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احل��م��د ال����ذي ع��ل��م ب��ال��ق��ل��م ، ع��ل��م الإن�������س���ان م���ا مل ي��ع��ل��م ، وال�������س���اة وال�������س���ام على 
الرحمة املهداة ، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن واله.

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد: 

ال�����س��ي��ف��ي  م����وه����ب����ة  ب����رن����ام����ج  ل����ف����ري����ق  ي���ط���ي���ب   / ال����ط����ال����ب  اأم��������ر  ويل   ع�����زي�����زي 
ب��ان�����س��م��ام  وي��ه��ن��ئ��ك��م   ، ب��ك��م  ي���رح���ب  اأن  امل���ك���رم���ة  ال���ف���ر����س���ان الأه���ل���ي���ة مب��ك��ة  مب����دار�����س 
اب��ن��ك��م ل���رن���ام���ج ���س��ي��ف ه����ذا ال����ع����ام، ح��ي��ث ال��ن��خ��ب��ة امل��ت��م��ي��زة م���ن اأب����ن����اء م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
ل���ه���م م�����ن ق���ب���ل م���وه���ب���ة ،  جت���ت���م���ع حت�����ت ����س���ق���ف واح��������د ، ويف ظ�����ل رع�����اي�����ة ف�����ري�����دة 

تلك املوؤ�س�سة الرائدة يف رعاية املوهوبني .

وي�������س���ارك يف ال���رن���ام���ج ع����دد م���ن ال���ك���ف���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��ل��ك اخل����رة وامل���ه���ارة 
يف تنفيذ الرامج الإثرائية.

واإن����ن����ا واث����ق����ون ب�������اإذن اهلل ب���ن���ج���اح وحت���ق���ي���ق الأه���������داف امل����رج����وة م����ن ال���رن���ام���ج ، 
م�����س��ت��م��دي��ن ث��ق��ت��ن��ا ورج����اءن����ا م���ن اهلل ت���ع���اىل ، ث���م م���ن الإم���ك���ان���ي���ات واخل������رات امل��ت��وف��رة 
اأب���ن���ائ���ن���ا امل���وه���وب���ني م���ع ال����رام����ج امل���ق���دم���ة ، حتى  ل����دى م����دار�����س ال���ف���ر����س���ان ، وت���ف���اع���ل 

ن�سل اإىل الهدف املن�سود ، ونحقق الطموح . 

وكم ي�سعدنا تواجدكم وتوا�سلكم معنا خال فرتة الرنامج . 

فريق برنامج موهبة مبدار�س الفر�سان     

مقدمة 
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والتقدم  احل�ضارة  بذور  هم  واملوهوبون   ، ومتميزة  نرية  عقواًل  ت�ضم  "اململكة 
، والرتدد والتاأخري يف رعايتهم يق�ضيان على الطاقة املبدعة "

خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �ضلمان عبد العزيز اآل �ضعود  ) حفظه  اهلل ( 

" خمتلفاً  �ضيئاً  لن�ضنع   ، العامل  كل  من  واملوهوبني  املبدعني  "�ضنجمع 
         ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

االأمري حممد بن �ضلمان بن عبد العزيز ) حفظه اهلل ( 

كلمات مضيئة 
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تقوم   . والإب����داع  باملوهبة  ال��واع��دي��ن  للطلبة  اإث��رائ��ي��ة  ب��رام��ج 

للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  موؤ�ش�شة  تنفيذها  على  بالإ�شراف 

والإبداع " موهبة ". تعقد خالل العطلة ال�شيفية للطلبة. ي�شتفيد منها 

جميع الطلبة املتميزين والواعدين باملوهبة والإبداع يف مراحل التعليم 

العام . 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  بال�شراكة  اململكة  داخ��ل  تنفذ 

الرائدة. انطلقت هذه الربامج منذ �شيف  عام 1421ه�، وتعمل موهبة 

الفئات  زي��ادة  على  وكذلك   ، منها  امل�شتفيدين  عدد  زي��ادة  على  �شنويًا 

واملعارف  العلوم  الربامج  هذه  يف  الطلبة  يتلقى  امل�شتهدفة.  العمرية 

احلديثة واملهارات املتنوعة وت�شهم هذه الربامج يف تنمية جميع جوانب 

ال�شخ�شية لديهم . 

