
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في والقبول سياسات الترشيح 

 "لبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبينا"

   م2021



 

 

 

بالتعاون مع  وزارة التعليم     -2011منذ عام  -هو برنامج يقام سنويا   البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

القدرات العالية واالستعداد الفطري للتفوق في الرياضيات األكاديمية  ومركز قياس للكشف عن الطلبة أصحاب 

مقدمة من  والتطبيقية والتخصصات المرتبطة بالعلوم وبالتالي قبولهم في كافة البرامج والمسارات واألنشطة ال

 للموهبة.  "موهبة" و"الوزارة" وجهات داعمة

 نرجو االطالع على السياسات الموضحة أدناه والموافقة عليها.

 :   في البرنامج الوطنيسياسات الترشيح  .1

الموضح في موقع موهبة   حسب الجدول الزمني   ةمتاحالفترة خالل الللبرنامج وتسديد الرسوم الترشيح  •

www.mawhiba.org   

على أن يلتحق مرة واحدة لكل أن يكون الطالب/ ـة في العام الدراسي الجاري الهـجري من الفئة المستهدفة  •

 س، ثالث متوسط(. مرحلة من المراحل األساسية )ثالث ابتدائي ، ساد 

 أن يكون الطالب/ـة ضمن الفئة العمرية المساوية ألقرانه:  •

 العمر الصف

 7-10 ثالث ابتدائي 

 11-8 رابع ابتدائي 

 12-9 خامس ابتدائي 

 13-10 سادس االبتدائي 

 14-11 أول متوسط 

 15-12 ثاني متوسط 

 16-13 ثالث متوسط 

 17 -14 أول ثانوي 

المدارس العالمية أو -المدارس األهلية -ألحد الجهات التالية )المدارس الحكومية أن يكون الطالب تابع   •

 (االمام محمد بن سعود المعاهد العلمية لجامعة  - التعليم األجنبي

 [ ويتطلب ذلك ما يلي: ترشيح  تعبئة ]نموذج طلب و  إكمال إجراءات الترشيح اإللكتروني   •

 موهبة.   موقعالطالع على قائمة األسئلة الشائعة الموجودة على ا ➢

الحق   ولموهبةقرار بالمسؤولية عن صحة البيانات المسجلة  الطالع على التعليمات والتي تشمل اإلا ➢

والتي   الكامل باتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في حال عدم صحة أي من البيانات التي قام بذكرها الطالب 

 . قد تصل الى حجب الدرجة والحرمان من خدمات موهبة نهائيا  

 يشترط وجود مرجعية في مركز المعلومات الوطني إما رقم سجل مدني أو رقم إقامة.  •

بطاقة  الهوية الوطنية أو في المدني الطالب/ ـة وصحة االسم الرباعي كما هو التأكد من وجود رقم السجل   •

 .العائلة

http://www.mawhiba.org/MawhibaPrograms/NationalProject/2015/Pages/instruction.aspx


 

 

 ."قياس "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددةالمإكمال التسجيل في   •

  الترشيح عن طريق المعلم يشمل الصفوف )ثالث ابتدائي ، سادس، ثالث متوسط( فقط. •

االلكترونية على شروط  الترشيح المعلنة بالموقع حال مخالفة الطالب أو ولي أمره االعتماد على الموافقة  •

   أو ممثل اإلدارة لسياسات الترشيح.

يحق لموهبة استخدام بيانات الطالب فيما يخدم المصلحة العامة وأيضا جلب بياناته من الجهات التعليمية   •

 األخرى. 

 :ية المتعددة""مقياس موهبة للقدرات العقل ختباراالسياسات  .2

 تأكيد الحضور.التسجيل في البرنامج خالل المدة المعلنة و •

 .200يتطلب تأكيد الحضور للترشيح الذاتي دفع الرسوم  •

 تبر التسجيل مؤكد مالم يتسلم الطالب إشعار يفيد تأكيد التسجيل )رسالة(. عال ي •

 التسجيل المبكر يتيح للطالب اختيار المراكز المناسبة له.  •

 .(مقرات " حسب الطريقة المسجلة )عن بعد/ المقياس"االلتزام بحضور  •

 حضار اإلثبات المطلوب.إو ختبارااللتزام بتعليمات قياس يوم اال •

 مستوى: يحق للطالب دخول المقياس مرة واحدة لكل   •

 . أوخامس ابتدائي( ابتدائي أورابع ابتدائي )ثالث  المستوى األول: .1

 . ) سادس ابتدائي أوأول متوسط أوثاني متوسط(المستوى الثاني: .2

 )ثالث متوسط أوأول ثانوي(. المستوى الثالث: .3

 إما العربية أو االنجليزية. ختباريحق للطالب اختيار لغة اال •

ة إذا كانت البيانات أحد معايير  تسجيل بيانات خاطئة يحرم الطالب من حق االطالع على الدرجة خاص •

 المدينة( الجنس، القبول مثل)الصف، 

لغاء الترشيح  إما يترتب عليه من  تحجب درجة الطالب في حال خالف السياسات ويتحمل الطالب  •

 والمشاركة في حال تم قبوله في أحد البرامج:  

 . في صف غير الصف الفعلي واالختبار التسجيل ➢

 .يقيم فيها الطالب  الالتسجيل في مدينة  ➢



 

 

 :اسات القبول سي .3

برامج )الطلبة المختبرين وتوزيعهم على الخدمات والبرامج المتاحة وفق المعاييرلكل برنامج  قبول يتم  •

كل ل (، برامج الوزارةفصول موهبة، برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات إثرائية محلية ودولية، 

  سياسات قبول تكميلية. خدمة 

 يكون االعتماد على بيانات الطلبة  المسجلة عند التواصل  في القبول والتوزيع.  •

 .ويحرم الطالب من المشاركة في البرامج   تغيرمدينة السكن بعد التسجيل غير مقبول •

 مكن ذلك.ن أإخالل فترة التوزيع ليتم توفير مقعد تقديم ما يثبت انتقال الطالب من مدينته يتم في حال  •

 ال يعتمد ما لم يؤكد  الطالب الرغبة بحضورالبرنامج المرشح له بالوقت المحدد. في البرامج  القبول •

 مخالفة شروط التسجيل أوالسياسات يحرم الطالب من حق المشاركة حتى وإن تم توزيعه على البرامج.   •

 


