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مجااللتخطيط و التنظيم :  أوالً: 

 

 

 

 

 

املعيار م  املجال

 

- التخطيط و 1

التنظيم 

- للربنامج رؤية ورسالة توجه أنشطة الربنامج لتلبية احتياجات و تطلعات  1-1

جميع املستفيدين من الربنامج.  

- للربنامج خطة تتضمن السياسات و األهداف و اإلجراءات التي تحدد  1-2

تطبيق منهاج الربنامج و طرق رعاية وتعليم املوهوب� و الخدمات 

االستشارية و مشاركة أولياء أمور الطالب املوهوب� و نرش ثقافة اإلبداع 

يف املدرسة املجتمع املحيل.  

- للربنامج نظام مراقبة مستمر لألداء لض�ن بأن كل أهداف الربنامج و  1-3

متطلباته قوبلت من خالل نظام بيانات لجمع األدلة لبيان مدى تحقق 

أهداف الربنامج.  

- لدى الربنامج إجراءات متوافقة مع رؤية ورسالة الربنامج تحدد كيفية  1-4

التحاق الطالب واملعلم� و املرشف� و أي شخص يود االنض�م بالربنامج.   

- تعلي�ت وإجراءات الربنامج تراجع باستمرار وعند الرضورة بناء عىل  1-5

التغذية الراجعة من املستفيدين عن طريق فريق عمل تشكله املدرسة 

لهذا الغرض.  

- مسؤوليات العامل� بالربنامج واضحة وموثقة و مصادق عليها من مدير  1-6

الربنامج يف املدرسـة.  

 : تحتاج خدمة الطالب املوهوب� إىل برنامج تكون أنشطته مخططة و مصممة بناء وصف الغرض من املجال

 عىل احتياجاتهم وتطلعاتهم ، ويتم تنفيذها وفق نظام موثق و واضح لجميع من يعمل يف الربنامج  .      
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- يستخدم الربنامج وسائل متنوعة لرتشيح الطالب لاللتحاق بأنشطته  1-7 

اإلثرائية تشمل قياس جميع قدرات الطالب الذهنية و اإلبداعية و 

الشخصية إلعطاء الفرص ألي موهبة لاللتحاق بالربنامج.   

- يوفر الربنامج خطة فردية لكل طالب موهوب ملتابعة رعايته وتعليمه  1-8

عىل مدى مستويات الربنامج كافة.  

- جميع أنشطة الربنامج مصممة ملقابلة احتياجات الطالب املوهوب�  1-9

املعرفية و املهارية و االجت�عية.  

- يوفر الربنامج مصادر املعلومات بشكل كاٍف (اإلنرتنيت- كتب يف رعاية  1-10

وتعليم املوهوب�- قصص علمية - ...الخ) ويجعل الوصول إليها سهال 

للطالب املوهوب� و املعلم� وجميع العامل� بالربنامج.  

- للربنامج فرتة زمنية محددة خالل اليوم الدرايس لتنفيذ األنشطة بحيث  1-11

ال يجد الطالب املوهوب أي صعوبة أو معوق �نعه من االلتحاق بأنشطة 

الربنامج.  

- أهداف الربنامج واضحة ومنشورة ويعرفها جميع أصحاب الحصص من  1-12

الربنامج(الطالب – املعلمون- مديري املدارس – أولياء األمور ).  

- للربنامج قنوات اتصال مع خرباء متخصص� يف رعاية وتعليم املوهوب�  1-13

يقدمون استشارات بخصوص خطط وأنشطة الربنامج.  

- تتضمن خطة الربنامج أنشطة إعالمية لنرش ثقافة رعاية املوهبة يف  1-14

املجتمع املحيل للمدرسة.  

- تتضمن خطة الربنامج أنشطة متنوعة لرعاية الجوانب الخمسة الرئيسة  1-15

للربنامج ( الدوافع نحو التعلم – مهارات التفك�- مهارات التعلم- مهارات 

البحث – الس�ت الشخصية املؤثرة ) .   