برامج موهبة الصيفية المحلية
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اإع�������داد ج��ي��ل م���ن ال�����ض��ب��اب وال�����ض��اب��ات 
ال�����ض��ع��ودي��ني امل��ت��م��ي��زي��ن ال��ق��ادري��ن على 
ت��وظ��ي��ف جم��م��وع��ة اخل����رات وامل��ه��ارات 
ال�ضخ�ضية واملعرفية والعقلية والبحثية 
التي اكت�ضبوها وتعلموها خالل م�ضاركته 

يف الرامج خلدمة املجتمع وتقدمه.

دع������م ب����ن����اء وت����ط����وي����ر ب���ي���ئ���ة وجم��ت��م��ع 
مب���ف���ه���وم���ه  االب������ت������ك������ار  و  االإب������������������داع 
ل����ك����ي  امل�������م�������ل�������ك�������ة  يف  ال�����������������ض��������ام��������ل 
ي����ت����م����ك����ن امل������ت������م������ي������زون وب����ف����ئ����ات����ه����م 
امل���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن ا����ض���ت���غ���الل وت�����ض��خ��ري 

متيزهم خلدمة الوطن . 

     الرؤية : 

الرسالة :
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األهداف  : 

          ت�شعى برامج موهبة ال�شيفية املحلية اإىل تنمية �شخ�شية الطلبة 
خالل  من  والجتماعية  والنف�شية  العقلية  والإب��داع  باملوهبة  الواعدين 
عالية  نوعية  جودة  وذات  متميزة  اإ�شافية  تربوية  خربات  يف  اإ�شراكهم 
هذه  وتهدف  املدر�شة.  يف  تلقوها  التي  الرتبوية  اخلربات  تلك  مع  لتتكامل 

الربامج اإىل : 
اإىل  الواعدين باملوهبة والإبداع  للطلبة  العقلية  القدرات  "•    تنمية 
          اأق�شى طاقة ممكنة وتوجيه هذه القدرات اإىل احتياجات املجتمع 

          واأولوياته التنموية. 
املتميزين لكت�شاف جمالت  الفر�شة للطالب والطالبات  اإتاحة      •"

           اأكادميية وعلمية مهمة وتوجيههم لهذه املجالت . 
"•      تنمية مهارات التفكري الإبداعية والنقدية لدى الطلبة وتنمية 

           املهارات ال�شخ�شية واملهارات الجتماعية . 
 . والإجناز  واملبادرة  والقيادة  اجلماعي  العمل  روح  •      تنمية 
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والطالبات  الطالب  الربامج  هذه  من  ي�شتفيد 
عليهم  تنطبق  والذين   ، اململكة  اأنحاء  جميع  من 
حتددها  التي  الربامج  هذه  يف  القبول  معايري 
 : املراحل  جميع  الربامج  هذه  وتغطي  موهبة، 
وجه  وعلى  والثانوية،  واملتو�شطة  البتدائية 
اخل�شو�س من ال�شف الثالث البتدائي اإىل ال�شف 

الثالث الثانوي.

 اإن تغطية جميع ال�شفوف الدرا�شية للمراحل 
املذكورة �شيكون ب�شكل تدريجي . 

          يغطي حمتوى هذه الربامج العلوم والريا�شيات وتقنية املعلومات وريادة 
الت�شال،  مهارات  على  الربامج  هذه  يف  املهاري  اجلانب  ويركز  الأعمال. 
 ، والقيادة   ، والناقد  الإبداعي  والتفكري   ، امل�شكالت  وحل   ، القرار  واتخاذ 
وروح املبادرة واملغامرة والإجناز. كما يتخلل هذه الربامج عدد من الأن�شطة 
الرتويحية والجتماعية الهادفة، والتي تتكامل لتحقيق اأهداف الربنامج . 

