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:األهداف

نموهوبيسياسةبناءآلياتعلىالضوءتسليطإلىالورقةتهدف

اقشةمنخاللمنالتوازنوتحقيقاألدواروتحديدالعامالتعليممدارسفي

.المدارسبهذهبالمعنينالمناطةالمختلفةاألدوار



2030رؤية 

دعمعلىالسعوديةالعربيةبالمملكةالرشيدةالحكومةحرصت

2030ديةالسعوالعربيةالمملكةلرؤيةتحقيقاالمستدامةالتنمية

فيوذلك"مثمرةفرصة....مزدهراقتصاد"محورضمن

أهدافمعماشىيتوبشكلالتنميةعجلةدفعفييسهمتعليمتوفير

اتوالتوجهالمعرفيالتحولومتطلباتالتنميةومتطلبات

موالسوصاحبهللاحفظهالشرفينالحرمينلخادمالرشيدة

التنافسيةئةالبيوتهيئةتوفيرفيسعيا ًاألمينعهدهوليالملكي

التيمكانةاللتأخذالرشيدةمملكتنافيواالبتكاراالبداعوتحفيز

.العالمبلدانبينتستحق



2030رؤية 

ساتناًإنًصناعةًالموهبةًواإلبداعًواستزراعًالتفكيرًاإلبداعيًفيًمؤس

نافسيةًالتعليميةًهوًخيارًاستراتيجيًالًمحيصًعنه،ًخاصةًفيًظلًالت

.مةًالشديدةًوفيًظلًاالهتمامًوالدعمًغيرًالمحدودًمنًقبلًالقيادةًالحكي



2030رؤية 

ن الرعاية إلى التمكيوجوبًاالنتقالًفيًمجالًالموهوبينًمنً

برامج المسؤولية إلىًبرامج للمسؤولية االجتماعية ومنً

بحيثًتكونًرعايةًوتنميةًواستثمارًالموهوبينالمهنية 

منًاستراتيجيةًالمؤسسةًالتعليمي ةًومسؤولياتهاًوالمبتكرينًجزءاً 

.األساسيةً



2030رؤية 

انطالقةًجديدة2030ًرسمتًالمملكةًمنًخاللًرؤيةً

مختلفًعبرًشتىًمراحلهًوالتميز والرقي في تطوير التعليم إلىً

.مناهجهًوطرقه





تعليم الموهوبين

فيًرواالستثمابالخدماتًالطالبيةًالمقدمةًللموهوبينًاالهتمام

ة وظائف المدرسقدراتهمً،ًجعلًاالهتمامًبهمًوظيفةًأساسيةًمنً

.وقيمة عليا تقوم عليها في أداء مهامها

 العمل على رعاية وتنمية هذه المواهب سواء كانت في

شكل استعدادات كامنة أو تطورت وصلت لمراحل متقدمة 

.من االبتكار واإلبداع



تعليم الموهوبين

ًوالماديًلهمالدعم العلمي تقدم.

 فيًبرامجًالموهبةًواإلبداعتستقطب المختصين.

 دًفيًهذاًالمجالًوتزويدهمًبكلًجديتأهيل قدرات العاملين
فًعنًوالعملًبشكلًأكبرًوأكثرًديناميكيةًفيًبرامجًالكش

.الموهوبينًفيًمختلفًالمراحلًالتعليمية

 دائمينًفيًالمدارسًلرعايةًإعداد وتوفير أعضاء
الموهوبينًوالمبدعين،ًوتدريبهمً

يًاالهتمامًبرفعًجرعاتًالتوعيةًالمدرسيةًوالمجتمعيةًف
.والملكيةًالفكريةتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار 



