

مجتمع 

الموهوبين

مناهج “موهبة” املربجمة 
ة املعلم  واأدلِّ

التدريب عن بعد اأو التلمذة
ح�ضب الطلب 

 التعلم 

الفردي

لطالب 

“موهبة”  

املنتديات اخلا�ضعة الإ�ضراف 
املعلمني/ اأولياء االأمور من اأجل 

تبادل اخلربات واملعرفة 

الو�ضول اإىل مواد خارج موهبة
)جمانا لطلب “موهبة”( 

من�ضة التقومي �ضفوف افرتا�ضية الأولياء االأمور 

�ضفوف افرتا�ضية ملدراء املدار�س 
واملعلمني 

بوابة “موهبة” ملواد وبرامج 
املدرب

مقررات افرتا�ضيه معربة  
)MOOC(للطلب 

من�ضة خا�ضعة الإ�ضراف العمل 
اجلماعي اأو امل�ضاريع  

المدارس االفتراضية مع 
التعلم المختلط واالعتماد 
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و�ضتتعاون »موهبة« مع املتخ�ض�ضني ذوي اخلربة الوا�ضعة يف هذا املجال، ويعترب بع�س خرباء التعليم باأن مركز جونز هوبكنز لل�ضباب املوهوب 

)CTY( هو مركز رائد يف التعلم عن بعد للطلب املوهوبني، وهو واحد من �ضركاء »موهبة« على املدى البعيد. و�ضوف جتري »موهبة« ا�ضت�ضاراتها 

مع ال�ضركاء العامليني واملحليني الذين ميلكون اخلربة يف هذا املجال كاجلامعة ال�ضعودية االإلكرتونية.

�ضوف تعمل »موهبة« على ال�ضروع يف هذه املبادرة ولكن على نطاق حمدود يف البداية مع طلبها وبراجمها احلالية. و�ضت�ضتفيد من برامج اللغة 

االجنليزية احلالية حيثما كان ذلك منا�ضبا. فـ«موهبة« تعتمد على هذه التجربة ملعرفة وتوجيه اآلية حتويل مناهج »موهبة« االإثرائية املطورة اإىل 

برامج الكرتونية مفتوحة مبا فيها اأدلة التعليم االر�ضادية للمعلمني، وذلك عن طريق االأدوات التفاعلية واأ�ضرطة الفيديو التعليمية، جلعل الربنامج 

ملئما جلميع م�ضتخدميه على االإنرتنت.

وتاأمل »موهبة« اال�ضتفادة من التقنية لت�ضخريها يف خدمة جميع مبادراتها التي حتتاج للتعلم الفردي/ اأو التعلم عن بعد )على �ضبيل املثال »التدريب« 

على االأوملبياد العلمي للأفراد اأواملجموعات ال�ضغرية(. �ضت�ضاهم الدرو�س االإلكرتونية يف تقدم »موهبة« خطوة نحو فهم متطلبات بناء الف�ضول 

واحللقات  الكبرية  االفرتا�ضية  )الف�ضول  للموهوبني  العام  التعليم  يف  االفرتا�ضية  للدورات  التالية  املرحلة  يف  تو�ضيعها  اإمكانية  مع  االفرتا�ضية 

الدرا�ضية االإلكرتونية املي�ضرة(.

 اإن القدرة على ا�ضتخدام الو�ضائط االإلكرتونية الإجراء االمتحانات االإلكرتونية املبا�ضرة )�ضواء مبراقبة �ضري االمتحانات اأو من دونها( هي عملية 

مفيدة يف تقومي مدى تقدم طلب »موهبة« اأو التقومي امل�ضتمر ملحتويات الدورة، املعلمني، الربامج، ا�ضتنادًا اإىل االعتقاد الراهن، ال تعتزم »موهبة« 

اإطلق مدار�س افرتا�ضية اأو اأي �ضكل من اأ�ضكال االعتماد االإلكرتوين خلل ال�ضنوات اخلم�س املقبلة، ومع ذلك، �ضتنقاد »موهبة« عن طريق الدرو�س 

والنجاحات التي �ضتحققها لت�ضكيل منو هذه املبادرة وتطورها. 

