
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع مقدم الم

لد / أ   العروي   مسلم   سليمان   بن   خا
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 المقدمة

 

 

 

هللا عليه وسلم، اقدم مبادرة مشروع صناعة الموهبة  الحمد هلل و الصالة والسالم على سيدنا محمد صل  

وأنا كلي امل بان تتحقق االهداف السامية لهذا المشروع الوطني وهي المساهمة بمشروع التحول 

السعودية الرؤية  اهداف  الى  للوصول  السعودية  (2030الوطني  المواهب  اكتشاف  الى  باإلضافة   )

الموهو ومساعدة  وتبنيها  في وتطويرها وصقلها  الموهبة  ثقافة  ونشر   , العالمية  الى  للوصول  بين 

العربية السعودية   المملكة  المستقبل شباب  النفط  وهو عقول  بديل  اكتشاف  ليتم  المجتمع السعودي 

 الذين بعون هللا سوف يساهمون  بتطوير ونمو االقتصاد السعودي .

 

 

 

 شروعمقدم الم

 العروي  مسلم سليمان بن خالد/أ

00966581371000 

ktj10@hotmail.com 

 

 

mailto:ktj10@hotmail.com
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 : مراحل هي  لمشروع عبارة عن ثالث ا    / لمشروعفكرة ا - أ

 

 الموهبة :  # المرحلة االولى /مسابقة صناعة   

عن   عبارة  االولى  الموهبة  المرحلة  فيمسابقة صناعة  الموهوبين  بين  مسابقات  برنامج  العربية    وهو  المملكة 

الرسم / التصوير    /  )الرياضةأو الخاصة  بجميع انواع المواهب الشخصية    لشباب والفتيات يتنافس فيها ا السعودية

التمثيل / التقليد/ االنشاد/ االلقاء/ كتابة الشعر/ كتابة القصة / كتابة السيناريو/الحفظ / تصميم المجسمات /النحت/  /

  / )الخوارزميات(  /الرياضيات  اآللي  الكهربائية(/الحاسب  /االعمال  الميكانيكية  االعمال  واالبتكار)  الخط/االختراع 

 كل سنة في ثوب جديد   ومواهب اخرى ( وتستمر

 عمل مسابقة بينهم كل موهبة على حدة وبعد ذلكفرز الموهوبين تجميع الموهوبين ثم تتم عملية يتم حيث 

 العالم او في الدول العربية او الخليجية فقط (  )يمكن تطبيق هذا المشروع على الموهوبين في

 

   # المرحلة الثانية /مابعد المسابقة   :

  

لنصل الى   تبني المواهب وتطويرها وتثقيف الموهوبين  صقل و وهي عبارة عن مرحلة بعد المسابقة  يتم فيها 

 . موهوب محترف ومتمكن  صناعة  

   :   الحصاد/  ثالثة # المرحلة ال 

مسابقة  جميع مواهب الموهوبين المشاركين في   وهي عبارة عن المرحلة االخيرة والمهمة حيث يتم فيها  استثمار 

 .   بعد صناعة الموهبة صناعة هادفة  صناعة الموهبة  

 

 

 الموهبة صناعة مشروع
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 -: هدف المشروع   -ب 

 

 السعودية. المملكة العربية / الكشف عن المواهب في 1

 واستعراضها. السعودي   مواهب الشباب صناعة  /2

 الصحيح. واالستفادة منها وتوجيهها الى الطريق وصقلها  جميع المواهب   وتبني / حصر الموهوبين 3

 (.2030   المملكة العربية السعودية رؤية) و2020)) المساهمة في المشروع القومي التحول الوطني /4

 

 .للموهوب المشارك الشاشة وايضا  المتعة والترفيه للجمهور الحاضر والمشاهد خلف / 5

 او عن طريق موقع  على شاشات الفضائيات المواهب للعالم يساهم بعرضالربح والفائدة المادية لمن  / 6

 او  القنوات االخرىالقناة لنشر البرنامج على  حق االعالنات او في  )سواء في   او قناة خاصة للموهوبين 

 اخر ( .  ء شي..اي العب الموهوب لنادي معين او  ال او بيع الفنية للرسامين  في بيع االختراع او بيع اللوحات 

 الفني الترفيهي.الفوائد العلمية لهذا المشروع العلمي الرياضي  /7

 والعالم.بالموهوبين في السعودية نشر ثقافة الموهبة واالهتمام  /8

 .بالمواهب والموهوبينخاصة  وات ومواقع على الشبكة العنكبوتيةانشاء قن /9

يقوم عليها الموهوبين  جميع المواهب والموهوبين   تعرض بالمواهب خاصة   تلفزيونية  قناة / انشاء 10

 . الموهبة( صناعة  )بعدالمشاركين في المسابقة 

 العالم.نشر السالم واالمان بين البشرية في  /11

 المجال له.المستقبل و وفتحالفائدة المادية للموهوب / 12
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   مميزات المشروع : /ج

 رسمي. تم تبنيه من قبل شركة او راعي  إذا/الربح الكبير مقارنة بالتكاليف 1

  .عاليةان البرنامج قابل للنجاح في مختلف دول العالم مما يساهم في تحقيق أرباح  / 2

  رسائلتتيح إمكانية دمج التفاعلية مع الفكرة بحكم أن كثيرا من المحطات التلفزيونية تعتمد على التفاعلية عبر  / 3

   SMS) )   . واالتصاالت الهاتفية كوسيلة لتمويل تكاليف البرنامج  

  :لـ والمتسابقين، تعد هذه المسابقة جذابة للجمهور   / 4

 سنوات   الى  10مناسب بين   موهبة وعمره أتساع رقعة المستهدفين حيث كل شخص عنده  أ/   

    العربي. الوطن اغلبية شباب هذا العمر  ويمثل  .مستهدفا  سنة يعتبر  25      

 استعراضها  يتم  موجودةعبارة عن موهبة   فهي  التصنع لالشتراكالتعب او  للجهد او ال تحتاج المسابقة  ب/  

 تحقيق الفوز  . ل والمنافسة بالمشاركة تتسم هذه المسابقة   ج/    

  . جماهيرية المسابقة/استضافة ضيوف معروفين ومشهورين ومحبوبين بين الناس يزيد من 5

 . سنوي /يمكن تنفيذها على عدد من االجزاء بشكل 6

 تجديد المسابقة سنويا  . بسبب تطور المواهب وكثرة المستهدفين .  و   ستمراريةال/يمكن ا7

 /جاذبية المسابقة للمعلنين ألهميتها  وكثرة الجماهير والمستهدفين ونجاح الفكرة . 8

 .تكرة، جذابة، بسيطة غير معقدة، تالمس الواقع، تراعي قيم المجتمع، تخدم الهدف/ فكرة البرنامج  جديدة، ومب 9

   عند فتح قناة خاصة بالموهوبين  يكون   االستفادة من الفائزين وفائدة الفائزين )عند تبني الموهبة أو    /10

 . (  الموهبةناتج مشروع صناعة من الموهوبين والبرامج   والمعلقين والمصورين  المقدمين       

 انشاء اكاديمية لجميع المشاركين الفائزين و الغير فائزين يتلقون فيها التدريبات التي تساعدهم على   امكانية  /11

   .تطوير مواهبهم  والتميز وصقل الموهبة للمشاركة في المسابقة لألعوام القادمة        

 مربحة . وتكون   خاصة بالمواهب  والموهوبين وقناة تلفزيونية   وات ومواقع على الشبكة العنكبوتيةانشاء قن  /12
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 : مسابقة صناعة الموهبة  # المرحلة االولى /  