 

- لكل طالب موهوب يلتحق بالربنامج ملف إنجاز يتضمن معلومات عن  1-16 

موهبته و أنشطته وكل نتاجاته اإلبداعية وينتقل هذا امللف معه إىل 

مستويات الربنامج الالحقة.   

- تتضمن خطة الربنامج برامج ومسابقات متنوعة لتنمية االبتكار لدى  1-17 

الطالب املوهوب�.   
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ثانيا : مجال املنهاج و التعليم  

 

 

املعيار     م  املجال

- املنهاج والتعليم  2

2-1 

- يوجه منهاج الربنامج املعلم� للرتكيز عىل تخطيط خربات الطالب املوهوب� 

يف كل مجال من املجاالت التي يرعاها الربنامج (الدوافع نحو التعلم – مهارات 

التفك� – مهارات التعلم – مهارات البحث – الس�ت الشخصية املؤثرة ) .  

2-2 

- يوفر منهاج الربنامج الفرص لجميع الطالب املوهوب� الستخدام التقنية 

الحديثة لتنمية مواهبهم مثال ذلك ( املسجالت، الفيديو، الحاسب اآليل، 

املجهر ، اإلنرتنيت ...الخ )، و�كن أن يستعملوها مبفردهم أو بالتعاون مع 

زمالئهم .   

2-3 

- يوفر منهاج الربنامج الفرص للطالب املوهوب� لتشجيعهم عىل امل�رسات 

الصحية الجيدة مثل االهت�م بالغذاء الصحي و ارتباطه بالطاقة الذهنية، 

والت�رين الرياضية و النظافة الشخصية مثال ذلك غسل اليدين بعد م�رسة 

الطالب ألع�ل تركيبية أو كيميائية .  

2-4 

- يوفر منهاج الربنامج الفرص للطالب املوهوب� لإلطالع عىل س�ة حياة 

املبدع� عىل الصعيد العريب واإلسالمي و العاملي، وإدراكهم للتحديات التي 

واجهها هؤالء املبدع� يف حياتهم و ما توصلوا إليه من نتاجات أثرت عىل 

حياة و مستقبل البرشية .   

 2-5 

- يوفر منهاج الربنامج الفرص للطالب املوهوب� لربط مواهبهم بالبيئة 

االجت�عية و الطبيعية التي يعيشون فيها و إدراك مشكالتها و التحديات التي 

تواجهها .    

- املناهج و التعليم 2
2-6 

- يوجه منهاج الربنامج املعلم� لدمج املحتوى املتعلق بتنمية مهارات التفك� 

(تنمية القدرات و املهارات الذهنية- تنمية فهم الطالب ألساليبهم و أساليب 

غ�هم يف التفك�) باألنشطة الصفية الالصفية يف املدرسة.   

- توجه أهداف وأنشطة منهاج الربنامج املعلم� لتقييم تقدم موهبة الطالب  2-7

:  جودة الخدمات للطالب املوهوب� يجب أن تتضمن املنهاج وطرق التعليم ملقابلة وصف الغرض من املجال

 احتياجاتهم و تطلعاتهم و أصحاب الحصص اآلخرين من الربنامج . 
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باستمرار.  

- يوفر الربنامج أدلة إرشادية ملعلم� لتطبيق محتوى املنهاج.   2-8

2-9 

- يوفر املنهاج الفرص للطالب املوهوب� للترسيع الجزيئ أو الكامل النتقال 

الطالب املوهوب من مهارة إىل مهارة أعىل ومن مستوى إىل مستوى أعىل يف 

الربنامج.  

2-10 
- األنشطة الصفية و الالصفية للمنهج متوافقة مع أهداف الربنامج واضحة 

ومحددة لكل مستوى من مستويات الربنامج.  

2-11 
- املواد و األجهزة التي تستخدم لتطبيق أنشطة الربنامج تراعي احتياجات و 

قدرات الطالب املوهوب� و أع�رهم و الجنس(ذكور – إناث ) .   

2-12 
- يساعد املعلم� الطالب املوهوب� يف توجيههم نحو مجاالت اإلبداع املتناسبة 

مع قدرات وميول كل طالب موهوب.  