�ضت�ضتمل املراحل االأ�ضا�ضية لتنفيذ هذه املبادرة على ما يلي: 

توظيف فريق للدارة، وتطوير ال�ضيا�ضات واخلطة اال�ضرتاتيجية ال�ضاملة، واملراحل الرئي�ضية،  بناء القدرات والتخطيط التف�سيلي:   •
ومتطلبات التطابق، وتاأمني �ضركاء اأكادمييني وتقنيني، وم�ضاركة ال�ضركاء يف تطوير اخلطة التنفيذية املرحلية.

 ،)E-course( تطوير الت�ضميم التوجيهي التعليمي وتعيني قادة اأكادمييني للدورات االإلكرتونية التعليمي:  التوجيهي  التطوير   •
باللغة   )STEM( والريا�ضيات  والهند�ضة  والتقنية  العلوم  بربامج  اخلا�ضة  )كاملقررات  التعلم  يف  جاهزة  برجميات  حزم  وتوفري 



53 اخلطة اخلم�سية الثانية لعام )2014 م - 2018 م(

االجنليزية، ومقررات تعلم اللغة االجنليزية كلغة اأجنبية(. وتعريب للدورات املتوفرة على االإنرتنت / اأو حتويل مناهج »موهبة« اإىل مناهج 

تفاعلية، وتطوير مناذج تعلَّم اجلديدة )من خلل الرتخي�س ثم امللئمة ثم الرتجمة اأو غري ذلك(

الت�ضكيل والتهيئة لنظام معلومات الطلبة مثل )SIS banner( ،والتهيئة لنظام اإدارة التعلم )»مودل« اأو بلك  التقني:  التطوير   •
.)STC بورد اأو كل�ضريا( ، واحل�ضول على القدرة اال�ضت�ضافية القابلة للرتقية )على �ضبيل املثال: �ضركة االت�ضاالت ال�ضعودية

تطوير واختبار واإطلق برجميات  جتريب مناذج التعليم الإلكرتوين الرائدة والقدرات التعليمية الفرتا�سية واإطالقها:   •
العام ونطاق  الوعي  التقني. والرتويج لزيادة  الدعم  الرئي�ضني، وفريق  التدري�س، واملدربني، وامل�ضتخدمني  اأع�ضاء هيئة  جاهزة. وتدريب 

التوا�ضل. 

ت�ضميم اإطار عمل للقيا�س واالختبارات )الر�ضا، اال�ضتفادة، التقدم(، واإجراء القيا�ضات املت�ضلة  ال�ستدامة:  وبناء  التقدم  قيا�س   •
الت�ضحيحية  االإجراءات  واتخاذ  وتقومي  حتليل  عليها.  امل�ضادقة  اأجل  من  االإنرتنت  ب�ضبكة  املت�ضلة  غري  والقيا�ضات  االإنرتنت  ب�ضبكة 

»العلجية«، وتطوير جمتمع امل�ضتخدمني )وخ�ضو�ضا للمعلمني من اأجل م�ضاهمتهم يف املوارد املفتوحة(.

3-1-8  إدارة البحوث والسياسات:
ط لها كجزء من اخلطة اخلم�ضية االأوىل، وذلك بهدف اإجراء البحوث وتزويد املبادرات باأف�ضل املمار�ضات  مّمت اإدارة البحوث وال�ضيا�ضات وُخطِّ �ضُ

اأهم  وال�ضيا�ضات(. وكان من  والبحوث،  وا�ضعة )للتطوير،  ادارة مع �ضلحيات  اأُ�ّض�س يف »موهبة«  وقد  والتقومي.  بالتنفيذ  املتعلق  العلمي  والدعم 

املنجزات الرئي�ضية للإدارة يف عام 2013م   تطوير اخلطة اخلم�ضية الثانية، وذلك بالتعاون مع اإدارة التخطيط وامل�ضاريع.

ومن اأجل امل�ضي قدما، �ضت�ضتاأنف االإدارة مهامها االأ�ضلية التي تركز على ال�ضيا�ضات والبحوث و�ضيجري نقل عن�ضر التطوير اإىل ق�ضم جديد من�ضاأ 

)P&PMO( حديثا يخت�س بالتخطيط ومكتب اإدارة امل�ضاريع

و�ضت�ضمر »موهبة« يف تو�ضيع اأبحاثها و�ضيا�ضتها وحت�ضينها من خلل الربامج التالية: 

تطوير قاعدة احلقائق يف جمال رعاية املوهوبني يف املحيط ال�ضعودي على اأ�ضا�س البحوث االأولية اأو الثانوية.  اإجراء البحوث الأ�سا�سية:   •
فاالأبحاث �ضتكون عملية موجهة بال�ضيا�ضات والواقعية، مع الرتكيز على املجاالت التي تدعم تنفيذ املبادرات، و�ضيتم اإجراء االأن�ضطة البحثية 

