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 املوهوبين عن للكشف الوطني البرنامج في الترشيح سياسات
 

 

 املستهدفة: الفئة

على أن يلتحق مرة واحدة لكل مرحلة من  أن يكون الطالب/ ـة في العام الدراس ي الجاري من الفئة املستهدفة  .1

 املستويات الثالث: 

 املستوى األول: )ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي أو خامس ابتدائي(. •

 املستوى الثاني:) سادس ابتدائي أو أول متوسط أوثاني متوسط(.  •

 ث متوسط أو أول ثانوي(. املستوى الثالث:)ثال •

 في الصف الدراس ي، بحسب الجدول التالي: الفئة العمرية املساوية ألقرانهأن يكون الطالب/ـة ضمن  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املدارس العاملية أو التعليم  -املدارس األهلية -ا ألحد الجهات التالية )املدارس الحكومية  أن يكون الطالبـ/ـة تابع   .3

املدارس السعودية خارج اململكة(.  -األجنبي  

 ترشيح ويتطلب ذلك ما يلي:الإجراءات الترشيح اإللكتروني وتعبئة نموذج طلب  الطالبـ/ـةأن يستكمل   .4

 الشائعة املوجودة على موقع موهبة. االطالع على قائمة األسئلة  •

وملوهبة الحق الكامل   ،االطالع على التعليمات التي تشمل اإلقرار باملسؤولية عن صحة البيانات املسجلة •

  لىإالتي قد تصل  بذكرها الطالبـ/ـةفي حال عدم صحة أي من البيانات التي قام  امناسب  باتخاذ أي إجراء تراه  

 . انهائي  مات موهبة حجب الدرجة والحرمان من خد 

 أو رقم اإلقامة.  الهويةوجود مرجعية في مركز املعلومات الوطني كرقم  شترطي   .5

 العمر الصف 

 10 - 7 الثالث االبتدائي 

 11 - 8 الرابع االبتدائي 

 12 - 9 الخامس االبتدائي 

 13 - 10 السادس االبتدائي 

 14 - 11 األول املتوسط 

 15 - 12 الثاني املتوسط 

 16 - 13 الثالث املتوسط

 17 - 14 األول الثانوي 



 

 

بطاقة ) األسرة  سجلفي الهوية الوطنية أو وصحة االسم الرباعي كما هو  لطالبـ/ـةل الهوية التأكد من وجود رقم  .6

 العائلة(.

 املتعددة. إكمال التسجيل في مقياس موهبة للقدرات العقلية  .7

 الترشيح عن طريق ممثلي إدارات املوهوبين يشمل الصفوف )ثالث ابتدائي، سادس، ثالث متوسط( فقط.  .8

ولي أمره أو ممثل   أو  الطالبـ/ـة على شروط الترشيح املعلنة باملوقع حال مخالفة  لكترونية اإلاعتماد املوافقة  .9

 اإلدارة لسياسات الترشيح.

الحصول على بياناته من الجهات   اوأيض  فيما يخدم املصلحة العامة  الطالبـ/ـةيحق ملوهبة استخدام بيانات  .10

 التعليمية األخرى.

 :املتعددة العقلية للقدرات موهبة مقياس سياسات

 استكمال التسجيل في البرنامج خالل املدة املعلنة وتأكيد الحضور. .1

 قياس.  لىإ الرسوم  تسديدالذاتي و بعد استكمال إجراءات الترشيح   للمقياستأكيد الحضور ب الطالبـ/ـةأن يلتزم  .2

 اختيار املراكز املناسبة له.   لطالبـ/ـةليتيح التسجيل املبكر  .3

 يحق للمرشح اختيار مقر االختبار املناسب له باي منطقة في اململكة. .4

 د. بالوقت واملكان املحد االختبارااللتزام بحضور  .5

 خصية املطلوب.إثبات الش حضارإو بتعليمات قياس يوم االختبار  الطالبـ/ـةأن يلتزم  .6

 نجليزية.التقدم للمقياس بإحدى اللغتين العربية أو اإل  ـة/ـيحق للطالب .7

الترشيح واملشاركة   لغاءإما يترتب على ذلك من  الطالبـ/ـةإذا خالف السياسات ويتحمل  الطالبـ/ـةتحجب درجة  .8

 وذلك إذا:   وال يحق له املطالبة باسترجاع رسوم املقياس أو التعويضفي حال تم قبوله في أحد البرامج، 

 مخالفة سياسة االختبار )سياسات املركز الوطني للقياس(.ب الطالبـ/ـةقام  •

 لفعلي. ابالتسجيل في صف غير صفه  الطالبـ/ـةقام  •

 مدينة ال يقيم فيها. بالتسجيل في الطالبـ/ـةقام  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القبول  سياسات

  إثرائية  برامج) برنامج  لكل املعايير وفق املتاحة والبرامج الخدمات على وتوزيعهم املختبرين الطلبة قبول  يتم .1

  سياسات  خدمة  كلل (الوزارة برامج والرياضيات، العلوم في املتقدم موهبة برنامج موهبة، فصول  ودولية، محلية

   تكميلية. قبول 

   والتوزيع. القبول  عمليات في التواصل  عند املسجلة  الطلبة بيانات على االعتماد يتم .2

 التالية:  الوثائق  من  لديه ما  توفير هأمر  ولي  على يتعين مدينته، من  الطالبـ/ـة  انتقل  إذا .3

 تعريف من جهة العمل يوضح ارتباط مقر العمل باملدينة التي انتقل إليها. •

 لبيت أو صك ملكية ألرض مع رخصة بناء في املدينة التي انتقل إليها. صك ملكية  •

 أشهر للوحدة السكنية في املدينة التي انتقل إليها.  3فاتورة كهرباء أو ماء آلخر  •

 عقد إيجار سكني موثق من )منصة إيجار( في املدينة التي انتقل إليها.  •

عد إليهاشهادة الطالب من مدرسة في املدينة التي انتقل  •
 
 ( إضافية لدعم طلب النقل وثيقة. )ت

 حيث سيتم دراستها من قبل اإلدارة املعنية ثم تزويد ولي األمر بالنتيجة.     

 مع مالحظة أنه:

 في حال كان هذه الوثائق تخص والدة الطالب، فيرفق معها ما يثبت صلة القرابة مثل سجل األسرة أو شهادة امليالد.  •

 خص قريب آخر، فيرفق معها صورة من صك الحضانة أو الوالية.في حال كانت الوثائق ت •

 

 فيه.  قبوله  العتماد ،املحدد الوقت في له شح ر    الذي بالبرنامج الطالبـ/ـة تسجيل  يشترط .4

  تشترط  التي موهبة وخدمات برامج في املشاركة حق من الطالبـ/ـة  حرمت والسياسات التسجيل شروط مخالفة إن .5

   البرامج. على توزيعه تم  وإن حتى  املتعددة العقلية للقدرات  موهبة مقياس  درجة

 

 