تعليمًالموهوبين
ات مساندة الموهوبين في حفظ حقوقهم الفكرية بالتعاون مع المؤسس

دينة كمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع أو مذات العالقة

.الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو مكاتب االختراع

أو مهارات حل سكامبركبرنامج إدراج برامج تنمية مهارات التفكير

من المشكالت بشكل تطبيقي مهاري يمارس فيه الموهوبين ما تعلموه

.خالل مواقف وتجارب تم اإلعداد لها مسبقا

اهبتنظيم المعارض والمسابقات التي تبرز ابتكارات واختراعات المو

تح وتسهل لهم االلتقاء بالرعاة والمانحين بما يخدم كافة األطراف، وف

ها، وسن المجال للمبادرات التي تختص بالموهبة واإلبداع بمختلف أشكال

.التشريعات واألنظمة التي تكفل الوصول لألهداف المنشودة





:السياسة التعليمية

هيًمجموعةًالقراراتًواإلجراءاتًالمتعلقةً

عمليةًبالقضاياًالتعليميةًالمختلفةًوالناجمةًعن

عًتحديدًاألهدافًونقلهاًإلىًمستوىًالتنفيذ،ًم

مراعاةًهذهًالقراراتًفيًإطارهاًالعامًللفلسفة

.التعليميةًللنظامًالسياسي



Jacob Javits Gifted & Talented Students Education Act 

جافيتسقانون تعليم الطالب الموهوبين جاكوب 

Jacob Javits Gifted & Talented Students Education Act

كجزء من 1988في عام ( جافيتس)لتعليم الطالب املوهوبين واملتفوقين جافيتسالكونجرس ألول مرة قانون جاكوب أقر 
ي املدارس وأعيد اعتماده مؤخًرا من خالل قانون كل طالب ينجح لدعم تطوير املواهب فقانون التعليم االبتدائي والثانوي 

.  األمريكية

عليم املوهوبين ، وال يمول برامج تالبرنامج الفيدرالي الوحيد املخصص للطالب املوهوبين واملتميزين ، وهو جافيتسقانون 
.املحلية

2021للسنة املالية جافيتساقترحت اإلدارة قطع 

، وبدعم من دعاة وأبطال تشريعيين في الكونغرس ، تمكنا 2020في السنة املالية . بياًنا يعارض هذه التخفيضات NAGCأصدرت 
هذه . 2020مليون دوالر في السنة املالية 13بمبلغ جافيتسثم صّوت الكونجرس ملنح برنامج ، جافيتسمن إقناع الكونغرس بتمويل 

.2019زيادة قدرها مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام 

(Office of Elementary and Secondary Education. 2019). 



TALENT Act
:  قانون املوهوبين

ين في األمة  املتعلمين املوهوبين وذوي القدرات العالية من خالل تمكين قانون املعلمملساعدة 
(S.363 & HR 2960)

الصف ، إلى أدت القيادة الفيدرالية املحدودة ، إلى جانب التركيز الفريد على الكفاءة على مستوى 
الب املوهوبين نظام تعليمي يفشل في كثير من األحيان في تلبية احتياجات التعلم الفريدة للط
. وأولئك الذين يمكن أن يحققوا نجاًحا كبيًرا مع الدعم املناسب

األحكام الرئيسية لقانون املوهبة

لتلبية احتياجات الطالب ESEA))تقديم تشريع لتعديل قانون التعليم االبتدائي والثانوي ، تم 
( (Stephens. 2020. وأولئك الذين لديهم القدرة على تحقيق مستويات عاليةاملوهوبين 



Every Student Succeeds Act (ESSA) 2015

K-12الطالب املوهوبون اآلن جزء من القانون الفيدرالي - ESEAإعادة تفويض 

اليات ، تم والدعوة الطويلة األمد لألعضاء ومجموعات الو قيادة مؤيدي التعليم املوهوبين في الكونغرس بفضل 
.(ESEA)ئي والثانوي من قانون التعليم االبتداتضمين احتياجات الطالب املوهوبين واملوهوبين في األقسام الرئيسية 

تم أخذ أحكام الطالب . 2015ليصبح قانوًنا في ديسمبر  ESSA))وقع الرئيس أوباما على قانون كل طالب ينجح 
. املوهوبين الجديدة من قانون املوهبة والذي كان أولوية مناصرة الطالب املوهوبين لعدة سنوات

