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5E’sرحلة الطالب الموهوب

ُكن شريكًا
امسح الكود

Scan QR Code

امسح الكود

Scan QR Code

امسح الكود

Scan QR Code

كن عضوًا

تابعونا على وسائل التواصل

رشح موهبة

رابطة موهبة
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أو ابنــك  أو  نفســك  فــي   اســتثمر 
.طالبك باالنضمام إلى برامج موهبة

فــي أساســي  محــور   الموهوبــون 
ــادة ــاع الري ــم صن ــة وه ــة التنمي  عملي

والتميز
 لتصبــح شــريكًا فــي بنــاء الموهبــة
 فــي العالــم مــن خــالل رعايــة ودعــم

الموهوبين وبرامجهم

.

.
.

.

لســوق متخــرج  أو  جامعــي   طالــب 
 العمــل وســبق أن شــاركت فــي برامــج

موهبة؟
زمالئــك مــن  شــبكة  إلــى   انضــم  
القطاعــات شــتى  فــي   الموهوبيــن 

.من خالل رابطة موهبة

مهتم برعاية الموهبة واإلبداع؟
.انضم لعضوية موهبة

 ميداليات وجوائز
دولية

برامج ابتعاث

 برامج ريادة
األعمال

مسابقات
دولية إرشاد وتطوع

توظيف وتدريب

 

امسح الكود

Scan QR Code

مؤسسـة وطنيـة باطاللـة عالميـة
ترعى الموهبة منذ عام ١٤١٩ هـ

Scan QR Code

امسح الكود
٩٢٠٠١٤٠٢٥

مرحلة االكتشاف 

 التحقق من الموهبة
وتحديد االهتمامات
(العمر من 9 إلى 12)

1
مرحلة التعزيز

دورات متخصصة
و تجارب عملية

(العمر من 12 إلى 14)

2

مرحلة التميز

 دورات متقدمة
 والتواصل مع العلماء

 والمتخصصين
(العمر 14 وفوق)

3

 مرحلة التواصل      
 وخدمات رابطة

الموهوبين

 دورات متقدمة
 والتواصل مع العلماء

 والمتخصصين
(العمر 14 وفوق)

4

خدمات وبرامج  التمكين
5

)دعم تطوير الطالب ويتضمن (التوجيه المهني، االرشاد

إصدارات موهبة

ــال ــي مج ــة ف ــادر علمي ــة مص  لمطالع
تــم الموهوبيــن  ورعايــة   اكتشــاف 

 ترجمتها للغة العربية في موهبة
.

امسح الكود

Scan QR Code
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مقدمة

 تمكيــن الموهبــة واإلبــداع كونهمــا الرافــد األســاس الزدهــار
.البشرية

الرؤية

الرسالة

منهجية موهبة

االكتشاف

الرعاية

االستثمار
في الطاقات

الشابة

 دعم التنمية
 المستدامة في
STEM مجاالت

 تمكين األجيال
 المستقبلية من

العلماء والمبتكرين

مهارات
معرفية

 مهارات
شخصية

 مهارات
اجتماعية

 مهارات
قيادية

 دعم الجهود
 الهادفة إلى تطوير

 ودعم منظومة
 الموهبة واإلبداع

 وفق أفضل التجارب
 الدولية والممارسات

 المــيدانية

 تعزيز أثر الموهبة
 واإلبداع لمعالجة

 تحديات العالم
ومساعدة البشرية

الشــغف وتعزيــز  واإلبــداع  للموهبــة  محفــزة  بيئــة   إيجــاد 
.بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل

األهداف االستراتيجية
الشــغف وتعزيــز  واإلبــداع  للموهبــة  محفــزة  بيئــة   إيجــاد 

.بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل

 فصول 
موهبة

 األولمبياد 
 الوطني
 لإلبداع
العلمي

 برنامج موهبة 
اإلثرائي

المهاري 

تلمذة
موهبة

مسابقات
دولية

 برنامج موهبة
 لألولمبيادات

الدولية

 برنامج موهبة
 لما بعد

المدرسة

 برنامج موهبة
 لاللتحاق

 بالجامعات
المرموقة

سفراء
موهبة

بعثة
موهبة

برنامج
 موهبة

لألولمبيادات
الدولية

برنامج
 موهبة
اإلثرائي

األكاديمي

فصول موهبة
االفتراضية

برنامج
 موهبة
اإلثرائي
العالمي

برنامج
موهبة
اإلثرائي
البحثي

برامج موهبة خالل العام الدراسي

برامج موهبة خالل الفترة الصيفية

  مقياس موهبة
 للقدرات العقلية

المتعددة

 مسابقة 
موهوب

بيبراس 
موهبة

 كانجارو 
موهبة

 

التميز
نبني مستقبًال أفضل

المصداقية وتحمل المسؤولية
الثقة

شغوفون بتحقيق رؤيتنا
 الشغف

 مــن الخيــال إلــى االبتــكار
إلى غٍد أفضل

اإلبداع

اإليثار من أجل النجاح
التعـاون

القيم

 مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع "موهبــة"،
ــة ــن بلغــة الموهب ــم بالناطقي ــة، تهت ــر ربحي ــة غي  مؤسســة وقفي
ــافًا ــن؛ اكتش ــن الموهوبي ــم م ــوز العال ــن كن ــب ع ــداع، وتنق  واإلب
 ورعايــًة وتمكينــًا، لتــروي شــغف قلوبهــم وعقولهــم ببرامــج
ــة" ــدع.. "موهب ــم مب ــي عال ــم ف ــي به ــدة، وترتق ــادرات رائ  ومب
 مؤسســة وطنيــة بإطاللــة عالميــة، ُيعانــق طموحهــا الســماء، بمــا
الجغرافيــا، تحدهــا  وال  قيــادة،  وطمــوح  وطــن  رؤيــة   يخــدم 

.فتألقت ونثرت بذور العطاء لألشقاء والعالم