بغر�س دعم التو�ضيات اخلا�ضة بال�ضيا�ضات التي حتث كل من ال�ضركاء واأ�ضحاب ال�ضاأن على اتخاذ اإجراءات اإيجابية من اأجل حت�ضني اأداء 

مبادرات »موهبة«، والو�ضع العام للموهبة واالإبداع يف اململكة.
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رعاية حركة الرتجمة اإىل اللغة العربية لكتب اخلرباء امل�ضهورين عامليًا يف جمال املوهبة  )التعريب(:  الوعي  م�ستوى  زيادة  • دعم 
واالإبداع، وقد مت ترجمة �ضتة كتب وتوزيع ما يقارب 6000 ن�ضخة جمانًا للمكتبات العامة ومكتبات اجلامعات �ضواء داخل اململكة اأو خارجها 

وكذلك اإىل جميع اإدارات تعليم املوهوبني يف وزارة الرتبية والتعليم. ويجري حاليًا ترجمة �ضتة كتب جديدة، ومبجرد ن�ضرها، �ضيتاح االطلع 

عليها على االإنرتنت و�ضتوفر للبيع يف املكتبات العامة.

• تقومي النظام العام: تقومي اأداء النظام العام لرعاية االأفراد املوهوبني با�ضتعمال مقايي�س للأداء يف حتقيق النواجت الرئي�ضية واالأهداف. 
واإعداد تقرير �ضنوي حول حالة التعليم اخلا�س باملوهوبني وو�ضع تو�ضيات لل�ضيا�ضات حول املجاالت املحتملة للتح�ضني. ومن اأجل حتقيق 

هذه الغاية، اقرتح الفريق البدء بدرا�ضة جديدة طولية بعنوان »حالة املوهبة واالإبداع يف اململكة العربية ال�ضعودية« من اأجل و�ضع املوؤ�ضرات 

حول احلالة الراهنة للموهبة يف املناطق املختلفة يف اململكة العربية ال�ضعودية.

روؤية  مع  متوائمة  امل�ضروعات  هذه  تكون  اأن  ب�ضرط  املوهوبني،  رعاية  ت�ضتهدف  �ضغرية  مل�ضروعات  مايل  دعم  تقدمي  »نبتة«:  م�سروع   •
»موهبة«. وتعترب م�ضاريع »نبتة« مبثابة من�ضات اختبار للبحوث يف املبادرات واالأفكار اجلديدة.

 

3-1-9 إدارة التخطيط ومكتب إدارة المشاريع:
تعتزم »موهبة« تر�ضيخ قدرات ونطاق عمل مكتب اإدارة امل�ضاريع احلايل )PMO( من خلل اإيجاد ق�ضم جديد يغطي التخطيط اال�ضرتاتيجي، 

والتخطيط ال�ضنوي، وامل�ضاريع، والعمليات ، واإدارة االأداء، بغر�س رفع املعايري عند تنفيذ امل�ضاريع وحت�ضني اجلودة الكلية.

�ضيتخذ مكتب اإدارة امل�ضاريع دورًا اأ�ضا�ضيًا يف دعم اإدارة الربامج وامل�ضاريع، و�ضيبداأ املكتب بتدريب وم�ضاعدة كًل من مديري املبادرات ومديري 

االدارات امل�ضاندة على التخطيط ب�ضورة اأف�ضل. و�ضوف يقوم ببناء خطة �ضاملة جلميع مبادرات »موهبة« بحيث ت�ضمن ترابط وان�ضيابية التخطيط 

والتوا�ضل ب�ضكل عام. و�ضيقود مكتب اإدارة امل�ضاريع عملية املتابعة واإعداد التقرير حول تقدم »موهبة« من اجل م�ضاعدة امل�ضاريع واملبادرات للرتكيز 

على تنفيذ اال�ضرتاتيجية املتفق عليها.