2-13 
- يوفر املعلم� الفرص للطالب املوهوب� ملشاركتهم يف اتخاذ القرارات حول 

أنشطة الربنامج.   

2-14 
- يوفر املعلم� الفرص للطالب املوهوب� للعمل يف مشاريع ج�عية و التعلم 

من بعضهم البعض.  

2-15 
- يستخدم املعلم� معرفتهم باهت�مات و قدرات الطالب املوهوب� يف 

تصميم فرص تنمية مواهبهم بشكل فردي أو ج�عي.  

2-16 

- يعمل املعلم� طوال فرتة أنشطة الربنامج خالل اليوم للتعرف عىل أفكار 

الطالب املوهوب� و توثيقها و تشجيعها من خالل اإلصغاء الجيد لهم و إبداء 

االهت�م بكل أفكارهم مه� كانت بسيطة و غ� مألوفة .  

 2-17 

- يستخدم املعلم� معرفتهم مبحتوى املنهاج و أنشطته لطرح املشاكل و وضع 

الطالب املوهوب� أمام تحديات لتحفيزهم عىل التفك� وتنمية الجرأة الذهنية 

لديهم .   

 2-18 

- يستخدم املعلم� اسرتاتيجيات التعلم النشط يف رعاية وتعليم الطالب 

املوهوب� مثال ذلك ( العصف الذهني، التعلم التعاو�، حل املشكالت، التعلم 

باللعب....الخ ) .  
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 . مجال التنمية املهنيةثالثاً :

 

 

 

املعيار     م  املجال

- التنمية املهنية  3

 - للربنامج خطة لتدريب جميع معلمي املدرسة و العامل� فيها و أولياء  3-1

األمور عىل أساليب رعاية و تعليم الطالب املوهوب�.   

- للربنامج سجالت خاصة ملؤهالت جميع العامل� بالربنامج و الربامج  3-2

التدريبية التي يلتحقون بها وخرباتهم يف مجال رعاية و تعليم املوهوب�.  

- للربنامج أنشطة متعددة لتثقيف و توعية املعلم� بأهمية تعميق ثقافتهم  3-3

و معارفهم يف رعاية وتعليم املوهوب�، مثال (تشجيعهم عىل متابعة 

دراساتهم العليا يف رعاية املوهوب� أو إعداد الدراسات والبحوث و 

املقاالت....الخ ) .   

- جميع معلمي املوهوب� لديهم شهادة تخصص أو درجة علمية يف رعاية و  3-4

تعليم املوهوب�.  

- للربنامج آلية محددة لتبادل الخربات و امل�رسات املتميزة يف رعاية و  3-5

تعليم املوهوب� ب� معلمي املوهوب�.  

- يشارك الطالب املوهوب� يف تطوير الربامج التدريبية للمعلم� من خالل  3-6

استطالع آرائهم أو عن طريق املقابلة املبارشة أو من خالل مراقبة إنتاجهم 

اإلبداعي.  

- للربنامج آلية محددة لعمل مقارنة مرجعية مع أفضل امل�رسات يف تطبيق  3-7 

برامج رعاية وتعليم املوهوب� تبدأ عىل مستوى املنطقة التعليمية ثم عىل 

مستوى اململكة و الدول العربية ثم عىل املستوى العاملي.  

: يحتاج الطالب املوهوب� ملعلم� متخصص� يف مجال رعاية وتعليم املوهوب� و وصف الغرض من املجال

مدرب� تدريبا مهنيا عاليا، ولديهم خربة متميزة ويستخدمون أساليب تعليمية حديثة ويطورونها باستمرار 

بناء عىل احتياجات وتطلعات الطالب املوهوب�. ك� يحتاجون ملعلم� لديهم شخصية ناجحة تدعم 

  وحتثهم على اإلبداع.مبادراتهم وأفكارهم
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 .لعالقات و بيئة اإلبداع  ا مجالرابعاً :

 

 

 

 

املعيار     م  املجال

- العالقات و بيئة 4

اإلبداع  

4-1 

 - يهيئ الربنامج األماكن املالمئة داخل و خارج املدرسة التي �ارس فيها 

الطالب املوهوب� أنشطتهم اإلبداعية و تحتوي املصادر التي تحفزهم و 

تتحدى قدراتهم و تجعلهم يستمتعون بالتعلم.  

