
 اية الطلبة الموهوبين والمتفوقينالتسجيل في برنامج رع

 )يتم من قبل اختصاصي التفوق والموهبة بالمدرسة(

 

 أوالً: المدارس االبتدائية التي يمثل فيها الصف الخامس أو السادس حداً أعلى:

  سنووا(( علنى يمينال تذمينص الصنف الثالنل فني الفصنل  9إلنى  5تطبيق اختبار االستدالل )منن

 اسي الثاني.الدر

  تطبيق رزمة تقينيم اببندا) )الصنور( أ( علنى يمينال تذمينص الصنف الثالنل فني الفصنل الدراسني

 الثاني.

   طلب من معلمي نظام الفصل تطبينق مقناييس تقنديل الخصنائس السنلولية للطلبنة الموهنوبين ي

لثالنل على يميال التذميص الحاصلين على تقديل ممتاز فني يمينال المنواد الدراسنية فني الصنف ا

 في الفصل الدراسي الثاني.

  .ملاعا( الكشف عن التذميص الموهوبين من ذوي االحتيايا( الخاصة 

 

 ثانياً: المدارس االبتدائية التي يمثل فيها الصف اللابال حداً أعلى:

  سنووا(( علنى يمينال تذمينص الصنف الثناني فني الفصنل  9إلنى  5تطبيق اختبار االستدالل )من

 الدراسي الثاني.

 بيق رزمة تقييم اببدا) )الصنور( أ ( علنى يمينال تذمينص الصنف الثناني فني الفصنل الدراسني تط

 الثاني.

   طلب من معلمي نظام الفصل تطبينق مقناييس تقنديل الخصنائس السنلولية للطلبنة الموهنوبين ي

على يميال التذميص الحاصلين على تقديل ممتاز في يمينال المنواد الدراسنية فني الصنف الثناني 

 ل الدراسي الثاني.في الفص

 

 ثالثاً: المدارس ابعدادية:

  )حصل يميال طلبة الصف األول ابعدادي الحاصلين على تقديل ممتاز في اللغة العلبية واللياضنيا

 لحد أدنى في الصف السادس االبتدائي.

  لبنة النصين تنم حصنلهم فني الفصنل سنوة( علنى الط 14إلنى  9تطبيق اختبنار االسنتدالل )منن

 الدراسي األول.

  تطبيق رزمة تقييم اببدا) )الصنور( (( علنى الطلبنة النصين تنم حصنلهم فني الفصنل الدراسني

 األول.

   طلب من معلمي اللغة العلبية واللياضيا( تطبينق مقناييس تقنديل الخصنائس السنلولية للطلبنة ي

  الدراسي األول. الموهوبين على الطلبة الصين تم حصلهم في الفصل

 



 رابعاً: اختيار الطلبة

 تذميص حسب المجمو) الكلي للتلميص فني مصنفوفة بالندوين فني المندارس  10يتم اختيار أعلى

 االبتدائية التي يمثل فيها الصف اللابال أو الخامس حداً أعلى لذنضمام للبلنامج. 

  فة بالندوين فني المندارس تذميص حسب المجمو) الكلي للتلمينص فني مصنفو 8يتم اختيار أعلى

 االبتدائية التي يمثل فيها الصف السادس حداً أعلى لذنضمام للبلنامج. 

  بالندوين فني المندارس طلبة حسب المجمنو) الكلني للطالنب فني مصنفوفة  8يتم اختيار أعلى

 نضمام للبلنامج.ابعدادية لذ

  نضمام إبوه للبلنامج.إعذم ولي األمل بايتم 

 

ليننى االتصننال باختصاصننيي التلبيننة الخاصننة مجننال التفننوق والموهبننة  يعننة ي  لذستفسننار والملا

 17873590-17873208هاتف: 

 

 

 