�ضيدعم الق�ضم فريق االإدارة يف جميع قرارات التخطيط اال�ضرتاتيجية، و�ضيت�ضمن ذلك مراجعة اأي فكرة جديدة ومراجعة املوافقة على طلبات 

التغيري الرئي�ضية التي ميكن لها تغيري اال�ضرتاتيجية املتفق عليها )النطاق، الوقت، امليزانية، اجلودة(.ومن املرجح اأن  ي�ضاعد الق�ضم يف تخطيط 

العمليات الداخلية جلميع املبادرات واالأق�ضام، وحت�ضني االإجراءات  الن�ضاط يغطي عملية توثيق  وان�ضيابية االإجراءات والعمليات الداخلية، وهذا 

احلالية، وتقدمي تقارير دورية عن �ضلمة امل�ضار و�ضحته.

واأخريا، �ضيجمع الق�ضم لوحة املتابعة القيادية اجلديدة املقرتحة و�ضي�ضاعد يف اإعداد تقارير �ضهرية وف�ضلية و�ضنوية حول اأداء »موهبة«.
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3-1-10  أكاديمية »موهبة« )دراسة جدوى المبادرة(:
اإن التمويل اللزم لبناء وت�ضغيل اأكادميية داخلية مل يعتمد �ضمن خطة اخلم�س �ضنوات املقبلة، فقرار موا�ضلة هذه املبادرة يتطّلب تطوير درا�ضة 

اجلدوى املقنعة واحل�ضول على االلتزامات ال�ضرورية للح�ضول على االأموال االإ�ضافية لبناء االأكادميية وت�ضغيلها. 

�ضت�ضتمل املراحل االأ�ضا�ضية لتطوير درا�ضة اجلدوى على ما يلي:

اإن النظر يف االأكادمييات الدولية القائمة تربهن بطريقة ب�ضيطة ومقنعة الفائدة املكت�ضبة من ان�ضمام الطلب  الأكادميية:  احلالة   •
ال�ضعوديني املوهوبني ملثل هذه املن�ضاآت يف اململكة العربية ال�ضعودية. 

التعرف على ال�ضركاء املحتملني الذين ميلكون املوؤهلت واخلربات التي متكنهم من ت�ضغيل االأكادميية، والتحقق  املحتملون:  ال�سركاء   •
من �ضحة االفرتا�ضات الت�ضغيلية ومتطلبات ال�ضركاء، وو�ضع اخلطوط العري�ضة حول كيفية دمج املناهج التعليمية اخلا�ضة »باالأكادميية« 

مع املناهج واالمتحانات النهائية الوطنية: حتديد االأمور التي ال ميكن جتاوزها مع وزارة الرتبية والتعليم والتاأكد من االأخذ بها.

التاأكيد مع �ضركاء الت�ضغيل امل�ضتقبليني على متطلبات البنية التحتية ل�ضيناريو اأو اثنني حمتملني: ومعرفة  التحتية:  البنية  متطلبات   •
تكلفة الت�ضييد الق�ضوى والتقديرات واالحتياجات من االأرا�ضي. 

تطوير درا�ضة اجلدوى ال�ضاملة واخلطة املالية للخيارات املختلفة وموظفي املدار�س/ واخلطط ال�ضكنية، وال�ضعي اإىل  اجلدوى:  درا�سة   •
ل اخلا�س )على �ضبيل املثال: �ضراكة  االلتزامات اأولية �ضادرة عن اجلهات املانحة اأو الراعية املحتملة، وخطة خليارات التمويل البديلة للم�َضغِّ

القطاع العام واخلا�س/ بناء/متلك/ت�ضغيل/نقل ترتيبات االمتيازات االأخرى، مبا يف ذلك احلاالت الهادفة للربح اخلا�س مع خمتلف اأنواع 

الهبات لت�ضجيع االإعداد(.

تر�ضيخ اآلية »موهبة« لقيا�س و�ضبط امل�ضغلني املرتقبني ل�ضمان ا�ضتمرارهم يف تنفيذ بيئات ذات جودة  والقانونية:  التنظيمية  احلالة   •
تعليمية متطورة ت�ضاهي املعايري االأكادميية من الطراز العاملي.

ومن املفرت�س اأال تدير »موهبة« اأكادميية »موهبة«، ولكن �ضتاأخذ دور املحفز لتاأ�ضي�س هذه االأكادميية و�ضتكون راعيا اأ�ضا�ضيًا. 