ا باسم ؛ ESEA)قانون التعليم االبتدائي والثانوي 
ً
هو املظلة األساسية "( عدم ترك أي طفل"املعروف سابق

U.S. Department of Education, 2015).)(K-12)لقانون التعليم الفيدرالي 



فيًضلًرؤيةًالمملكةًمدارسناًالىًأين؟؟



عليميةمنطقة ت/ في مدرسةنموذج وثيقة لسياسة تربية الموهوبين
.رؤية المملكة

القيم والمبادئ

التعريف المعتمد للموهوبين في السياسة :

لخا:ًأساليبًالكشف،ًأساليبًالرعاية:تحديد مختصر الستراتيجيات الكشف ورعاية الطلبة...

يرية،ًوتتضمنًبنودًالميزانية،ًالتجهيزاتًالمدرسية،ًاالحتياجاتًالتطو):االجراءات التنفيذية
(مستلزماتًالمكتبة،ًالمكافآتًوالجوائز،ًالصيانةًوالنظافة،ًالمكافآت

االنشطة اإلضافية  :

 فترة التطبيق :

مؤشرات نجاح  السياسة            :

الخاتمة:



:القيم واملبادئ األساسية
جعله تهدف مدرسة نيوم الى التعرف إلى الجانب الفريد من كل طفل والذي ي•

 من مجتمع التعلم
ً
 مهما

ً
.جزءا

مات تعزز مدرسة نيوم  االختالف داخل املدرسة وتزود طالبها باملهارات والس•
.والعالم أوسعاملطلوبة ليصبحوا مواطنين نشطين في املجتمع العاملي للمدرسة

سة تدعم سياسة املوهوبين أهداف املدرسة وتوضح النص الذي تقدمه مدر •
ناهج نيوم العاملية للطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للوصول إلى امل

.الدراسية حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم
". كل تامبش"لدى نيوم توقعات عالية من جميع الطالب وتلبي احتياجات الطفل •
بما في نحن نفعل كل ش يء عملي لجعل املدرسة تجربة إيجابية لجميع الطالب•