الموهبة  المرحلة االولى عبارة عن   ا   وهومسابقة صناعة  فيها  يتنافس  الموهوبين  لشباب برنامج مسابقات بين 

)الرياضة/ الرسم / التصوير /التمثيل / التقليد/ االنشاد/ االلقاء/  أو الخاصة  انواع المواهب الشخصية  بجميع    والفتيات

كتابة الشعر/ كتابة القصة / كتابة السيناريو/الحفظ / تصميم المجسمات /النحت/ الخط/االختراع واالبتكار) االعمال  

يات )الخوارزميات( / ومواهب اخرى ( وتستمر كل سنة في  الميكانيكية /االعمال الكهربائية(/الحاسب اآللي /الرياض 

 ثوب جديد  

 حيث يتم تجميع الموهوبين ثم تتم عملية فرز الموهوبين وبعد ذلك عمل مسابقة بينهم كل موهبة على حدة

  

  : خطة العمل / أ 

 

    اسم البرنامج   :  )    صناعة الموهبة  )  

 ه يعرض عن طريق قناة خاصة على الشبكة  بشكل مختلف عن باقي البرامج الن البرنامج يتميز هذا  :شكل البرنامج

 )ويمكن عرضها على الفضائيات(.  رفع مقطع  يحدد موهبته و في استمارة الترشيح بالتسجيل  العنكبوتية يقوم المشارك  

من مختلف دول العالم  النه  جميع الناس ويتابعه   ،في السعودية الموهوبين  يستهدف هذا البرنامج جميع :المستهدف       
 .  في السعودية من افضل الموهوبين  ة  ها مجموعيبرنامج ممتع على شكل مسابقة يتنافس ف 

 الوطن العربي . جميع العالم و :  الجمهور         

 حكام  4الى  3تكون مكونة من حكام متخصصين في نفس مجال الموهبة ويكون عدد الحكام من  :  لجنة التحكيم

 

 الموهبة صناعة مشروعمراحل 
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تكون لجنة الحكام مكونة من العب متميز في هذه الرياضة )ماجد احمد   موهبة المتسابقين رياضيةفمثال / اذا كانت  

/الجوهر/   الخراشي  / محمد  الزياني  متميز )خليل  ......( ومدرب  الدعيع  الجواد/  عبد هللا/ محمد عبد 

ومدرب المنتخب السعودي (وحكم معروف لهذه الرياضة )عبد الرحمن الزيد / المهنا( وحكم من االتحاد  

  . وحكم اخر من الجمهور او رئيس رابطة مشجعي المنتخب السعوديالسعودي  

تكون لجنة التحكيم من الفنانين في التمثيل  )ناصر القصبي/ يوسف الجراح(او الرسم )فنان في الرسم    واذا كانت فنية

 . ن في السعودية( او الخط  او المذيعين)افضل مذيع في السعودية( او المنشدين او المعلقين الرياضيي

 )مهند ابو ديه/ .......(  والعرب وهكذا لباقي المواهب / االختراع مجموعة المخترعين السعوديين

 (  الحاسب والرياضيات)كبار الموهوبين  ( والعرب الشعر والقصائد )افضل الشعراء السعوديين 

 (المهندسين  )كبار ا الميكانيك

 تكون طريقة التحكيم باالعتماد على ثالثة طرق :     ب/ طريقة التحكيم  :

 %  60الى   50يتم حساب  الدرجات من    أ/ لجنة التحكيم

 % 25الى  20يتم حساب الدرجات من   smsعن طريق رسائل الجماهير تصويت من   ب/

 % 25الى   20يتم حساب الدرجات من او الحضور في موقع المسابقة  الشاشات خلفالجماهير تصويت من  ج/ 

  شروط المشاركة في المسابقة : /ج

 سنة   25سنوات  الى  10  /ان يكون المتسابق عمره بين 1

 /ان يكون الموهوب سعودي الجنسية  او من ام سعودية . 2

 /ان يجتاز الكشف الطبي بالنسبة لمسابقة الرياضة . 3

 /على كل متسابق توقيع اقرار واتفاق بين الموهوب والجهة المنظمة تحدد حق الجهة المنظمة في عرض  4

 مردود مادي  ألي موهوب سواء في االعالنات او   أيالموهبة وتبني موهبته و للجهة المنظمة حق في 

 اخر   ءفي بيع االختراع او بيع اللوحات او بيع الالعب لنادي معين او .......اي شي  

 /يوقع كل متسابق على االستمرار في المسابقة حتى نهاية البرنامج . 5

 / يوقع كل متسابق باإلقرار بعدم مسؤولية الجهة المنظمة عن اي نتيجة لممارسة الموهبة . 6
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 : مسابقة صناعة الموهبة تنفيذ  خطوات /  د

 

    واالعالن  : الدعاية  / 1

 .   مسابقة صناعة الموهبة ل يوتيوب + قناة  رسميموقع ال الاالعالن على  / أ  

 .   والصحف...(   االذاعة و في القنوات الشهيرة االعالم ) التلفزيون   االعالن في /ب

 .  على الشاشات واللوحات في الشوارع االعالن /ج

 االعالن عبر جميع مواقع التواصل)تويتر /فيس بوك/الواتس/رسائل /انستغرام/مواقع جوجل/....الخ( /د

 ( ........./ شرح طريقة التسجيل /كيفية المشاركة/تحديد الجائزة/خطوات المسابقةي)عرض فيلم /هـ

 سنة  25سنوات  الى  10من عمر بين  مسابقة صناعة الموهبة  في   لتسجيلااستمارة  تعبئةطلب / 2

 .   على الموقع الرسمي 

   مقطع يحتوي على موهبته حسب المطلوب في كل موهبة على موقع المسابقة الرسمي  / كل مشارك يرفع 3

 لقطات خاصة لكل متسابق وحياته وموهبته وكيف تم اكتشافها  فيها عرض يخاصة  ولكل مشارك صفحة

 . جميع ما يحدث  ون تدريبات وحركات ولقطات متميزة وبعض التفاصيل وجميع انشطة وفعاليات التصفيات م 

 والتأكد من الموهوب وموهبته . حصر عدد المتسابقين  في كل موهبة تقوم بيتم تشكيل لجنة لكل موهبة  / 4
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 (: تحديد عدد المتسابقين االفضل لكل موهبة  )المرحلة االولى االوليةات التصفي /5

    من المتسابقين لكل موهبة %75اختيار   :(المرحلة الثانية ) االوليةات التصفي/ 6 

    من المتسابقين لكل موهبة %50اختيار  (:  ىاالول )المرحلة التصفيات التمهيدية/7 

    من المتسابقين لكل موهبة %25اختيار   : (ةالثانيالمرحلة )التمهيدية  اتالتصفي / 8 

    كل موهبة موهوب من 100اختيار : (الثالثةالمرحلة )التمهيدية   اتالتصفي/ 9 

    كل موهبة موهوب من 50اختيار  : (المرحلة الرابعة )التمهيدية  ات التصفي /10

    موهوب من  كل موهبة25اختيار  : (المرحلة الخامسة)التمهيدية  اتالتصفي/ 11

    موهبةموهوبين من  كل 10اختيار  : (المرحلة السادسة)التمهيدية  اتالتصفي/ 12

           من  كل موهبة ينموهوب3اختيار   : (المرحلة االولى)  النهائية اتالتصفي/  13

   :   صناعة الموهبة  الحفل الختامي  واختيار  ( المرحلة االخيرة النهائية ) اتالتصفي   /14