3-2 التكامل مع الشركاء وأصحاب الشأن:
اإن التكامل هو اأحد حماور الرتكيز اال�ضرتاتيجية للخطة اخلم�ضية الثانية، وُتوؤمن »موهبة« باأن التكامل الفعال مع جميع اأ�ضحاب ال�ضاأن �ضيكون 

�ضروريًا اإذا اأرادت زيادة اال�ضتفادة من املوارد ورغبة ال�ضركاء واأ�ضحاب ال�ضاأن يف جعل املبادرات املختلفة ت�ضب يف م�ضلحة الطلب املوهوبني يف 
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اململكة العربية ال�ضعودية. وتت�ضمن قائمة ال�ضركاء واأ�ضحاب ال�ضاأن خمتلف الوزارات يف اململكة، واجلامعات، واملدار�س، و�ضركاء القطاع اخلا�س، 

واملدر�ضني وجميع امل�ضرتكني ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة يف العملية التعليمية، واأولياء االأمور، واملجتمعات املحلية.

 

اأي�ضا كما ت�ضع هذه اخلطط اخلطوط  ت�ضف اخلطط الت�ضغيلية للمبادرات كيفية انخراط »موهبة« حاليًا مع عدد من ال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني، 

العري�ضة للتوقعات يف زيادة االرتباط مع ال�ضركاء من اأجل دعم النمو املخطط واإطلق املبادرات اجلديدة.

وبالرغم من اأن حتديث ا�ضرتاتيجية »موهبة« مت تطويرها عقب مدخلت وا�ضعة والت�ضاور مع جميع ممثلي اأ�ضحاب ال�ضاأن، اإال اأنه �ضيكون هناك 

حاجة اإىل مزيد من التعاون حول التخطيط التنفيذي لكل من املبادرات، و�ضت�ضعى »موهبة« للح�ضول على الدعم الن�ضط والفعال من �ضركائها 

واأ�ضحاب ال�ضاأن من اأجل تنفيذ كل مبادرة واردة يف اخلطة اخلم�ضية الثانية. و�ضيحتاج ال�ضركاء واأ�ضحاب ال�ضاأن اإىل فهم اال�ضرتاتيجية املحدثة، 

ودعم تطلعات«موهبة« وطموحاتها يف النمو، والرتكيز ب�ضورة اأو�ضح. و�ضيحتاج ال�ضركاء اإىل تو�ضيع نطاق اجنازاتهم لكي تتما�ضى مع خطط النمو 

املتوقعة. اأخريًا، ي�ضتوجب عليهم تبني الرغبة وامل�ضاركة يف زيادة م�ضتوى اجلودة والتميز يف كافة اخلدمات والعمليات.

3-3 األعداد المستهدفة للسنوات الخمس القادمة:
عت اأهداف حمددة جلميع مبادرات »موهبة« وجرى �ضرحها يف اخلطط الت�ضغيلية اخلا�ضة بكل مبادرة. ارتكزت هذه االأهداف على اخلربة  ُو�ضِ

امل�ضتمدة خلل ال�ضنوات اخلم�س االأوىل، وقد خُل�ضت يف ال�ضكل )18(:
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ال�سكل 18  التو�سع املتوقع: اأعداد الطالب امل�ستفيدين من خدمات “موهبة” خالل خطة ال�سنوات اخلم�س 

20142015201620172018
املجموع

2014 اإىل 2018
65،00065،00065،00065،00065،000325،000التعرف

*2،6003،0753،6304،1004،1305،800الشراكة مع المدارس 
2503204005106302،100البرامج الدولية 

3،0003،5004،1005،0006،20022،000البرامج  المحلية
**2،2002،6003،0003،4003،90015،000تطوير االفكار

***7808208508859204،255المسابقات الدولية 
80،00085،00090،00095،000100،000450،000المسابقات المحلية 
االنت�ضار اطلق جتريبي        االلتحاق “مبوهبة”                  متاح للجميعالتعليم االلكتروني 

 500،000 ~89،00095،000102،000109،000115،000المجموع
امللحظات: 

*با�ضتثناء ال�ضراكة، تعترب جميع اأعداد امل�ضرتكني غري متداخلة خلل ال�ضنوات 
 4،130*طالب يف عام 2018 م باالإ�ضافة اإىل  1.700 الذين تخرجوا بني عامي 2014 م و 2018 

**�ضتتاح اأغلب امل�ضادر على االنرتنت والتدريب اجلماعي ، و�ضتقدم التلمذة لعدد حمدود من الطلبة 

***متثل هذه االأرقام املجموعة االأ�ضغر من  )املت�ضابقني(الدوليني املوؤهلني الذين يتلقون تدريبات مكثفة لعدة �ضنوات. 

ي�ضري اجلدول اأعله اإىل العدد امل�ضتهدف لكل برنامج يف كل عام، ومعدل النمو ال�ضنوي املتوقع. فاإذا افرت�ضنا اأن امل�ضاركني غري متداخلني خلل 

