سياسات الترشيح والقبول في المشروع الوطني
للتعرف على الموهوبين

 .1التعريف باإلجراء:
يهدف اإلجراء إلى وضع منهجية متطورة للوصول للطلبة الواعدين بالموهبة مبنية على أهم األسس العلمية وأفضل
الممارسات التربوية لضمان االنتقاء السليم .

 .2النطاق :
جميع مناطق المملكة

. .3الغرض:






ضمان العدالة والشفافية في عملية الترشيح.
توفير وثيقة معتمدة للرجوع لها حال االختالف.
وضع مرجعية واضحة لعملية اختيار الطالب ومعايير القبول المطبقة.
تحديد السياسات والمسؤوليات التي يتم من خاللها ترشيح واختيار الطلبة.
التعرف على الطالب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة في مجاالت العلوم والتقنية بالمشاركة مع جهات مختلفة.

 .4جدول التعريفات :
الكلمة

التعريف

أدوات التعرف

اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة واستمارة الترشيح

مقياس موهبة

يهدف مقياس القدرات العقلية المتعددة إلى الكشف عن القدرات والمهارات األكاديمية الكامنة لدى الطلبة
في مجاالت اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب اإلبداع بالنظر إليها من خالل عدد من األبعاد
واألقسام واألنماط والصور

وزارة

وزارة التعليم

قياس

المركز الوطني للقياس والتقويم

خدمات الطلبة

البرامج اإلثرائية والشراكة مع المدارس بموهبة وبرامج وزارة التعليم

البرامج اإلثرائية

عبارة عن البرامج المحلية والدولية التي تقام في إجازة الصيف

المحلية

ٌ
مجموعة من النشاطات المتخصصة في أحد
هي برامج إثرائية للطلبة الموهوبين ُيقدم لهم من خاللها
الجوانب العلمية والمهارات النوعية المتقدمة لتنمية جميع الجوانب الشخصية والمعرفية والعقلية
والنفسية واالجتماعية والبدنية,وتنقسم إلى قسمين:
 .1محلية تفرغية
 .2محلية غير تفرغية
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دولية

الصفوف
المستهدفة
بوابة موهبة
المسرعون
الشراكة
الدليل التنظيمي
برنامج التوعية

هي برامج إثرائية صيفية تقام في رحاب أفضل الجامعات المحلية و العالمية ،وترشح "موهبة" الطالب
المتميزين الذين تنطبق عليهم معايير "موهبة الدولية" للمشاركة فيها حيث يتلقى الطلبة خالل تلك
البرامج أنشطة علمية متخصصة ويكتسبون مهارات نوعية متقدمة لتعزيز قدراتهم العقلية والنفسية
والبدنية واالجتماعية ،ويشارك في تلك البرامج طلبة متميزون من مختلف دول العالم.
وتنقسم إلى :
 .1برامج دولية تفرغية تقام خارج المملكة.
 .2برامج دولية تفرغية تقام داخل المملكة .
الثالث االبتدائي والسادس االبتدائي والثالث المتوسط
تمثل الواجهة اإللكترونية لجميع مبادرات مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.
عبارة عن انتقال الطالب مباشرة من الصف الرابع إلى السادس وكذلك من األول متوسط إلى الثالث
متوسط .
تعتبر "منح " مقدمة من "موهبة " تتيح للطلبة الذين حققوا المعايير المطلوبة حسب ما يتم توضيحه
لنفس العام ،و فرصة االلتحاق بمدارس "موهبة" والتي تنمي موهبة الطلبة و تطبق مناهج إثرائية
إضافية للموهوبين.
هو وثيقة سنوية يتم إصدارها وتعميمها على مدراء اإلدارات التعليمية قبل فتح المشروع الوطني
والهدف منها تسهيل مهام العاملين وتحوي المتطلبات الالزمة لسير المشروع ومسؤوليات األطراف
والجداول الزمنية
ورش عمل تقام باإلدارات التعليمية للطلبة وأولياء األمور والمعلمين .

 .5السياسات :
 5.5سياسات الترشيح في المشروع الوطني :
5.5.5
5.5.5
5.5.5

فترة الترشيح متاحة حسب الجدول الزمني الموضح في بوابة موهبة www.mawhiba.org
أن يكون الطالب /ـة في العام الدراسي الجاري الهـجري من الفئة المستهدفة ( الصف الثالث أو سادس ابتدائي أو
ثالث متوسط).
أن يكون عمر الطالب/ـة ضمن النطاقات التالية حسب صفه الدراسي:

العمر
51-7
55-55
51-51

الصف
ثالث االبتدائي
سادس االبتدائي
ثالث متوسط
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5.5.1

أن يكون الطالب تابع ألحد الجهات التالية :

5.5.1.5
5.5.1.5
5.5.1.5
5.5.1.1

المدارس الحكومية
المدارس األهلية
المدارس العالمية أو التعليم األجنبي
المعاهد العلمية لجامعة االمام .

5.5.5
5.5.1

التسجيل في بوابة موهبة .
إكمال إجراءات الترشيح اإللكتروني والتسجيل في المقياس .