الفئات المستهدفة : 

محتوى البرنامج : 
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تنقسم برامج موهبة المحلية الصيفية 
إلى قسمين : 

1- برامج موهبة ال�شيفية املحلية التفرغية : 
بع�ض  داخل  الكاملة  الإقامة  بنظام  تقام  للطلبة  برامج  وهي 
ويح�ضرها  اململكة  مدن  من  عدد  يف  الرائدة  الوطنية  املوؤ�ض�ضات 

الطلبة من جميع مناطق اململكة . 
يقيم فيها الطلبة طيلة فرتة الربنامج يف �ضكن داخلي وحتت اإ�ضراف 
الطلبة  عادة  الربامج  هذه  يح�ضر   . للربنامج  التنفيذي  الفريق 
الذي تتوفر لديهم خ�ضائ�ض منائية معينة وترتاوح اأعمارهم بني 

15 اإىل 18 �ضنة . 

2- برامج موهبة ال�شيفية املحلية غري التفرغية : 
اأعمارهم عن 14  وهي برامج للطالبات وكذلك الطالب الذين تقل 
�ضنة . وتقام داخل املدينة التي ي�ضكن فيها الطلبة . ومتتد من ثمان 

اإىل ع�ضرة �ضاعات يوميًا . 
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موهبة  ب���رام���ج  اإق���ام���ة  م���دة 
ال�شيفية املحلية ثالثة اأ�شابيع 

خالل العطلة ال�شيفية . 

تنفذ برامج موهبة ال�شيفية املحلية يف عدد من اجلامعات 
املراكز  بع�س  يف  تقام  وكذلك  املتميزة،  وامل��دار���س  والكليات 
الرتبوية والبحثية والتقنية وال�شركات وامل�شت�شفيات الرائدة 

يف عدد من مدن اململكة .

اأع�شاء  من  متميزة  نخبة  الربامج  تنفيذ هذه  يقوم على   
هيئة التدري�س واخلرباء واملخت�شني يف هذه املوؤ�ش�شات املدربني 

من قبل موهبة ومبعايري عاملية وعالية اجلودة . 

مدة ووقت تنفيذ البرنامج :  

  أماكن إقامة البرامج : 
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ميثاق شرف برامج موهبة الصيفية المحلية

تتو�شم موهبة يف جميع املنتمني لرباجمها ال�شيفية املحلية اللتزام باأعلى معايري
والأكادميي،  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  الأخالق  مبحا�شن  والتم�شك  ال�شلوكيات 
وهو  موهبة،  برامج  �شرف  مبيثاق  اللتزام  عليهم  يتوجب  الغاية  لهذه  وحتقيًقا 

ميثاق يقت�شي ما يلي:

• التحلي بالنزاهة والأمانة على امل�شتوى ال�شخ�شي والأكادميي واحرتام اأفكار الآخرين 
وعدم التعدي على ممتلكاتهم، واحلر�س على اأن يقوم الآخرين بنف�س ال�شيء.

الأكادميي. العمل  م�شتويات  اأعلى  لتحقيق  اجلاد  • ال�شعي 

• احرتام كل الأفراد مهما كان عرقهم اأو ثقافتهم اأو ديانتهم اأو جن�شهم اأو �شنهم 
ا كانت اإعاقتهم. اأو مذهبهم اأو موطنهم وحتى ذوي الإعاقة منهم اأيًّ

• للتزام بتعاليم الدين الإ�شالمي.

• اإظهار الود لالآخرين واإبداء كل مظاهر التعاون وتقلد امل�شوؤولية جتاه الآخرين 
داخل جمتمع »موهبة« وداخل مقر الربنامج ككل ويف جمتمعاتهم.

• ح�شور كل الف�شول الدرا�شية والأن�شطة والجتماعات والوجبات.

والطالب. العاملني  ب�شلوك  املتعلقة  القواعد  بكل  • اللتزام 
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موؤ�ض�ضة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة و الإبداع حيث تتوىل 

ومتابعتها  ال�ضيفية  موهبة  لربامج  العام  الإط��ار  اإع��داد  م�ضوؤولية 

ت�ضميم  على  الربامج  روؤ�ضاء  مب�ضاعدة  تقوم  كما  عليها،  والإ�ضراف 

لهذه  املايل  الدعم  توفري  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضيفية،  موهبة  برامج 

الربامج اإما ب�ضفة مبا�ضرة، واإما من خالل بع�ض اجلهات الداعمة.