4-2 
 -  لدى الربنامج تعلي�ت شاملة لكيفية االستخدام اآلمن لكافة األجهزة و 

املواد الكيميائية أو غ�ها وجميع املصادر و املواد املستخدمة الربنامج .  

4-3 

 - يوفر الربنامج فرتة زمنية لتدريب الطالب املوهوب� عىل كيفية االستخدام 

اآلمن لكافة األجهزة و املواد الكيميائية أو غ�ها وجميع املصادر و املواد 

املستخدمة يف الربنامج.  

4-4 
 - يوفر الربنامج آماكن خاصة للطالب املوهوب� لخزن حاجاتهم الشخصية و 

انتاجاتهم اإلبداعية و يستطيعون الوصول إليها بسهولة .  

4-5 

 - للربنامج آلية محددة للتواصل مع عائالت األطفال املوهوب� للمشاركة يف 

املعلومات حول كل ما يتعلق برعاية و تعليم املوهوب� و توثيق ذلك يف 

امللف الخاص بالطالب املوهوب.  

4-6 

- يزود الربنامج العائالت بتقارير دورية عن مدى التقدم يف رعاية و تعليم 

أطفالهم املوهوب�.  

 

 

4-7 

 - للربنامج آلية محددة للتواصل مع املجتمع املحيل و مؤسساته يف القطاع 

الخاص بهدف التعرف عىل احتياجات املجتمع و االتجاهات املستقبلية 

لسوق العمل وتحدياته وذلك بهدف ربط مواهب الطالب وتطويرها 

بحاجات و تطلعات مجتمعهم. 

 :   تحتاج املوهبة إىل بيئة إيجابية محفزة و آمنة توفر للطالب املوهوب املناخ وصف الغرض من املجال

املالئم إلطالق قدراته اإلبداعية، وإىل عالقات مستمرة مع أولياء األمور واملجتمع وأصحاب األع�ل لربط 

 موهبة الطالب مع احتياجات وتطلعات مجتمعه .  
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4-8 

- تتضمن أنشطة الربنامج زيارات دورية للعائالت و رجال األع�ل 

وشخصيات اجت�عية و متخصص� يف رعاية املوهبة لإلطالع واملشاركة يف 

أنشطة و فعاليات الربنامج.  

4-9 

- يعمل املعلم� و جميع العامل� يف الربنامج عىل تشجيع وتقدير أفكار 

الطالب املوهوب� ويتقبلون أفكارهم الغريبة " غ� التقليدية " وتقدير 

األفكار مه� كانت بسيطة وذلك عن طريق الحوار معهم و االست�ع إىل 

وجهات نظرهم.  

4-10 
- لدى الربنامج إجراءات واضحة لعدم استخدام املعلم� أو أي شخص يعمل 

يف الربنامج أية تهديدات أو مالحظات تنتقص من قدرات الطالب املوهوب�.   

4-11 

- لدى الربنامج إجراءات لتشجيع التعاون ب� األطفال املوهوب� والقيام 

مبشاريع مشرتكة و بث روح الح�س و املثابرة في� بينهم يف جميع األماكن 

التي يتواجدون فيها واالبتعاد عن أي شكل من أشكال االستهزاء واالنتقاص 

من أفكار و قدرات اآلخرين .  

4-12 
- يعقد الربنامج ورش عمل ألولياء أمور الطالب املوهوب� لتعريفهم 

بأهداف ومحتوى الربنامج .  
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 .التقويم و التحس� املستمر خامساً : مجال 

 

 

املعيار     م املجال 

- التقويم والتحس� 5

املستمر  

5-1 

- لدى الربنامج خطة للتقييم تصف أغراض التقييم و اإلجراءات و استع�ل 

نتائج التقييم، ك� تتضمن اآليت :  

إعداد ملف لكل طالب موهوب يشمل أفكاره اإلبداعية و أنشطته و  -أ

 تطورها يف جميع مراحل الربنامج . 