5.5.7

تعبئة [نموذج طلب ترشيح ] ويتطلب ذلك ما يلي:

 5.5.7.5االطالع على قائمة األسئلة الشائعة الموجودة على بوابة موهبة.
 5.5.7.5االطالع على التعليمات والتي تشمل اإلقرار بالمسؤولية عن صحة البيانات المسجلة (وإلدارة المشروع الحق
الكامل باتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في حال عدم صحة أي من البيانات التي قام بذكرها الطالب والتي قد تصل الى
حجب خدمات موهبة عنه نهائيا ).
 5.5.7.5يجب وجود مرجعية في مركز المعلومات الوطني إما رقم سجل مدني أو رقم إقامة.
 5.5.7.1التأكد من وجود رقم السجل المدني الطالب /ـة وصحة االسم الرباعي كما هو في بطاقة العائلة.
5.5.5
5.5.5
5.5.51
5.5.55
5.5.55
5.5.55

االلتزام بحضور المقياس بالوقت والمكان المحدد.
يحق للطالب دخول الترشيح مرة كل ثالث سنوات ما عدا الطلبة المسرعين .
أال يختبر الطالب/ـة في نفس المرحلة أكثر من مرة .
في حالة الطالب دخل االختبار في غير صفه الذي قام بتسجيله في نموذج الترشيح ( بخطأ من الطالب دون علم إدارة
المشروع ) وحدث أن صفه الفعلي ليس ضمن الصفوف المستهدفة ثم اختبر بالسنة التي تليها وكان من ضمن
الصفوف المستهدفة تحسب له درجة اختباره القديمة .
االعتماد على الموافقة االلكترونية على شروط الترشيح المعلنة بالموقع حال مخالفة الطالب أو ولي أمره أو ممثل
اإلدارة لسياسات الترشيح.
يحق لموهبة استخدام بيانات الطالب فيما يخدم المصلحة العامة وأيضا جلب بياناته من الجهات التعليمية األخرى.

 5.5سياسات القبول في المشروع الوطني :
5.5.5
5.5.5
5.5.5
5.5.1

يتم قبول الطلبة المختبرين من أعلى  %5على جميع الطلبة في صفه الدراسي في المملكة.
يتم توزيع الطلبة على الخدمات المتاحة وفق المعايير لكل خدمة (الشراكة.البرامج االثرائية,إلخ)حيث أن كل خدمة لها
سياسات قبول تكميلية.
يكون االعتماد على بيانات الطلبة المسجلة عند التواصل في القبول والتوزيع.
هذا القبول ال يعتمد ما لم يؤكد الطالب الرغبة بحضور البرنامج المرشح له بالوقت المحدد.

 | 3صفحة

 .1المسؤوليات والصالحيات :
المعلم –الطالب:

1.5

 1.5.5تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع االلكتروني لبوابة موهبة .
 1.5.5في حال الترشيح الذاتي ,يتحمل الطالب تكلفة اختبار مقياس موهبة وفق سياسات قياس.
 1.5.5التأكد من وجود رقم السجل المدني (رقم االقامة) الطالب /ـة وصحة االسم الرباعي كما هو في بطاقة العائلة.

 .7وصف اإلجراءات:
7.5
7.5
7.5

يقوم الطالب/ـة أو ممثل /ـة اإلدارة التعليمية بفتح حساب في بوابة موهبة عبر الرابط:
www.mawhiba.org
تقوم إدارة التعرف و التوجيه بإعالن فتح باب التسجيل في المشروع الوطني عبر بوابة موهبة بتاريخ محدد .
يقوم الطالب/ـة أو ممثل /ـة اإلدارة التعليمية بتعبئة نموذج طلب الترشيح ,وفي حال كان الطالب/ـة من أم سعودية
يتطلب ذلك إرفاق هوية األم في أيقونة وثيقة األم وشهادة الميالد في أيقونة شهادة الميالد عبر النموذج اإللكتروني لبوابة
موهبة عبر الرابط:
www.mawhiba.org

7.1

يقوم الطالب/ـة بدفع تكلفة أدائه لالختبار والبالغة  511لاير سعودي في حال الترشيح الذاتي  (.في حال تم ترشيح الطالب/
ـة من قبل ممثل /ـة إدارة تعليمية تتكفل "موهبة" بدفع رسوم الترشيح).

7.5

للدفع في حال الترشيح الذاتي يجب فتح حساب في موقع قياس واتباع خطوات التسجيل والدفع الموضحة من قبل قياس
عبر الرابط:
www.qiyas.sa
7.5.5
7.5.5

7.1

يجب اتباع جميع تعليمات االختبار الموضحة من قبل قياس عبر الرابط:
www.qiyas.sa
يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بإعداد مراكز االختبار في جميع انحاء المملكة المتفق عليها في الدليل
التنظيمي .

يتوجه الطلبة ألداء االختبار في التاريخ المحدد له والمعلن مسبقا عبر بوابة موهبة :
www.mawhiba.org

7.1.5

على الطالب عند حضور اختبار مقياس موهبة ,جلب تعريف مختوم من المدرسة حسب النموذج المرفق في
موقع قياس ,وفي حال عدم إحضاره بالشكل المطلوب يمنع الطالب من دخول االختبار.
www.qiyas.sa

7.1.5

تم تقسيم االختبار لثالث فترات حسب الصفوف المستهدفة.
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7.1.5

يوجد نماذج االختبار مقياس موهبة في بوابة موهبة عبر الرابط:
www.mawhiba.org

7.7
7.5

تقوم "موهبة" بإعالن الدرجات عبر بوابة موهبة :
www.mawhiba.org
يتم إعالن توزيع الطلبة على الخدمات عبر بوابة موهبة حسب التاريخ المعلن:
www.mawhiba.org

 .5رسم اإلجراء:
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