 .نقل الحفل مباشرة على قناة تلفزيونية ( ) يتم المملكة  على مستوى الموهوبهو فائز واحد لكل موهبة اختيار  
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 من الخمس االختيارات المحددة لدخول المسابقة (  فقط  )يختار المتسابق عملين 

 

 اوال/ المطلوب من موهوب التصوير :
 

 . ( انسانلب التصوير في مكان عام )لوجه /ط1

 . الشمس غروبلشروق او  / طلب التصوير 2

 . على البحر / طلب التصوير3

 . )منظر طبيعي( / طلب تصوير اشجار4

 . )اختياري( حر ريصوتطلب  / 5

   :معاير التقييم 

 

 

 

 موهوب التصوير 

 الدرجة المعايير 

 15   الوضوح والصفاء .1

 15 االبداع في فكرة الصورة .2

 15 الشكل العام للصورة و خلفية الصورة .3

 15 )المهارة( قدرة وتمكن الموهوب  .4

 60 المجموع 

  معايير التقييمو  المطلوب من الموهوب
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 ثانيا/ المطلوب من موهوب الرسم :
 

 . واالشجار( البحر والسماءمنظر طبيعي ) طلب رسم /1

 .  الشروق او الغروب طلب رسم/ 2

 .  مدينة او مباني وطرق طلب رسم/ 3

 . اشخاص او حيوانات / طلب رسم4

 . )اختياري( حر  طلب رسم/ 5

 

   :معاير التقييم 

 

 .  الشكل العام للرسمة الوضوح و .1

 . االلوان )متناسقة( .2

 .  االبداع في فكرة الرسمة .3

 .  )المهارة(الموهوب  تمكنقدرة و .4
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 ثالثا/ المطلوب من موهوب الرياضة /كرة القدم : 

 

 . /عمل مهارات صعبة1

 . /تقليد حركات2

 . /حركات تثبت التمكن من المهارة3

 . /اثبات قدرة المنافسة مع االخرين4

 . طلب حركات حرة )اختياري( /5

 

   :معاير التقييم 

 

 . حركاتصعوبة ال تنوع و .1

 . االبداع في فكرة المهارة .2

 . تمكن المتسابق من المهارة .3

 .  او اليدينالنشاط واللياقة والقوة واستخدام القدمين  .4
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 رابعا/ المطلوب من موهوب التمثيل /التقليد : 

 

 . /عرض مشهد هادف1

 .  / عرض مشهد ذو فكرة ابداعية2

 .  / عرض مشهد مضحك3

 . / عرض مشهد حزين4

 . )اختياري( /عرض مشهد حر5

 

 

   :التقييم معاير 

 

 .  الهدف واالهمية .1

 . االبداع والتميز في فكرة العمل  .2

 (. المهارة) قدرة وتمكن المتسابق  .3

 .المهارة  في االضحاك او التأثير وشد المشاهد  .4
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 خامسا/ المطلوب من موهوب الخط :

 

 .  عريض خط ملون او او /عمل خط عادي1

 .  العثماني(/ عمل خط وكتابة آية قرآنية )الخط 2

 .  / عمل خط رقعة /نسخ3

 . / عمل خط لنماذج معروفة )الجزيرة/ العربية/.........(4

 . )اختياري( عمل حر/ 5

 

   :معاير التقييم 

 

 . الوضوح والصفاء .1

 . االبداع في فكرة الخط .2

 .  )المهارة( قدرة وتمكن الموهوب .3

 . )طريقة حركة الخط( الشكل العام للخط .4
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 المطلوب من موهوب الشعر/القصة/السيناريو : سادسا/ 

 

 . /كتابة عن الوطن1

 . معينة شخصيةعن او  /كتابة عن احداث عالمية2

 . كتابة بالعامية  /3

 . كتابة بالفصحى/ 4

 . )اختياري( عمل حر/ 5

 

   :معاير التقييم 

 

 .  اهمية الكلمات .1

 . االبداع في الكلمة  .2

 . فكرة الكلماتالقدرة والتمكن في  .3

 . ترابط الكلمات وتناسبهاو  سالمة اللغة .4
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 سابعا/ المطلوب من موهوب  االلقاء/االنشاد/الحفظ :

 

 .  /عمل وطني1

 . معينة شخصية/تقليد 2

 . /تعليق كرة قدم3

 .  للقران  ظحف /4

 . )اختياري( عمل حر /5

  

 

   :معاير التقييم 

 

 . )نغمة مميزة(.حسن الصوت  .1

 .  االبداع في الكلمات .2

  . الموهوب تمكنقدرة و .3

 . سالمة ووضوح الصوت وفهم العبارات .4
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 : النحت وصنع المجسماتالمطلوب من موهوب  /الثامنة

 

 . عمل لشكل معروف /1

 . / عمل معقد الشكل2

 .  /عمل له اهمية وفائدة3

 . / عمل مركب عبارة عن اجزاء4

 . )اختياري( عمل حر /5

  

 

   :معاير التقييم 

 

 .  العملاالبداع في  .1

  . الموهوب تمكنقدرة و .2

 . الشكل العام .3

 .  فكرة العمل و صعوبته .4
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 : )االعمال الميكانيكية والكهربائية(االختراع المطلوب من موهوب  /التاسعة

 

   . جديد واصيلابداعي  عمل  /1

 .  وفائدة اهمية / عمل له 2

 . التلوثمن  البيئة يحافظ علىعمل  /3

 .  / عمل يستخدم التقنية4

 . )اختياري( عمل حر /5

  

 

   :معاير التقييم 

 

 . االبداع في فكرة العمل .1

 .الموهوب  تمكنقدرة و .2

 .  عدم الخطورة في االستخدام او االنتاج او في تلوث البيئة .3

 .  االهمية والفائدة  .4
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 : الحاسب اآلليالمطلوب من موهوب  /لعاشرةا

 

  . عمل جديد واصيل /1

 .  اهمية وفائدته/ عمل له 2

 . يختص بذوي االحتياجات الخاصةعمل  /3

 .  يعتبر تعديل او تطوير لبرنامج موجود او معروف/ عمل 4

 . )اختياري( عمل حر /5

  

   :معاير التقييم 

 

 . االبداع في فكرة العمل .1

 .الموهوب  تمكنقدرة و .2

 .  صعوبة العمل  .3

 .  االهمية والفائدة  .4
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 : الرياضياتالمطلوب من موهوب  /الحادي عشر 

 

 .  يدلل على االبداع عمل جديد واصيل /1

 . طريقة تدلل على القدرة والتمكن/ 2

 . عمل يختص بذوي االحتياجات الخاصة /3

 . )اختياري( عمل حر /4

  

 

   :معاير التقييم 

 

 . االبداع في فكرة العمل .1

 .الموهوب  تمكنقدرة و .2

 .  صعوبة العمل  .3

 .  االهمية والفائدة  .4
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 المواهب وتطويرها وتثقيف الموهوبين( صقل ) # المرحلة الثانية /مابعد المسابقة   :  

 

 ( الخط/ النحت / صنع المجسماتموهبة  باإلضافة الى)   :  /موهبة الرسم1

 )تدريب الموهوب على الرسم بالكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي تثقيفية (  لتطوير وصقل الموهبة اتدور -أ