الجهة المشرفة : 
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•  مدار�س الفر�ضان �ضرح  مدر�ضي وجممع تعليمي متميز ي�ضمل املراحل 
الثالثة  ) ابتدائي - متو�ضط ثانوي( تعليم عام - م�ضار دويل - مركز 

خدمات تربوية.
"•  اأ���ض�����ض��ت امل���دار����س ع���ام 1426ه����� ب����دءاً م��ن امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة "بنني".

يقع املجمع يف حي ال�ضوقية على �ضارع اأم املوؤمنني زينب الهاللية.
• مت افتتاح املرحلة املتو�ضطة عام 1427ه� واملرحلة الثانوية عام 1428ه�
•  يف عام 1430ه� مت افتتاح املرحلة االبتدائية للبنات وريا�س االأطفال.

•  يف عام 1435ه� مت افتتاح املرحلة القانوية للبنات.
•  يف عام 1432ه� مت افتتاح املرحلة املتو�ضطة للبنات.

•  يف عام 1443ه� متت النقلة الكبرية ملدار�س الفر�ضان البنني اإىل املجمع 
اجلديد والذي ميثل �ضرًحا تعليمًيا متميًزا

الجهة المنفذة : 
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برنامج  موهبة الصيفي بمدارس الفرسان األهلية
بمكة المكرمة 

حتت �ضعار

املوعد : يف الفرتة من 02  /01      حتى 20 / 01 / 1444ه� 
يبداأ  الربنامج    من ال�ضاعة ال�ضابعة  �ضباحًا وحتى الثانية  ظهراً 

13
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ملخص برنامج موهبة الصيفي

 في مدارس الفرسان لعام 1444هـ 

يتكون البرنامج  من عدة محاور : 

1- الربنامج الإثرائي : ويتكون من اأربع  وحدات رئي�ضية  : - 
•  طبيب امل�ستقبل.  •  كن عاملًا يف الفيزياء والهند�سة .   

• الروبوت .      . •  الخرتاعات 

2- تنمية مهارات التفكري الإبداعية  :
• املرونة   م  • الأمن الرقمي  م    

• القيم وال�سمات ال�سخ�سية الإيجابية   ب • الروؤية امل�ستقبلية   ب  

3- الن�شاط الريا�شي : وي�شتمل على التايل : 
• دوري كرة القدم . 

• �سباحة . 
4- الن�شاط الجتماعي : وي�شتمل على التايل : 

• رحات وزيارات. 
• م�سابقات ثقافية . 

• األعاب خفيفة . 
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البرنامج اإلثرائي
 

) للصف الثالث والرابع االبتدائي(  

1- وحدة االختراعات : 
، من خالل  العامل  واأثرهم يف  واملخرتعني  الرنامج عن االخرتاعات   هذا 
عمليات اال�ضتنباط واالكت�ضاف وحل امل�ضكالت ي�ضتطيع الطالب بحث االخرتاعات 
على  االبتكارات  تلك  اأثر  معرفة  واأي�ضاً   ، وملاذا  وكيف  �ضبقت  التي  واالكت�ضافات 

حياتنا عر القرون . 

فهماً  اليافعني  املخرتعني  منح  االخرتاعات  تلك  يف  املتكامل  البحث  اإن 
متكاماًل حول اأثر وفائدة ما يبتكرونه  ويبدعونه . 

  مثل ا�ضتعرا�س فكرة فرن امليكرويف التي ظهرت بعد ذوبان قطعة  �ضيكوالته، 
ماجنرتون  �ضمام  بجوار  يقف  �ضبن�ضر  بري�ضي  امليكرويف  خمرتع  كان  فعندما 
باإجراء  . قام بري�ضي  بداأت تذوب  داخل جيبه قد  ال�ضيكوالته  باأن قطعة  الحظ 
اختبار ثاين باأن و�ضع كي�س من حبيبات الذرة داخل ذاك ال�ضمام فالحظ اأن تلك 
احلبيبات قد بداأت تن�ضوي .ومن خالل هذه التجربة الب�ضيطة مت اكت�ضاف فرن 