ال�ضنوات )اأي اأن الطالب ال ي�ضارك اإال يف �ضنة واحدة(، جند اأن »موهبة« �ضتكون قد خدمت ما يقارب 50،000 طالب يف الربامج ذات النوع االثرائي 

واملنح الدرا�ضية و450،000 طالب كجزء من امل�ضابقات . وُيتوقع اأن يكون اأثر املبادرات اجلديدة كبريًا، وخ�ضو�ضا مبادرة التعليم االإلكرتوين. ملا 

لديه من اإمكانية الو�ضول اإىل عدد كبري من امل�ضتفيدين يف جميع اأنحاء اململكة. 
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3-4 أهم مؤشرات أثر ونواتج المبادرات:
وال�ضيا�ضات  االأهداف اجلديدة  اإجنازات  واثبات  قيا�س  اأجل  م�ضتوى عال، من  اال�ضرتاتيجية )SKPI(، على  الرئي�ضية  االأداء  موؤ�ضرات  ُطورت 

التنفيذية »ملوهبة« )راجع الفقرة 1.2 حول الروؤية واالأهداف للطلع على �ضرح كامل وقائمة االأهداف وال�ضيا�ضات التنفيذية( وتتلخ�س املوؤ�ضرات 

وال�ضيا�ضات  االأهداف  عدد  مع  ليتوافق  بدقة  حتديده  مت  اال�ضرتاتيجية  الرئي�ضة  االأداء  موؤ�ضرات  عدد  باأن  علما   .)19 )ال�ضكل  يف  اال�ضرتاتيجية 

التنفيذية.

ال�سكل19 موؤ�سرات الأداء الر ئي�سة “ملوهبة” – موؤ�سرات املخرجات

مؤشرات األداء الرئيسية المقابلة  للسياسات التنفيذية الهدف 

تعرف

العلقة بني موؤ�ضرات املوهبة واالجنازات 1.1.1
التطبيق ال�ضليم للإجراءات وال�ضيا�ضات من قبل املدار�س 1.2.1
عدم التمييز: بني اجلن�ضني  والعوامل االجتماعية والبيئية والثقافية 1.2.2
مدى التعاون بني املعلمني ، واأولياء االأمور.، واملدار�س. 1.2.3

تطوير
اإقحام الربامج واخلدمات يف جميع فئات الطلب ومناطق اململكة العربية ال�ضعودية 2.1.1
اأثر الربامج واخلدمات على نواجت التعلم ) نتائج االختبار، االجنازات ال�ضخ�ضية، املهارات،الر�ضا(2.2.1

تكامل

عدد طلب “موهبة” املزاولني للتخ�ض�ضات العلمية اأو العاملني يف مواقع اإ�ضرتاتيجية. 3.1.1
عدد ال�ضركاء الفعالني والربامج، مبا يف ذلك اأيام الدرا�ضة املق�ضية يف املوؤ�ض�ضة، ، وامل�ضاهمات املالية 3.2.1

من قبل ال�ضركات. .
م�ضتوى ر�ضا امل�ضتفيدين) اجلامعات، املوؤ�ض�ضات،ال�ضركات(3.2.2

توعية
اأثر “موهبة” على ال�ضريحة امل�ضتهدفة ) االأرقام امل�ضتهدفة، م�ضتويات الوعي ، اأعداد الفعاليات(4.1.1
ح�ضور الفعاليات، املخرجات) احل�ضور، الر�ضا، ال�ضمعة العلمية للفعالية( 4.2.1

تميز

عدد امل�ضتفيدين اخلارجيني ) حتميلت املنهج واملطبوعات، امل�ضتخدمني امل�ضجلني،تطبيقات ال�ضراكة(  5.1.1
املقاالت املن�ضورة، امل�ضاركة يف الندوات املحلية والعاملية واملوؤمترات( 5.2.1
ر�ضا العملء، جودة اخلدمة، الوقت للتنفيذ ، فعالية العملية االإدارية واملالية5.3.1



59 اخلطة اخلم�سية الثانية لعام )2014 م - 2018 م(

 ثمة حاجة اإىل تطوير االآليات الدقيقة لقيا�س هذه املوؤ�ضرات على امل�ضتوى العام »ملوهبة« اإىل تطوير وو�ضع اأهداف املتعلقة باالأداء احلايل واملعايري 

املرغوبة واملقايي�س. ويجري عقد العديد من جل�ضات التخطيط لتو�ضيح املقايي�س املوجودة واملقايي�س اجلديدة التي �ضوف يجري رفعها يف تقارير، 

وتغطية م�ضدر البيانات، والتحليل املطلوب، وتواتر التقارير.