يفتح للجمهور  لجميع المشاركين وفي  كل مناسبة وطنية  في كل اجازة عمل معرض -ب

ركن للرسم /ركن  ابها وحائل(  الدمام و ) الرياض وجدة و و يتنقل في مدن المملكة 

 .للنحت /ركن لتصميم المجسماتللخط /ركن 

 للمشاركين . يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ج 

  :موهبة الرياضة / 2

االشتراك المجاني في اكاديمية في المدن المشاركين او  اكاديمية رياضية انشاء -أ

 (لتعليم االنجليزي ودورات تثقيفية  )تدريب الموهوب على الكمبيوتر ودورات .رياضية

 للمشاركين . يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  - ب    

 السعودية  ع المشاركين في هذه الموهبة وعمل فريق يقوم بعمل مباريات مع االنديةي جمت -ج   

 . لعالمية اومع االندية العربية و  الكبيرة والدرجة الثانية       

    :/موهبة التصوير3

 الكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي تثقيفية (   )تدريب الموهوب علىلتطوير وصقل الموهبة  اتدور -أ

ح للجمهور  يفتالمشاركين وفي  كل مناسبة وطنية لجميع  في كل اجازة عمل معرض -ب

 ابها وحائل(. الدمام و ) الرياض وجدة و و يتنقل في مدن المملكة 

 . للمشاركينيتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم   -ج    

 

 

 (وتثقيف الموهوبين  المواهب وتطويرصقل ما بعد المسابقة )
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 القصة/السيناريو (  الشعر/ كتابة/االلقاء /موهبة التقليد/ االنشاد باإلضافة الى) :موهبة التمثيل /

 الكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي تثقيفية (  )تدريب الموهوب علىلتطوير وصقل الموهبة   اتدور -أ

 امسية  و  لجميع المشاركين وفي  كل مناسبة وطنية  في كل اجازة مسرحيعمل حفل  - ب    

 ابها وحائل( .     الدمام و الرياض وجدة و ويتنقل في  مدن المملكة)  للشعراء  شعرية        

 للمشاركين. يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ج   

 الرياض وجدة  يخصص لهم مسرح في ع المشاركين في هذه الموهبة وعمل فريق ي جمت -د     

 ابها وحائل . الدمام و  و        

 

 موهبة االعمال الكهربائية/الميكانيكية(   باإلضافة الى)  :موهبة االختراعات  /5

 ( لتعليم االنجليزي ودورات تثقيفية  )تدريب الموهوب على الكمبيوتر ودوراتلتطوير وصقل الموهبة  اتدور - أ

 و يتنقل في  لجميع المشاركين وفي  كل مناسبة وطنية  في كل اجازةعمل معرض  -ب

 .   مدن المملكة

 للمشاركين .  يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ج    

 . مساعدة الموهوب في اخراج شهادة براءة اختراع -د     

 

 الرياضيات والمواهب االخرى (  موهبة  باإلضافة الى) موهبة الحاسب اآللي  : /6

 (لتعليم االنجليزي ودورات تثقيفية  )تدريب الموهوب على الكمبيوتر ودوراتلتطوير وصقل الموهبة  اتدور - أ

 و يتنقل في  لجميع المشاركين مناسبة وطنية  في كل اجازة وفي  كلعمل معرض  -ب

 . مدن المملكة

 للمشاركين  يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ج    

 تطوير اعمالهم . مساعدة الموهوب في  -د     
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 ( اهب  المو وتبني  االستثمار) :   الحصاد/  ثالثة # المرحلة ال 

 

ــة تعرض أعـمال وأفـكار الموهوبين وتنـقل جميع فـعالـيات المـعارض   -1 فتح قـناة تلفزيونـية للموهوبين متخصـــــصـــ

وـكل ـما يخص الموهوب من دورات     وفي الـمدارسالســـــابـقة والمســـــرحـيات وجميع مـبارـيات أـندـية الموهوبين  

اءات مع الموهوبين وعرض ب ات في بعض المواهـب على الهواء ولـق ات  وحفالت وإجراء مســـــابـق ارـي عض مـب

 الموهوبين والحواري  والمدارس و..... الخ 

 صناعة الموهبة  ويكون المقدمين والمعلقين  والمصورين من الفائزين في برنامج                              

 )وأيضا يمكن عمل دعايات للشركات وبعض المنتجات على القناة  .....(                                 

في كل مدينة  و يتم تدريب الموهوبين على بعض المهارات    نادي رياـضي ثقافياو   لموهوبين  اكاديمية  ل  إنـشاء -2

ــا تطوير    , و البلـياردو  والـعاب أخرى وأهمـها  كرة الـقدم ................. الخ  الـتايكوـندوالرـياضــــــية مـثل   وايضـــ

و دورات في    مكثـفة   منـها دورات في الـحاســـــب ,وـتدرـيب الموهوبين على بعض المـهارات العلمـية بعـقد دورات  

 ) ويمكن بيع الالعبين لألندية ( الخأخرى....التفكير في المهارات الرياضية ودورات لغة انجليزية ودورات 

 ) أندية الموهوبين(   )ويتم إجراء مسابقات  بين هذه األندية                                    

في جميع مناطق المملكة وتجهيز مـسرحيات في كل   واالنـشاد والتقليد  اختيار موهبة التمثيل  إنـشاء مـسرح و يتم   -3

ــبة مثل اليوم الوطني و ــبات  اجازة او مناســ ــان ويتم اإلعالن عن موعد    الجنادرية و مناســ العيد والحج ورمضــ

           عرضها لتمكين حضور اكبر عدد من الجماهير ويكون الدخول برسوم رمزية.

 رحية وقبل وبعد وفي الممرات ...()يمكن عمل دعايات للشركات وبعض المنتجات أثناء المس          

 

 والنحت إنشـاء قاعة كبيرة خاصـة للرسـامين والخطاطين تضـم جميع اعمال الموهوبين  كمعرض للرسـم والخط   -4

ــبة مثل اليوم الوطني  و كل موهوب يضـــع عمله في هذا المعرض و يتم فتح هذا المعرض  في كل اجازة او مناسـ

 .(يات للشركات ن عمل دعا)يمك . العيد والحج ورمضان ويكون الدخول برسوم رمزية والجنادرية ومناسبات

 مرحلة الحصاد
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عمل ورشة  او معهد خاص للموهوبين المخترعين وتبني االختراعات ومساعدتهم على الحصول على براءة   -5

 .  االختراع

ــا فيديو ويمكن عمل موقع     -6 ــكل صــور و أيض عرض أعمال جميع الموهوبين في موقع خاص للموهوبين على ش

   (  )الموهوبتسمىمثل موقع يوتيوب للموهوبين وخاص حيث يتم ربطه بالموقع الرسمي للمسابقة وعمل أيقونة  

 

) يمكن دعوة بعض الـشركات   لبيع افـضل المنتجات  عمل معرض ـسنوي يـضم جميع المواهب وأعمال الموهوبين   -7

 والجامعات........الخ(

 

 ()عمل دعايات لبعض المنتجات  كل جديد   عمل مجلة ورقية وإلكترونية شهرية تنشر جميع أعمال الموهوبين و   -8

 

 

تطوير جميع المواهب بالتدريب والصقل وبعد تدريبهم يتم االستفادة منهم في برامج قناة الموهوبين الجديدة    -9

 . مثل موهبة الحاسب اآللي وموهبة التقليد المعلقين وموهبة االنشاد وموهبة التصوير وموهبة ...........الخ/

 

 مباريات مع بعض االندية المحلية والدولية ويكون اسم النادياقامة   تكوين فريق كرة قدم  يتم تمرينهم و   -10

 )ليتم عرض الموهوبين في الرياضة على اندية العالم لالحتراف(. ) رؤية(  الموهبة نجوم 

 

.  تكوين مجموعة من الممثلين كفريق فني يقوم بعمل المسرحيات طول العام او االفالم او المسلسالت -11

 صة .  وتتبناهم احدى الشركات المتخص

 

 ........(.   االندرويد عمل تطبيق للموهوبين على االجهزة الذكية ) االجواالت /  -12
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 الموهبة صناعةفكرة موقع مسابقة 
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  الموهبة صناعة مسابقة تفاصيل 

 في حال وجود قناة

ناقلة وراعي  فضائية

 . رسمي
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 :  مسابقة صناعة الموهبة   خطوات تنفيذ

سنة على الموقع الرسمي    25سنوات  الى  10في المسابقة للموهوبين في السعودية من عمر بين  /طلب التسجيل  1
. 