 تحديد أساليب مشاركة أولياء أمور الطالب املوهوب يف عملية التقييم .  -ب

تحديد طرق التواصل مع أولياء األمور إلطالعهم عىل نتائج رعاية  -ت

 الربنامج ألطفالهم املوهوب�.

 وصف تقدم أداء الطالب املوهوب و إبالغ الطالب و أولياء أمورهم  -ث

بهذا التقدم .   

5-2 

- تشمل معلومات تقييم الربنامج عىل جميع املجاالت التي يرعاها الربنامج( 

  –مهارات البحث– مهارات التعلم - مهارات التفك� – الدوافع نحو التعلم

....) .  الس�ت الشخصية املؤثرة

5-3 

- لدى الربنامج نظام إلدارة املعلومات تقنياً لجمع و تحليل البيانات واملعلومات 

الخاصة بأداء الطالب املوهوب� و املعلم� و أداء الربنامج بشكل عام.  

 

5-4 
- يستخدم الربنامج نتائج تقييم األداء يف إجراء التحسينات عىل أنشطة الربنامج 

التي أظهرت نتائج التقييم قلة فاعليتها يف تحقيق النتائج املتوقعة.  

5-5 

- يستخدم الربنامج طرق متعددة لتقييم أداء الطالب املوهوب� مثل املالحظة، 

قوائم التدقيق، آراء أولياء األمور، زوار املدرسة من املتخصص� برعاية وتعليم 

املوهوب�....الخ .  

 :  يحتاج الربنامج لعملية تقويم منظمة لقياس أثر الخدمات املقدمة للطالب وصف الغرض من املجال

 املوهوب�، و بيان مدى فاعلية أنشطة الربنامج يف تنمية مواهب الطالب. 
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5-6 

- لدى الربنامج آلية محددة لقياس رضا أصحاب الحصص من الربنامج(الطالب 

املوهوب� – املعلمون- أولياء األمور – املرشفون..)، كاستطالعات الرأي أو املقابلة 

املبارشة...الخ .  

5-7 
- لدى املدرسة فريق التقويم الذايت مهمته مراقبة وقياس أداء الربنامج بشكل 

مخطط له يف ضوء معاي� الربنامج.  

5-8 

- لدى املدرسة املطبقة للربنامج سجالت خاصة بنتائج التقويم الذايت تكون 

متوفرة لإلطالع عليها من قبل العامل� بالربنامج أو أعضاء فريق التقويم 

الخارجي من املرشف� عىل الربنامج.  

5-9 
- تقوم املدرسة املطبقة للربنامج بعملية تقييم الربنامج مرة عىل األقل سنوياً 

يشارك يف عملية التقييم الطالب املوهوب� و املعلم� و املرشف� و أولياء األمور.  

5-10 

- تخصص املدرسة املطبقة للربنامج وقت محدد قبل نهاية العام الدرايس لفريق 

التقويم الذايت لإلجراء عملية تقويم أداء الربنامج، بعد أن يتلقى هذا الفريق 

التدريب املناسب.  

5-11 
- تقوم الجهات املرشفة عىل الربنامج بإجراء عملية تقويم خارجي ألداء الربنامج 

عىل األقل كل عام� دراسي�.  

5-12 

 تحديد نقاط القوة ( الذايت – الخارجي )- يتضمن تصميم أنشطة تقييم الربنامج

و الضعف يف الربنامج باإلضافة تجميع أدلة عىل جميع مجاالت الربنامج و 

تتضمن :  

 فاعلية إجراءات الربنامج . -أ
مدى تقدم موهبة كل طالب وفق املجاالت التي يرعاها الربنامج ((  -ب

 مهارات التعلم مهارات البحث- مهارات التفك� – الدوافع نحو التعلم
 ....) . الس�ت الشخصية املؤثرة–

رضا الطالب املوهوب� و املعلم� و املرشف� وأولياء األمور عن أداء  -ت
الربنامج.     

5-13 

 لوضع أهداف ( الذايت - الخارجي)- يستخدم الربنامج نتائج معلومات التقويم

للتحس� و اإلبداع املستمر التي تشتمل عىل جميع الجوانب التي يرعاها 

الربنامج.  