الهيكل التنظيمي ملوؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع يف ال�سكل )20(

ال�سكل 20

الرئي�س

جمل�س االأمناء

نائب الرئي�س

اللجنة التنفيذية

االأمني العام

نائب االأمني العام

امل�ضت�ضار القانوينمكتب االأمني العام

التدقيق الداخلي

االإدارة العامة للتعرف على 
املوهوبني والتوجيه

اإدارة التعليم االإلكرتوين

االإدارة العامة للتوا�ضل املوؤ�ض�ضي

االإدارة العام للتخطيط وامل�ضاريعاالإدارة العام للأوملبياد الدويل

االإدارة العامة للموارد الب�ضرية

االإدارة العامة لل�ضوؤون املالية واالإدارية

االإدارة العامة لتقنية املعلومات اإدارة البحوث وال�ضيا�ضات

االإدارة العامة لل�ضراكة مع املدار�س

االإدارة العامة للربامج االإثرائية

االإدارة العامة للإبداع العلمي

اال�ضتثمار
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4- الحوكمة والرقابة



61 اخلطة اخلم�سية الثانية لعام )2014 م - 2018 م(

ا�ضتطاعت »موهبة« اعتماد وتطبيق ال�ضوابط املالية ب�ضكل جيد، ويعمل الفريق املايل على تقدمي تقارير دورية حول مقارنة امل�ضروف الواقع مقابل 

املر�ضود يف امليزانية وذلك على م�ضتوى االإدارة/ اأو املبادرة. وبالرغم من متابعة املبادرات الفردية وتقدمي التقارير االإ�ضافية حول االأداء واملقايي�س 

الت�ضغيلية اإىل امل�ضرف العام، اإال اأن هذه املعلومات مل تقر ومل تعمم، وقد �ضرعت »موهبة« يف م�ضروع بيانات با�ضتخدام تقنية املعلومات يف عام 2013م 

لبناء خمزون بيانات ولوحة متابعة من اأجل توحيد التقارير احلالية واأمتتتها، وقد ُو�ضع هذا امل�ضروع يف االنتظار ريثما ت�ضدر اخلطة اخلم�ضية الثانية. 

اقرتح فريق التخطيط اال�ضرتاتيجي اإطارًا رقابيًا جديدًا لفريق القيادة، وتوفر لوحة املتابعة روؤية متوازنة ت�ضم املوؤ�ضرات ال�ضابقة واللحقة مع 

الت�ضديد على النتائج اال�ضرتاتيجية املرجوة. وتاأمل »موهبة« تبني مقولة »ما ميكن قيا�ضه ميكن اإجنازه« ف�ضرتكز فرق »موهبة« التنفيذية على برهنة 

النواجت واأثر الربامج، مما ي�ضاعد القيادة يف اتخاذ اأف�ضل قرارات التخ�ضي�س اال�ضتثمارية يف امل�ضتقبل.

 يلخ�س )ال�ضكل 21( لوحة املتابعة القيادية املقرتحة

ال�سكل 21اإطار العمل املقرتح للوحة املتابعة القيادية

منظور المجتمع منظور العميل منظور “موهبة” 

األثر النواتجالمخرجاتالمدخالت
الو�ضف 

له  املخطط  • التقدم 
املبادرات  يف  • اال�ضتثمار 

ويف خدمات الدعم 
 النفقات الت�ضغيلية 

 تعيني موظفني 
 اال�ضتثمارات املوظفة 

 االلتزامات املتخذة 
 �ضمان التمويلت

املحققة  الرئي�ضية  • االجنازات 
)تنفيذ  والعمليات  • الن�ضاطات 
اخلدمات الداخلية واخلارجية( 

 االأعداد التي ٌخدمت 
 اإجراءات اجلودة 
 م�ضتويات الر�ضا 
 التوقيت املنا�ضب 

 االأخطاء/ ال�ضكاوى 

نحو  املحقق  • التقدم 
االأثر)مثل: طلب “موهبة” 

مقارنة باملوهوبني االآخرين 
الذين مل تتم خدمتهم( 

التعلم  • نتائج 
 اجلوائز العاملية 

 االن�ضمام للجامعات 
 االجنازات )االأخرى( 

ا�ضتطاعت  مدى  اأي  • اإىل 
الروؤية  “موهبة” حتقيق 

 عمل اخلريجني يف املنا�ضب 
االإ�ضرتاتيجية والعلمية 

 حتوالت ايجابية وطنية 
على امل�ضتويات االأكادميية، 

واالبداعية،واالبتكارية. 