 ه . / فرز الموهوبين كل موهبة على حد2

العربية  3 المملكة  في  مناطق  الى خمسة  التحكيم  لجنة  انتقال  يتم  المشاركين حيث  االولي من مواهب  التأكد   /
 ) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى (السعودية 

/في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى ( يتم  4
 .  تجهيز مقرات خاصة لعرض المواهب

 /عمل اعالنات عن المسابقة لحضور الجماهير اثناء التصفيات  في مقر المسابقة في جميع مراحل المسابقة5

/الموهبة الرياضية يخصص لها ملعب في المنطقة ويتم عرض جميع المواهب الرياضية  كل يوم مجموعة 6
المواهب الرياضية خالل اسبوع واحد في كل منطقة بحضور جماهير حسب العدد الكلي  ويتم االنتهاء من عرض  

 في الملعب برسوم للتصويت وراعي رسمي للنقل المباشر على قناة تلفزيونية

/ وموهبة التمثيل والتقليد/االنشاد/ التعليق/االلقاء/  كتابة الشعر والقصة والسيناريو والحفظ و يخصص لها  7
و استديو في نفس المنطقة ويتم عرض جميع المواهب الفنية على المسرح  كل  مسرح التعليم او قاعة افراح ا

يوم مجموعة حسب العدد الكلي  ويتم االنتهاء من عرض المواهب خالل اسبوع واحد في كل منطقة بحضور  
 جماهير للتصويت برسوم وراعي رسمي للنقل المباشر على قناة تلفزيونية.

وا8 والنحت  والخط  الرسم  يتم  / وموهبة  او صالة خاصة  لها معرض   المجسمات يخصص  وتصميم  لتصوير 
استئجارها  طوال العام لعرض اعمال الموهوبين طوال العام حيث يكون لكل موهوب ركن خاص يتم عرض جميع 
المواهب الفنية  كل يوم مجموعة حسب العدد الكلي  ويتم االنتهاء من عرض المواهب الفنية خالل اسبوع واحد  

 طقة بحضور جماهير للتصويت برسوم وراعي رسمي للنقل المباشر على قناة تلفزيونية. في كل من

لها  9 اآللي  والرياضيات يخصص  الميكانيكية والكهربائية والحاسب  / وموهبة االختراع واالبتكار و االعمال 
لي  ويتم ورشة  للعمل وصالة لعرض االعمال ويتم عرض جميع المواهب   كل يوم مجموعة حسب العدد الك

االنتهاء من عرض المواهب خالل اسبوع واحد في كل منطقة بحضور جماهير  برسوم وراعي رسمي للنقل  
 المباشر على قناة  تلفزيونية

 والجمهور عبر الشاشة  %20. يشارك الجمهور في نفس المقر بالتصويت /التصويت في جميع المراحل . 10

 % 60واللجنة  20%      

وجميع ما يحدث في المقر   /يتم عرض جميع انشطة وفعاليات المسابقة من تدريبات وحركات ولقطات متميزة11
 )مسجل( 

موهوب في كل  500منطقة  بمعدل  موهوب من كل موهبة لكل    100/حصر المتسابقين من كل موهبة عدد  12
 موهبة على مستوى المملكة.

 

 الموهبة  صناعةتفاصيل مسابقة 
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 1/ موهبة الرياضة : 
 

سنة على   25سنوات  الى 10طلب التسجيل في المسابقة لموهبة الرياضة  من عمر بين  -1

 الموقع الرسمي  وارسال المشاركة. 

تتوجه لجنة خاصة بموهبة الرياضة الى المناطق الخمسة في المملكة العربية   -2

للتأكد من وجود الموهبة   ) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى (السعودية 

 للمشاركين الذين تم تحديدهم 

) موهوب في كل منطقة في المملكة العربية السعودية  100تقوم اللجنة بتحديد  -3

موهوب بالرياضة على  500لشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى ( ليصبح العدد ا

.  المملكة العربية السعودية مستوى  

يتم رفع جميع مشاركات   يتم االعالن عن المسابقة في جميع الوسائل و  -4

الرسمي وقناة اليوتيوب ويتم عرضها  على الموقعموهوب رياضي (  500) الموهوبين

قناة تلفزيونية لجميع مراحل المسابقة .  على  

موهوب  100لموهبة الرياضة على موقع المسابقة الرسمي الختيار  التصفيات االولية تبدأ -5

موهوب على مستوى المملكة 500بالرياضة من اصل   
 

احد مدن المملكة جدة   في احد مالعب :  التصفيات التمهيدية  الدور االولثم بعد ذلك  -6

بحضور الجماهير حيث يحدد يومين في بداية االسبوع  واالخر نهاية االسبوع و كل  او الرياض

موهوب   50يوم يتم عرض   
 

موهوب على مستوى المملكة 100موهوب بالرياضة من اصل  50يتم اختيار  -7  

احد مدن المملكة  في احد مالعب : ايضا  التصفيات التمهيدية  الدور الثانيثم يلي ذلك  -8

 50موهوبين بالرياضة من اصل  10بحضور الجماهير حيث  يتم اختيار  لرياضجدة او ا

 موهوب

: في مكان يحدد من قبل الجهة المنظمة للمسابقة )ملعب او    :التصفية النهائية  -9

 3وبحضور الجماهير حيث  يتم اختيار   صالة رياضية او استوديو............ الخ ( 

ين موهوب 10من اصل  لرياضةموهوبين با  
 

  اختيار فائز واحد  لموهبة الرياضة هو :  صناعة الموهبة الحفل الختامي  واختيار  -10

 على مستوى المملكة العربية السعودية . وبالموه
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 جدول لجنة التحكيم 
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 2/ موهبة الرسم : 
 

 

سنة على   25سنوات  الى 10طلب التسجيل في المسابقة لموهبة الرسم  من عمر بين  -1

 الموقع الرسمي وارسال المشاركة .  

الى المناطق الخمسة في المملكة العربية  الرسم تتوجه لجنة خاصة بموهبة -2

هبة  للتأكد من وجود المو ) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى (السعودية 

 للمشاركين الذين تم تحديدهم .

موهوب في كل منطقة في المملكة العربية السعودية    100تقوم اللجنة بتحديد  -3

موهوب بالرسم على  500) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى ( ليصبح العدد 

.  المملكة العربية السعودية مستوى  

يتم رفع جميع مشاركات   الوسائل ويتم االعالن عن المسابقة في جميع    -4

الرسمي وقناة اليوتيوب ويتم عرضها   على الموقع(  بالرسمموهوب 500) الموهوبين

 على قناة تلفزيونية لجميع مراحل المسابقة . 