.ذلك أولئك الذين يعتبرون موهوبين



!من تم استشارته؟

ادر اعتمدت القيادة في صياغة هذه السياسة على التوجيه واإلجراء من املص

:  التالية، باإلضافة إلى خبرتها وتدريبها

.هيئات دولية وإقليمية ومحلية -

(.جميعمدارس لل)القواعد العامة لتوفير البرامج والخدمات التربوية الخاصة -



الموهوبين والمبدعينتعريف 

الطالب الذي يمتلك قدرة "إلى " الموهبة"يشير مصطلح 

فويةعطبيعية استثنائية غير مدربة ومعترف بها بطريقة 

ذه وستتضمن ه" في مجال واحد أو أكثر من القدرة البشرية

.  ديةالمجاالت القدرات الفكرية واإلبداعية واالجتماعية والجس

حالة في حين أن اإلمكانيات االستثنائية ستكون موجودة في

.تتحققالطالب الموهوب فإنها في الواقع قد 



.نماذجًحديثةًللموهبة



ميولًالذيًيتوافقًمعالمجال المعرفي فيًهذاًاألنموذجًنركزًعلىًضرورةًتحديدً•

عمقًفيًحتىًيتاحًلهاًالتمرحلة مبكرة الطالبةًويلزمًتحديدًالمجالًالمعرفيًفيً

ةًاستخدامًالمجالًويكونًالنموًالمعرفيًمتوافقًمعًنموًالطالبةًويتمًتعليمًالطالب

.التفكيرًوالبحثًالعلميًفيًالمجالًالمعرفيًالذيًتمًاختياره



.الموهبة 

داعيةوابتحليليةعقليةوقدراتفطريةاستعداداتهيالموهبة

الذاتومعرفةوالدافعيةااللتزاميمتلكونألفرادوعملية

يزالممواالداءلإلنجازتؤهلهمالذاتيللتعلمعاليةوامكانيات

لهذاالحكيموالتوظيفمحددمعرفيمجالفياقرانهمعن

.اليهينتمونالذياالجتماعيالنظامفياالنجاز



:األهداف والغايات
لطالب تهدف هذه السياسة إلى الترويج للممارسات الجيدة في تحديد ا

ام بذلك، من أجل القي. املوهوبين واملبدعين وتعليمهم وتعلمهم وإدارتهم
:نيوم  سوف

.  توفر بنية لتحديد ومراقبة الطالب املوهوبين واملبدعين•
.تعزز نهج املدرسة بأكملها لتوفير املوهوبين واملبدعين•
.ذاتتخلق جو إيجابي حيث يمكن للطالب تطوير الثقة واحترام ال•
.  تطور الطفل بشكل كامل اجتماعيا وفكريا•
ص تمكن الطالب واملوظفين وأولياء األمور من خالل الدعم املتخص•

.  بشكل مناسب



:أهداف هذه السياسة

متوازن وذي ضمان حصول التالميذ املوهوبين واملتفوقين على منهج دراس ي واسع و •

يد من الخبرات صلة يلبي احتياجاتهم الفردية وأن هناك فرًصا لهم للوصول إلى املز 

.خارج الجدول الزمني املعتاداملثرية

وبين تمكين جميع املوظفين من تحمل مسؤولية تحديد ودعم التالميذ املوه•

.  واملبدعين، من خالل تزويدهم بالتدريب املناسب

ة وذلك من تشجيع شراكة الوالدين لدعم نهج التعلم املشترك في املنزل واملدرس•

.خالل تقديم جلسات املعلومات واالجتماعات الفردية على النحو املطلوب



:االدوار  واملسؤوليات
:املنسق املوهوبين

التقارير إلى فريق يدعم ويشرف على التحديد والتوفير للمدرسة بأكملها واالتصال بجميع أعضاء هيئة التدريس، وتقديم
.القيادة العليا

:املعلمين 
ي تلبية تماشيا مع معايير التدريس، نماذج التمييز والتوجيه من وزارة التعليم السعودية، إن مسؤولية املدرسة ه

وبالتالي،. احتياجات جميع الطالب بغض النظر عن القدرة
طالب يتحمل كل معلم املسؤولية واملساءلة عن جميع الطالب وتوفير جودة التعليم األولي لضمان حصول ال•

.وما بعد ذلكاملوهوبين واملبدعين على إمكانياتهم ويواجهون تحدًيا ونجاًحا مناسًبا في بيئة الفصل الدراس ي
معلموافإن قادة األفراد هم املسؤولون عن توفير االحتياجات التعليمية الفردية في مجاالت األفراد الخاصة بهم•

.الفصل مسؤولون عن هذا الشرط في صفهم
يصال لهم سيضمن املعلمون أن املنهج الدراس ي في أي مجال يجب أن يلبي احتياجات جميع الطالب الذين يتم اإل •

.ويجب التعديل عند الضرورة واملالئمة
ل فصل من قبل البدء بفصل دراس ي جديد، يجب على جميع املوظفين أن يكونوا على داريه بهؤالء الطالب في ك•

مان استمرار فصولهم ممن هم في سجل املوهوبين واملبدعين ويتواصلون مع املعلمين السابقين قدر اإلمكان لض
.  التقدم واالنتقال السلس

. املشاركة بفعالية في عملية التحديد والتقييم واإلحالة•



:أولياء األمور كشركاء
ومن . يم أبنائهمتفخر املدرسة بالشراكة مع أولياء األمور فإن املدرسة تسعى بنشاط إشراك أولياء األمور في تعل

املوهوبين املعروف أنه من املهم بشكل خاص للطالب الذين لديهم احتياجات دعم التعلم، بما في ذلك أولئك
ملدرسة أولياء وتعتبر ا. واملبدعين، أن يحصلوا على دعم وتشجيع من الوالدين حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح

بقى الوالدين دائما يجب أن ي. األمور كشركاء في تعلم الطالب وتشجع اآلباء على تقديم أنفسهم على هذا النحو
 
ً
 متاح ل. على علم بتعلم طفلهم فالتواصل املنتظم يأخذ حيزا

ً
لقاء الوالدين ملناقشة املنسق املوهوب واملبدع دائما

ة ويمكن تطبيقها في سيكون اآلباء على علم تام ومستشارين بشأن االستراتيجيات التي طبقت في املدرس. طفلهما
.املنزل 

:صوت الطالب
في  وا کریشاقدر اإلمكان وأن یة ردلفهم ابحاجاتم عي تاوعلی ب الطلون ایکأن سة درلمستضمن ا•

.هملعة وضولمھداف األا
. سوف يشارك الطالب في القرارات التي يتم اتخاذها بشأن تعليمهم بقدر ما هو ممكن وعملي•
اء وسيطلب من يعتبر التعرف على األقران للطالب املوهوبين طريقة أخرى مهمة لتحديد الهوية عند االقتض•

.أقرانهم نتائجهم



كشف الهوية والتقييم وعملية اإلحالة
.تحديد الطالب املوهوبين واملبدعين ليس عملية مباشرة•

معلومات من درجات اختبار القبول املشترك؛ تقارير املدارس  السابقة؛–في مدرسة نيوم العاملية جميع املواد املتاحة •

د دخل في الوالدين؛ القائمة املرجعية لتحديد هوية املدرسة ، وسيتم استخدام حكم املعلم لتحديد ما إذا كان الطفل ق

.فإن قرار مدرسة نيوم العاملية ينبغي أن يدرج في السجل نهائي. سجل املوهوبين

رسة القيادة املشتركة سيتم االحتفاظ بقائمة الطالب املوهوبين و املبدعين في السجل الذي سيكون متاًحا للمعلمين في  مد•

.في مجلد املوهوبين

ةبعد تقديم األدلة املناسب-أو سحبهم منها -هذه القائمة هي دائًما وثيقة عمل ويمكن إضافة الطالب إليها •

لذين قد ب الطالاتساعد في   تحديد أن لتي من شأنها التحقق ائم الوثائق مثل قوالى ل إلوصوامن ن لمعلمواسيتمكن •

.نهم موهوبينويعتبر

.  ب املوهوبينلطالم اقبة تقداللمعلمين بمرري لجاالتقييم م ايقووف س•

سيقوم املنسق املوهوب بمراجعة تقدم جميع األطفال في السجل ومتابعة أي طفل قد يكون ضعيف إنجازات•



التضمين/ التقديم والوصول إلى املناهج أو التعديل
ألوسع ويشمل ذلك تهدف املدرسة إلى رعاية املبدعين واملفكرين املستقلين القادرين على مواجهة تحديات العالم ا

رون موهوبين أولئك الذين يعتب. التقديم للطالب الذين لديهم بالفعل أو عالمات واضحة على هذه القدرات مثل

:املدرسةومبدعين من سياسة 

والقدرات توفير منهج واسع ومتنوع ومتوازن لجميع الطالب ، مما يمنحهم الفرصة للنمو وإظهار املهارات

 
ً
.التي قد ال تظهر مقدما

ومعلم املادة . لفصليتم التقديم للطالب الذين يتم تحديدهم في سجل املوهوبين واملبدعين بشكل عام من ِقبل ا

 سيؤخذ ذلك بالحسبان سواء في فصل الطالب
ً
أو في فصول من خالل الجودة الفعالة للتدريس والتمييز أوال