التقارير املتعلقة 
القرارات  اأو  القريب • بالتقدم  املدى  على  املتو�ضط • النتائج  املدى  على  البعيد • النتائج  املدى  على  • النتائج 

طبيعة املوؤ�ضر 
)�ضابق( ريادي  ت�ضغيلي • موؤ�ضر  )الحق(• موؤ�ضر  للنتائج  للنتائج• موؤ�ضر  • موؤ�ضر 

تكرار املراجعة 
�ضنوي • �ضهري  �ضنوي • ربع  • �ضنوي• ن�ضف 
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 وميكن تف�ضري الوحدات يف لوحة املتابعة على النحو التايل:

�ضل�ضلة من املوؤ�ضرات ال�ضابقة التي تعك�س التقدم احلايل املتعلق باإجراءات املدخلت املفرت�ضة يف اخلطط الت�ضغيلية )حالة  املدخالت:   •
التقدم/ امل�ضاكل، النفقات مقارنة بامليزانية، تعني موظفني جدد...(. �ضيجري اإعداد هذه املعلومات من قبل كل مبادرة/ اإدارة على اأ�ض�س 

�ضهرية و�ضتجمع اخلل�ضة يف لوحة املتابعة القيادية. 

�ضل�ضلة من املوؤ�ضرات التنفيذية اأو الت�ضغيلية التي تعك�س االإجنازات على املدى القريب من الناحية الكمية والنوعية كنتيجة  املخرجات:   •
للمدخلت. على �ضبيل املثال: اأعداد الطلب املخدومني، م�ضتويات الر�ضا، عدد ال�ضكاوى....الخ(. �ضيجري اإعداد هذه املعلومات من قبل 

كل مبادرة/ اإدارة اأو ق�ضم على اأ�ض�س ف�ضلية و�ضتجمع اخلل�ضة يف لوحة املتابعة القيادية. علمًا باأن املوؤ�ضرات النوعية مثل »الر�ضا« �ضتحتاج 

اإىل مقارنة با�ضتخدام معايري واأ�ضاليب قيا�ضية الإتاحة القراءة واملقارنة عرب املبادرات.

�ضل�ضلة من املوؤ�ضرات اللحقة التي ُتظِهر التقدم، يف منت�ضف املدة، نحو الو�ضول اإىل االأثر املن�ضود يف مهمة »موهبة«. على �ضبيل  النواجت:   •
املثال: قيا�س نواجت التعلم لطلب »موهبة« مقارنة بالطلب املوهوبني االآخرين الذين مل يحالفهم احلظ يف احل�ضول على خدمات »موهبة« 

اأو رعايتها. و�ضت�ضنف هذه املعلومات لـ »موهبة« على اأ�ض�س �ضنوية. 

�ضل�ضلة من املوؤ�ضرات اللحقة التي تربهن التقدم نحو حتقيق الروؤية على املدى البعيد، على �ضبيل املثال: اأعداد خريجي »موهبة«  الأثر:   •
العاملني يف منا�ضب علمية اأو ا�ضرتاتيجية، اأو اأثر »موهبة« يف حتول امل�ضتويات االأكادميية الوطنية، ويف االإبداع واالبتكار. و�ضت�ضنف هذه 

املعلومات »ملوهبة« على اأ�ض�س �ضنوية. �ضيكون املوؤ�ضر االأول �ضهًل ن�ضبيًا يف تقديره بعد و�ضع برامج اخلريجني، اأما املوؤ�ضر الثاين ف�ضيتطلب 

بيانات كثرية وقوة حتليلية كبرية، على �ضبيل املثال: املقارنة مع الزمن بني االأداء العام للمدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم امل�ضاركة يف 

م�ضابقات »موهبة« وبني املدار�س غري غري امل�ضاركة. 