موهوب  100لموهبة الرسم على موقع المسابقة الرسمي الختيار  التصفيات االولية تبدأ -5

موهوب على مستوى المملكة 500بالرسم من اصل   

في احد المعارض او القاعات في احد  :  التصفيات التمهيدية  الدور االولثم بعد ذلك  -6

بحضور الجماهير حيث يحدد اسبوع كامل للتصويت   مدن المملكة جدة او الرياض  
  

موهوب على مستوى المملكة  100من اصل  لرسمموهوب با 50اختيار يتم  -7  

في احد المعارض او القاعات في احد  :  التصفيات التمهيدية  الدور الثانيثم يلي ذلك  -8

  لرسمموهوبين با 10بحضور الجماهير حيث  يتم اختيار  مدن المملكة جدة او الرياض

موهوب  50من اصل   

: في مكان يحدد من قبل الجهة المنظمة للمسابقة )ملعب او صالة   :النهائية التصفية  -9

 لرسمموهوبين با 3وبحضور الجماهير حيث  يتم اختيار  رياضية او استوديو......... الخ (

موهوبين 10من اصل   

هو    لرسماختيار فائز واحد  لموهبة ا :  صناعة الموهبة الحفل الختامي  واختيار  -10

 ب على مستوى المملكة العربية السعودية .الموهو
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 3/ موهبة الخط : 
 

 

سنة على   25سنوات  الى 10طلب التسجيل في المسابقة لموهبة الخط  من عمر بين  -1

 الموقع الرسمي وارسال المشاركة .  

المناطق الخمسة في المملكة العربية  الىالخط   تتوجه لجنة خاصة بموهبة -2

للتأكد من وجود الموهبة   ) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى (السعودية 

 للمشاركين الذين تم تحديدهم .

موهوب في كل منطقة في المملكة العربية السعودية    100تقوم اللجنة بتحديد  -3

موهوب  بالخط  على  500الوسطى ( ليصبح العدد  /) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية

.  المملكة العربية السعودية مستوى  

يتم رفع جميع مشاركات   يتم االعالن عن المسابقة في جميع الوسائل و  -4

الرسمي وقناة اليوتيوب ويتم عرضها   على الموقع( بالخط موهوب500) الموهوبين

 على قناة تلفزيونية لجميع مراحل المسابقة . 

موهوب  100لموهبة الخط على موقع المسابقة الرسمي الختيار  التصفيات االولية تبدأ -5

موهوب على مستوى المملكة500بالخط من اصل   

في احد المعارض او القاعات في احد  :  التصفيات التمهيدية  الدور االولثم بعد ذلك  -6

كامل للتصويت   بحضور الجماهير حيث يحدد اسبوع  مدن المملكة جدة او الرياض  

موهوب على مستوى المملكة 100من اصل  بالخط موهوب 50يتم اختيار  -7  

في احد المعارض او القاعات في احد  :  التصفيات التمهيدية  الدور الثانيثم يلي ذلك  -8

  بالخطموهوبين  10بحضور الجماهير حيث  يتم اختيار  مدن المملكة جدة او الرياض

موهوب  50من اصل   

: في مكان يحدد من قبل الجهة المنظمة للمسابقة )ملعب او صالة   :التصفية النهائية  -9

من  بالخطموهوبين  3وبحضور الجماهير حيث  يتم اختيار  رياضية او استوديو......... الخ (

موهوبين  10اصل   

هو   الخط  حد  لموهبةاختيار فائز وا  :  صناعة الموهبة الحفل الختامي  واختيار  -10

 الموهوب على مستوى المملكة العربية السعودية .
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 4/ موهبة التصوير : 
 

سنة على   25سنوات  الى 10طلب التسجيل في المسابقة لموهبة التصوير من عمر بين  -1

 الموقع الرسمي وارسال المشاركة. 

الى المناطق الخمسة في المملكة العربية   التصوير تتوجه لجنة خاصة بموهبة -2

للتأكد من وجود الموهبة   ) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنوبية/ الوسطى (السعودية 

 للمشاركين الذين تم تحديدهم .

موهوب في كل منطقة في المملكة العربية السعودية   100تقوم اللجنة بتحديد  -3

موهوب بالتصوير على  500بية/ الوسطى ( ليصبح العدد ) الشرقية /الغربية/ الشمالية/ الجنو

.  المملكة العربية السعودية مستوى  

يتم رفع جميع مشاركات   يتم االعالن عن المسابقة في جميع الوسائل و  -4

الرسمي وقناة اليوتيوب ويتم  على الموقع(  بالتصوير موهوب500) الموهوبين

مسابقة .عرضها على قناة تلفزيونية لجميع مراحل ال   

موهوب  100لموهبة الرسم على موقع المسابقة الرسمي الختيار  التصفيات االولية تبدأ -5

موهوب على مستوى المملكة 500بالتصوير من اصل   
 

في احد المعارض او القاعات في احد  :  التصفيات التمهيدية  الدور االولثم بعد ذلك  -6

بحضور الجماهير حيث يحدد اسبوع كامل للتصويت   مدن المملكة جدة او الرياض  
 

موهوب على مستوى المملكة  100من اصل بالتصوير  موهوب 50يتم اختيار  -7  

في احد المعارض او القاعات في احد  :  التصفيات التمهيدية  الدور الثانيثم يلي ذلك  -8

موهوبين   10بحضور الجماهير حيث  يتم اختيار  مدن المملكة جدة او الرياض

موهوب 50من اصل  بالتصوير  

: في مكان يحدد من قبل الجهة المنظمة للمسابقة )ملعب او صالة   :التصفية النهائية  -9

موهوبين  3وبحضور الجماهير حيث  يتم اختيار  رياضية او استوديو............ الخ (

موهوبين  10من اصل  بالتصوير  

هو    التصويراختيار فائز واحد  لموهبة  :  صناعة الموهبة الحفل الختامي  واختيار  -10

 الموهوب على مستوى المملكة العربية السعودية .
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 يتم تطبيق نفس الخطوات والطريقة السابقة على جميع المواهب الباقية مثل

 
 5/ موهبة النحت : 

 6/ موهبة صنع المجسمات : 

 7/ موهبة التمثيل : 

 8/ موهبة التقليد : 

 9/ موهبة االلقاء : 

 10 موهبة كتابة الشعر والقصة والسيناريو : 

 11/موهبة االنشاد : 

 12 موهبة الحفظ : 

 13/ موهبة الرياضيات )الخوارزميات( 

 14/موهبة االختراع )االعمال الميكانيكية والكهربائية( : 

 15/ الحاسب اآللي : 

  16/ المواهب االخرى : 

 

 

 

 

 

 مكان الحفل يحدد من قبل الجهة المنظمة للمسابقة )ملعب او صالة رياضية

. او استوديو............ الخ (   
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 لمشروع عبارة عن ثالث مراحل هيا

 

 : مسابقة صناعة الموهبة # المرحلة االولى / 

 

عن   عبارة  االولى  الموهبة  المرحلة  صناعة  في   مسابقة  الموهوبين  بين  مسابقات  برنامج  العربية    وهو  المملكة 

)الرياضة/ الرسم / التصوير  أو الخاصة  بجميع انواع المواهب الشخصية    لشباب والفتيات يتنافس فيها ا  السعودية 

التمثيل / التقليد/ االنشاد/ االلقاء/ كتابة الشعر/ كتابة القصة / كتابة السيناريو/الحفظ / تصميم المجسمات /النحت/  /

اآللي   الكهربائية(/الحاسب  /االعمال  الميكانيكية  االعمال  واالبتكار)  /  /الخط/االختراع  )الخوارزميات(  الرياضيات 

 ومواهب اخرى ( وتستمر كل سنة في ثوب جديد  

 حيث يتم تجميع الموهوبين ثم تتم عملية فرز الموهوبين وبعد ذلك عمل مسابقة بينهم كل موهبة على حدة 

 )يمكن تطبيق هذا المشروع على الموهوبين في العالم او في الدول العربية او الخليجية فقط ( 

   ة الثانية /مابعد المسابقة   :# المرحل

وهي عبارة عن مرحلة بعد المسابقة  يتم فيها صقل و تبني المواهب وتطويرها وتثقيف الموهوبين لنصل الى    

 صناعة موهوب محترف ومتمكن . 