 ، حسب الحاجة
ً
.إنتاجية االنسحاب أحيانا



العمل مع الجهات الخارجية

معها ستسعى املدرسة للحصول على الدعم من الوكاالت الخارجية والعمل

يشمل وقد. عن قرب للمساعدة في التقديم للطالب عند الضرورة واملالئمة

وهوبين من ذلك علماء النفس التربويين القادرين على التحقق من األطفال امل

وصول إلى سيتم تغطية أي تكاليف مرتبطة بال. خالل االختبارات النفسية

.هذا الحكم من ِقبل الوالدين



تطوير منسوبي املدرسة

.كل عام دراس يسيتم توفير التدريب للموهوبين من قبل املنسق املوهوب لجميع املوظفين في بداية•

.  سيتم إبالغ جميع املوظفين حول اإلضافات الجديدة والتعديالت على سياسة املوهوبين•

.ويتم إبالغ املعلمين ذوي الصلة فيما يتعلق بالتغييرات في إدخاالت سجل املوهوبين•



:في ذلكبما قراءة هذه الخطة جنبا إلى جنب مع وثائق املدرسة يجب 

.سياسة القبول •

.دعم التعلمسياسة •

.املناهجسياسة •

.سياسة اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية•

.سياسة التحديد•

.لسياسة التعلمالسلوك •

.الوقايةسياسة •

.سياسة الشكاوي •





دور مدير المدرسة
المساعدة في تأمين قاعة 
دراسية خاصة للبرنامج 

تحتوي على مكتب خاص 
بمعلم الموهوبين ومقاعد 

للتالميذ

عقد اللقاءات مع الطالب 
الموهوبين وتطبيق 

استراتيجيات

حث المعلمين على التعاون
ل مع معلم الموهوبين لتسهي
تةعملية تخصيص أوقات ثاب

تزويد معلم الموهوبين 
اسبةبالوسائل التعليمية المن

تذليل العقبات االدارية 
نفيذ والروتينية التي تعيق ت
برامج الموهوبين

التواصل مع المؤسسات 
ات والمجتمع المدني والمختبر
تها العلمية لالستفادة من خدما
في دعم برامج الطالب 

.الموهوبين

تذليل العقبات االدارية 
نفيذ والروتينية التي تعيق ت
برامج الموهوبين

ين التنسيق مع مشرف الموهوب
في متابعة معلم الموهوبين
مما يعين في الرفع من 

مستوى عطائه

ين التنسيق مع مشرف الموهوب
في اختيار المعلمين 
المتعاونين المتميزين



طموح األنظمة التعليمية

:رؤيتنا في التعليم•

خاصةًبهمًإعدادًأفرادًموهوبينًذويًعقليةًمبتكرةًومبدعةًفيًالتكنولوجياًقادرينًعلىًرسمًمسارات•

.الطالبًلقيادةًالمجتمعًوخدمتهًمنًخاللًاسلوبًتعليمًيركزًعلىًالثقةًاالبداعيةًواالبتكاريةًلدى

:  رسالتنا في التعليم•

تمكينًكلًطالبًمنًبلوغًاقصىًامكانياتهًوالوصولًإلىًأعلىًمستوياتًاإلبداعًواالبتكار•



رون بعقلية 2030إن هدف مدارسنا ومجتمعنا  يتفق مع رؤية  وهو إعداد أفراد يُفك ِّ

:ابداعية عالمية ويُسهمون في تشكيل عالم أفضل

لتساؤلًوالبحث،ًيُنّميًطالبناًملكاتًفضولهمًالّطبيعي،ًفيكتسبونًالمهاراتًالالزمةًل: متسائلين•

سيستمرًشغفهمًويُظهرونًاعتمادهمًعلىًأنفسهمًفيًالتعلّم،ًويستمتعونًبعمليةًالتعلّمًبشغف،ًو

.بالتعلّمًطوالًحياتهم

عالمية،ًويكتسبونًيستكشفًطالبناًالمفاهيمًواألفكارًوالقضاياًالتيًتتمتعًبأهميةًمحليةًو: مط لعين•

معرفةًفيًتلكًاألثناءًمعرفةًمتعمقة،ًويُطورونًفهمهمًعبرًمجموعةًواسعةًومتوازنةًمنًفروعًال