امليكرويف كاأحد االخرتاعات الطالبية .
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2- وحدة كن عالمًا في الفيزياء والهندسة : 

ف  تعرِّ بطريقة  م  م�ضمَّ والهند�ضة  الفيزياء  عاملًا:  كن  منهاج 
اإىل  وتر�ضدهم  والهند�ضة،  الفيزياء  يف  خمتلفة  مهًنا  الطالب 
تخ�ض�ضات الفيزيائيني واملهند�ضني املختلفة، لي�ضاركوا يف اأن�ضطة 
ع  تتبُّ كيفية  تعليمهم  اإىل  اإ�ضافة  التخ�ض�ضات،  بهذه  مرتبطة 
الذهني،  الع�ضف  اأفكار  و  اإكمالها،  و  العلمي  اال�ضتك�ضاف  عمليات 
ور �ضم الت�ضميمات، و �ضناعة مناذج االأجهزة واختبارها، و اإجراء 

املراجعات.
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البرنامج اإلثرائي
 

) للصف السادس االبتدائي واألول المتوسط  (  

1- وحدة الروبوت : 
عدة  على  واالطالع  احلا�ضب  علوم  على  املادة  هذه  درا�ضة  يف  الطالب  يتعرف 
واملعامالت  الت�ضل�ضلي  ال�ضيطرة  تدفق  وعلم  اخلوارزميات  تخ�س  موا�ضيع 
. يعمل الطلبة  امليكانيكية  اإلقاء نظرة �ضاملة على الهند�ضية  البوليانية. كذلك 
معاً يف بناء وتنظيم وفح�س الروبوتات يف بيئة مهيئة وذلك عن طريق ا�ضتخدام 
وت�ضغيلها الأداء املهام . يتو�ضل الطالب يف هذه املادة  LEGO معدات الروبوتات 
من �ضركة ) ليقو ( اإىل اأ�ضا�ضيات برجمة احلا�ضب االآيل والهند�ضة التي �ضت�ضبح 

ذات اأهمية بالغة يف التقنية  العالية للقرن الواحد والع�ضرين .
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2- وحدة طبيب المستقبل : 
مقرر طبيب امل�ضتقبل مينح الطالب فر�ضاً عملية لفهم االأ�ضباب العلمية لكل 
ما يحدث حولهم ، وكذلك تنمية مهارة حل امل�ضكالت والتفكري االإبداعي والناقد ، 
واتخاذ القرارات ، والعمل اجلماعي ، والتخطيط ، واإدارة الوقت ، اإ�ضافة اإىل مهارة 
يف  الطالب  من  ويتوقع   . اجلمهور  وخماطبة  الكتابة   : مثل   ، اأخرى  جماالت  يف 
االأ�ضئلة وانتهاء  التعلم بدءا من طرح  العلمية لعملية  اإدراك اخلطوات  املقرر  هذا 

با�ضتق�ضاء النتائج . 

 
ي�ضاعد التعلم القائم على اال�ضتق�ضاء 
ويف  النظرية  الدرو�س  يف  الطالب 
اأ�ضباب  يفهموا  اأن  لهم  وينبغي  املخترات 
االأ�ض�س  ويتعرفوا   ، معينة  بتجارب  القيام 
العلمية الكامنة وراء جتاربهم وميكنك يف 
اال�ضتق�ضاء  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  االأثناء  هذه 
بداًل  حمددة  اأ�ضئلة  توجيه  طريق  عن 
اأمام  املجال  متحياً   ، االإجابات  اإعطاء  من 
 ، اخلا�ضة  ا�ضتنتاجاتهم  لتطوير  الطالب 
تت�ضمن  التي  اال�ضتك�ضاف  عملية  وموؤكد 

مالحظة دقيقة ما يجري، وتوثيقها . 
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الوقت الرنامج اليوم 
االأربعاء    

بعد املغرب حفل االفتتاح 28 /12 / 1444ه� 

اخلمي�س   
29 /12 / 1444ه� 

اللقاء التعريفي
االختبارات القبلية 

رحلة الطالب اإىل احلكري تامي
00 : 7  �ضباحاً اإىل  00 : 1 ظهراً

أيام التهيئة للبرنامج : 
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ابتداء من يوم االأحد  1444/1/2ه�  وحتى يوم اخلمي�س 1444/1/20ه�
من ال�ضاعة 7.00 �ضباحاً حتى ال�ضاعة 2.00 ظهراً