   :   الحصاد/  ثالثة # المرحلة ال 

مسابقة  وهي عبارة عن المرحلة االخيرة والمهمة حيث يتم فيها  استثمار جميع مواهب الموهوبين المشاركين في  

 بعد صناعة الموهبة صناعة هادفة  .  صناعة الموهبة 

 

 

 

الموهبة صناعة مشروع  ملخص  

 الموهبة صناعة مشروع الموهبة صناعة مشروع 
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 : مسابقة صناعة الموهبة # المرحلة االولى / 

الموهبة عبارة عن    الموهبةمسابقة صناعة      في  مسابقة صناعة  الموهوبين  بين  برنامج مسابقات  المملكة    وهو 

السعودية ا  العربية  والفتيات يتنافس فيها  الشخصية    لشباب  المواهب  انواع  الخاصة  بجميع  /  أو  الرسم  )الرياضة/ 

التصوير /التمثيل / التقليد/ االنشاد/ االلقاء/ كتابة الشعر/ كتابة القصة / كتابة السيناريو/الحفظ / تصميم المجسمات  

النحت/ الخط/االختراع واالبتكار) االعمال الميكانيكية /االعمال الكهربائية(/الحاسب اآللي /الرياضيات )الخوارزميات(  /

 ( وتستمر كل سنة في ثوب جديد  ومواهب اخرى   /

 ( :  مسابقة صناعة الموهبة خطوات تنفيذ المرحلة االولى )              
 

    الدعاية واالعالن  : / 1

 .   مسابقة صناعة الموهبة يوتيوب  + قناة  رسميموقع ال الاالعالن على  / أ  

 والصحف...( .   االذاعة في القنوات الشهيرة و   االعالم ) التلفزيون االعالن في /ب

 على الشاشات واللوحات في الشوارع . االعالن /ج

 االعالن عبر جميع مواقع التواصل)تويتر /فيس بوك/الواتس/رسائل /انستغرام/مواقع جوجل/....الخ( /د

 ( ........./ شرح طريقة التسجيل /كيفية المشاركة/تحديد الجائزة/خطوات المسابقةي)عرض فيلم /هـ

 على الموقع الرسمي  سنة  25الى  10من عمر بين   مسابقة صناعة الموهبة طلب تعبئة استمارة التسجيل في / 2

 على موقع المسابقة الرسمي مقطع يحتوي على موهبته حسب المطلوب في كل موهبة  / كل مشارك يرفع 3

 لقطات خاصة لكل متسابق وحياته وموهبته وكيف تم اكتشافها  فيها  يعرض  ولكل مشارك صفحة خاصة 

 وجميع ما يحدث  ولقطات متميزة  وبعض التفاصيل وجميع انشطة وفعاليات التصفيات من تدريبات وحركات 

 

  الموهبةالموهبة  صناعةصناعة  مشروعمشروعمراحل مراحل 
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 تقوم بحصر عدد المتسابقين  في كل موهبة والتأكد من الموهوب وموهبته  م تشكيل لجنة لكل موهبة / يت4

 (: تحديد عدد المتسابقين االفضل لكل موهبة المرحلة االولى ) االوليةات التصفي /5

    من المتسابقين لكل موهبة %75اختيار    :)المرحلة الثانية ( االوليةات التصفي/ 6 

    من المتسابقين لكل موهبة %50اختيار   (:)المرحلة االولى   التصفيات التمهيدية/7

    من المتسابقين لكل موهبة %25اختيار   : )المرحلة الثانية(التمهيدية  اتالتصفي/ 8 

    موهوب من  كل موهبة100اختيار  : )المرحلة الثالثة(التمهيدية   اتالتصفي/ 9 

    موهوب من  كل موهبة50اختيار  )المرحلة الرابعة ( : التمهيدية  اتالتصفي /10

    موهوب من  كل موهبة25اختيار  )المرحلة الخامسة( : التمهيدية  اتالتصفي/ 11

    موهوبين من  كل موهبة10اختيار  )المرحلة السادسة( :التمهيدية  اتالتصفي/ 12

          موهوبين من  كل موهبة3اختيار  )المرحلة االولى( :النهائية   اتالتصفي/  13

   :  صناعة الموهبة الحفل الختامي  واختيار  ( المرحلة االخيرة النهائية ) اتالتصفي   /14

 يتم نقل الحفل مباشرة على قناة تلفزيونية ( المملكة)على مستوى  صناعة الموهبة  اختيار فائز واحد لكل موهبة هو  

  3مكونة من حكام متخصصين في نفس مجال الموهبة ويكون عدد الحكام من    تكون:     لجنة التحكيم *      .

 مثال على ذلك :  حكام   4الى 

في هذه الرياضة )ماجد احمد عبد هللا/ محمد عبد الجواد/ الدعيع  العب متميز  تكون لجنة الحكام مكونة من    موهبة المتسابقين رياضيةاذا كانت  

لهذه الرياضة )عبد الرحمن الزيد /  وحكم معروف  )خليل الزياني / محمد الخراشي /الجوهر/ ومدرب المنتخب السعودي ( ومدرب متميز  ......(  

 .  من الجمهور او رئيس رابطة مشجعي المنتخب السعودي أوحكم اخر المهنا(   

تكون لجنة التحكيم من الفنانين في التمثيل  )ناصر القصبي/ يوسف الجراح(او الرسم )فنان في الرسم في السعودية( او الخط  او    واذا كانت فنية 

 المذيعين)افضل مذيع في السعودية( او المنشدين او المعلقين الرياضيين ) علي داوود  / البكر ....( . 

 الختراع مجموعة  من المخترعين السعوديين )مهند ابو ديه/ .......( وهكذا لباقي المواهب / ا     

 . الحاسب والرياضيات)كبار الموهوبين في السعودية(   الشعر والقصائد )افضل الشعراء السعوديين(     
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 :  تكون طريقة التحكيم باالعتماد على ثالثة طرق      * طريقة التحكيم  :  

 %   60الى   50حساب  الدرجات من  أ/ لجنة التحكيم  يتم 

 % 25الى   20ب/الجماهير في مقر المسابقة  يتم حساب الدرجات من 

 % 25الى   20يتم حساب الدرجات من  ج/المشاهدين خلف الشاشات

 * معايير تقييم الموهبة  :

 (  21الى   صفحة      11لكل موهبة معايير محددة على اساسها تحدد لجنة التحكيم الدرجة ) من صفحة  

 * المطلوب من الموهوب اثناء المسابقة  : 

 (  21الى   صفحة      11لكل موهبة متطلبات محددة يقوم بها الموهوب وذلك لجودة التقييم ) من صفحة  

 :   اذا تم نقل المسابقة على قناة فضائية* مكان التصفيات في المناطق 

/الموهبة الرياضية يخصص لها ملعب في المنطقة ويتم عرض جميع المواهب الرياضية  كل يوم مجموعة حسب العدد الكلي  ويتم االنتهاء من  1

عرض المواهب الرياضية خالل اسبوع واحد في كل منطقة بحضور جماهير في الملعب برسوم للتصويت وراعي رسمي للنقل المباشر على قناة  

 تلفزيونية 

ة او  وموهبة التمثيل والتقليد/االنشاد/ التعليق/االلقاء/  كتابة الشعر والقصة والسيناريو والحفظ و يخصص لها مسرح التعليم او صالة رياضي  / 2

قاعة افراح او استديو في نفس المنطقة ويتم عرض جميع المواهب الفنية على المسرح  كل يوم مجموعة حسب العدد الكلي  ويتم االنتهاء من  

 عرض المواهب خالل اسبوع واحد في كل منطقة بحضور جماهير للتصويت برسوم وراعي رسمي للنقل المباشر على قناة تلفزيونية. 