.والتخصصات

ىًالمشكالتًيُبادرًطالبناًالىًتطبيقًمهاراتًالتفكيرًبشكلًناقدًومبدع؛ًللتعرفًعل: مفكرين•

.المعقدةًومقاربتها،ًواتخاذًقراراتًمنطقيةًوأخالقية

غةًومنًخاللًيفهمًطالبًمدارسناًوالمعلومات،ًويُعبِّّرونًعنهاًبثقةًوإبداعًبأكثرًمنًل: متواصلين•

طيبًوهمًيعملونًبالتعاونًمعًاآلخرينًبشكلًفاعل،ًوعن.ًمجموعةًمتنوعةًمنًأساليبًالتواصل

.خاطر

ادرونًعلىًتحديدًوهمًق.ًيُمعنًطالبناًفيًالتفكيرًوالتأملًفيًتعلّمهمًوخبراتهمًالمكتسبة:ًمتأملين•

.مكامنًقوتهمًوحدودًقدراتهمًوتقييمهاًفيًسبيلًدعمًتعلّمهمًونموهمًالشخصي



جاهًيتصرفًطالبناًباستقامةًوأمانةًوحسًشديدًباإلنصافًوالعدالةًواالحترامًت: ذوي مبادئ•

.ليهاكرامةًالفردًوالجماعةًوالمجتمع،ًوهمًيتحملونًمسؤوليةًتصرفاتهمًوالنتائجًالمترتبةًع

نًوجهاتًنظرًيفهمًطالبناًثقافاتهمًالخاصةًوتاريخهمًالشخصيًويحترمونها،ًويتقبلو: منفتحين•

نظرًولقدًاعتادواًالبحثًعنًمجموعةًمنًوجهاتًال.ًاألفرادًوالمجتمعاتًاألخرىًوقيمهمًوتقاليدهم

.وتقييمها،ًوهمًعلىًاستعدادًللتعلّمًمنًالتجاربًالعملية

تجاهًحاجاتًاآلخرينًومشاعرهم،ًولديهمًا: مهتمين•  ً واحتراما وحنواً   ً لتزامًيُبديًطالبناًعطفا

.لهمشخصيًبخدمةًاآلخرينًمنًحولهم،ًوإحداثًتغييرًإيجابيًفيًحياتهمًوفيًالبيئةًمنًحو

ونًبشخصيةًيتعاملًطالبناًمعًالمواقفًغيرًالمألوفةًوالغامضةًبشجاعةًوتدبر،ًويتمتع: ُمجازفين•

نهمًمنًاستكشافًأدوارًوأفكارًواستراتيجياتًجديدة عنًمعتقداتهمًكماًأنهمًيدافعون.ًمستقلةًتُمّكِّ

.بشجاعةًوطالقة

والسعادةًيُدركًطالبناًأهميةًالتوازنًالفكريًوالجسديًوالعاطفيًفيًتحقيقًالخير: متوازنين•

.والرفاهيةًالشخصيةًلهمًولآلخرين



جيل المستقبل.... سعودية الرؤية المباركة 



:الختامفي•

البحثنحوموجهبتفكيريتميزونمتطلعينطالبتطويرالىمدارسنافينطمح

تطمحإذسيطالبالتعل محدودمدارسنافيوالتعلمالتعليماساليبوتتخطى.والتساؤل

ألنلطالباتشجيعيتمكما.جيدينومتواصلينمتوازنينمطلعينمفكرينخلقإلى

ونؤمن.للعالمومتأملةمتوازنةنظرةمعومجازفمهتمًّالعقل،منفتحمبدأ،ذاتيكون

جاحوالنالفكريةالتنميةتتجاوزالصفاتهذهبأن(نيوم)المستقبلمدارسفي

.الغدقادةلتبنياألكاديمي،



 لحسن اصغائكم
ً
وشكرا

معاً نبدأ من جديد 