الرنامجالوقت

الن�ضاط الريا�ضي الرتفيهي7.00   -  8.00

حمتوى علمي ) لقاء 1 (8.00     - 10.00 

ا�ضرتاحة10.00   - 10.30

12.30  – حمتوى علمي ) لقاء 2 (10.30 

�ضالة الظهر12.30 -   12.50

احلقيبة املهارية12.50 -  1.50

الجدول اليومي لبرنامج موهبة الصيفي
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أعضاء فريق إدارة البرنامج 
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المهارات اإلثرائية 

الوحدات اإلثرائية 

املدرب  ال�م��ه�����ارة   

األمن الرقمي م 
حممد املهدي حممد االإدري�ضي

ج� 0581968079

المرونة م 
عبدالواحد علي احمد ال�ضيد

ج� 0549430838

عبدالرحمن حممد الغامديالرؤية المستقبلية ب
ج� 0598174441

حممد بن ها�ضم القثامىالقيم والسمات الشخصية اإليجابية ب
ج�0560008270

امل�ضاعد  املدرب  الوحدة  

حممد ر�ضوان عبد ال�ضالماالختراعات
ج� : 0540066528

ا�ضالم احمد �ضيف الدين
ج� :0592886410

طالل حامد حممد االأحمديالروبوت 
ج�  : 0555519163

�ضلطان علي  احليالين
ج� :�0544141303

طبيب 
المستقبل 

اأحمد �ضبحي مروك م�ضعود
ج� 0547917950

د. حممد ها�ضم الب�ضري
ج� :0565673785

كن عالمًا في 
الفيزياء والهندسة 

عمر اأحمد الغامدي
ج� 0566818888

تركي �ضامي ابو جمال
ج� :0545945066
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وحدة االختراعات 
للصف الثالث والرابع 
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وحدة كن عالمُا في الفيزياء و الهندسة 
للصف الثالث والرابع 
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وحدة الروبوت 
للصف السادس االبتدائي واألول المتوسط 
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وحدة طبيب المستقبل 
للصف السادس االبتدائي واألول المتوسط 
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البرنامج الرياضي 
من الساعة السابعة إلى الثامنة صباحًا 

البطوالت : 
1- دوري كرة القدم 
2- دوري  السباحة . 
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صور من النشاط الرياضي 
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صور من النشاط الرياضي 
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مالحظة : 
�ضيتم قبل موعد الرحلة بيوم اإر�ضال خطاب لويل االأمر  للموافقة على م�ضاركة االبن يف الرحلة . 

الوقت الوجهة اليوم 
ال�ضبت

00 : 9  �ضباحاً اإىل 00 : 12 ظهراً احلكري تامي6 / 01 / 1444ه�

ال�ضبت
00 : 9  �ضباحاً اإىل 00 : 12 ظهراًمركز الطائف العلمي15 / 01 / 1444ه�

جدول الرحالت 
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صور من الرحالت 
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البرنامج في عيون الصحافة 

 لقاء مع قناة املجد الف�ضائية 
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لقطات من برنامج موهبة الصيفي 

تحت شعار ) المبدعون ... رواد نهضتنا ( 
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الشغف ... 
     اإلبداع ... 

         التميز ... 
             الثقة ... 

                  التعاون ...
                      

برنامج موهبة الصيفي
بمدارس الفرسان األهلية بمكة المكرمة 1444 هـ

الموهبة من أجل : 



39

جوائز قيمة للمتميزين في 

البرنامج 

تابعوا فعاليات البرنامج يوميًا 

موقع مدارس الفرسان  
w w w . a l f u r s a n . s c h . s a

موقع برنامج موهبة 
w w w . m w h i b a . c o m 
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للعام الثالث عشر في مكة المكرمة 

برنامج موهبة الصيفي بمدارس الفرسان األهلية 

بمكة  المكرمة  

w w w . a l f u r s a n . s c h . s a