/ وموهبة الرسم والخط والنحت والتصوير وتصميم المجسمات يخصص لها معرض  او صالة خاصة  طوال العام لعرض اعمال الموهوبين في  3

ون لكل موهوب ركن خاص يتم عرض جميع المواهب الفنية  كل يوم مجموعة حسب العدد الكلي  ويتم االنتهاء من  االجازات طوال العام حيث يك

 عرض المواهب الفنية خالل اسبوع واحد في كل منطقة بحضور جماهير للتصويت برسوم وراعي رسمي للنقل المباشر على قناة تلفزيونية. 

الميكانيكية والكهربائية والحاسب اآللي  والرياضيات يخصص لها ورشة  للعمل وصالة لعرض االعمال  / وموهبة االختراع واالبتكار و االعمال 4

ويتم عرض جميع المواهب   كل يوم مجموعة حسب العدد الكلي  ويتم االنتهاء من عرض المواهب خالل اسبوع واحد في كل منطقة بحضور  

 تلفزيونية  جماهير  برسوم وراعي رسمي للنقل المباشر على قناة  

 :شروط المشاركة في المسابقة* 

 سنة  25سنوات  الى 10/ان يكون المتسابق عمره بين 1

 /ان يكون الموهوب سعودي الجنسية  او من ام سعودية . 2

 /ان يجتاز الكشف الطبي بالنسبة لمسابقة الرياضة . 3

 (.   7/ باقي الشروط ) صفحة  4
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 )صقل المواهب وتطويرها وتثقيف الموهوبين(  # المرحلة الثانية /مابعد المسابقة   :  

 

 ( الخط/ النحت / صنع المجسماتموهبة  باإلضافة الى)   :  /موهبة الرسم1

 )تدريب الموهوب على الرسم بالكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي تثقيفية ( لتطوير وصقل الموهبة اتدورأ/       

يفتح للجمهور لجميع المشاركين وفي  كل مناسبة وطنية  في كل اجازة  عمل معرضب/     

ركن للرسم /ركن للخط و يتنقل في مدن المملكة ) الرياض وجدة والدمام وابها وحائل( 

 .اتركن للنحت /ركن لتصميم المجسم/

 للمشاركين . يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ج 

   :موهبة الرياضة / 2

االشتراك المجاني في اكاديمية في المدن المشاركين او  اكاديمية رياضية انشاءأ/ 

 ()تدريب الموهوب على الكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي ودورات تثقيفية  .رياضية

 للمشاركين . يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ب     

  ع المشاركين في هذه الموهبة وعمل فريق يقوم بعمل مباريات مع االندية يجمت  -ج    

 . لعالمية اومع االندية العربية و  الكبيرة والدرجة الثانية السعودية     

    :/موهبة التصوير3

 )تدريب الموهوب على  الكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي تثقيفية (لتطوير وصقل الموهبة  اتدورأ/       

 يفتح للجمهورالمشاركين وفي  كل مناسبة وطنية لجميع  في كل اجازة  عمل معرضب/     

    و يتنقل في مدن المملكة ) الرياض وجدة والدمام وابها وحائل(.      

 للمشاركين. يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم   -ج    

 

 

 ((وتثقيف الموهوبين وتثقيف الموهوبين   وتطويروتطويرالمواهب  المواهب  صقل صقل ما بعد المسابقة )ما بعد المسابقة )
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 القصة/السيناريو (  الشعر/ كتابة/االلقاء /موهبة التقليد/ االنشاد باإلضافة الى) :موهبة التمثيل /

 )تدريب الموهوب على الكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي تثقيفية ( لتطوير وصقل الموهبة  اتدورأ/     

 امسية  و  لجميع المشاركينوفي كل مناسبة وطنية   في كل اجازة عمل حفل مسرحيب/     

 للشعراء ويتنقل في مدن المملكة) الرياض وجدة والدمام وابها وحائل( .    شعرية     

 للمشاركين. يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ج   

 يخصص لهم مسرح في الرياض    ع المشاركين في هذه الموهبة وعمل فريق ي جمت -د     

 وجدة  والدمام وابها وحائل .         

 

 موهبة االعمال الكهربائية/الميكانيكية(   باإلضافة الى)  :موهبة االختراعات  /5

 (  )تدريب الموهوب على الكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي ودورات تثقيفية لتطوير وصقل الموهبة  اتدورأ/  

 و يتنقل في لجميع المشاركين وفي  كل مناسبة وطنية  في كل اجازةعمل معرض ب/      

   .  مدن المملكة          

 للمشاركين .  يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم  -ج    

 . مساعدة الموهوب في اخراج شهادة براءة اختراع -د     

 الرياضيات والمواهب االخرى (  موهبة  باإلضافة الى) موهبة الحاسب اآللي  : /6

 ()تدريب الموهوب على الكمبيوتر ودورات لتعليم االنجليزي ودورات تثقيفية لتطوير وصقل الموهبة  اتدورأ/  

 و يتنقل في لجميع المشاركين في كل اجازة وفي  كل مناسبة وطنية عمل معرض  ب/     

 . مدن المملكة          

 للمشاركين  يتم عمل تسويق في جميع وسائل االعالم -ج     

 تطوير اعمالهم . مساعدة الموهوب في  -د      
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 ( االستثمار وتبني  المواهب  ) :   الحصاد/  ثالثة # المرحلة ال 

 

ــة تعرض أعمال وأفكار الموهوبين وتنقل جميع فعاليات المعارض  -1 ــصـ فتح قناة تلفزيونية للموهوبين متخصـ

ــابـقة والمســـــرحـيات وجميع مـبارـيات أـندـية الموهوبين   وـكل ـما يخص الموهوب من دورات وحفالت   الســـ

ابقات في بعض المواهب على الهواء ولقاءات مع الموهوبين وعرض بعض مباريات   الموهوبين  وإجراء مـس

 .والحواري  والمدارس و..... الخ 

 صناعة الموهبة  ويكون المقدمين والمعلقين  والمصورين من الفائزين في برنامج 

 )وأيضا يمكن عمل دعايات للشركات وبعض المنتجات على القناة  .....( 

او نادي رياـضي ثقافي  في كل مدينة  و يتم تدريب الموهوبين على بعض المهارات   إنـشاء اكاديمية  للموهوبين -2

ــا تطوير    الـتايكوـندوالرـياضــــــية مـثل   , و البلـياردو  والـعاب أخرى وأهمـها  كرة الـقدم ................. الخ وايضـــ

اســـــب , و دورات في  وـتدرـيب الموهوبين على بعض المـهارات العلمـية بعـقد دورات مكثـفة   منـها دورات في الـح

 التفكير في المهارات الرياضية ودورات لغة انجليزية ودورات أخرى....الخ ) ويمكن بيع الالعبين لألندية (

 ) أندية الموهوبين(   )ويتم إجراء مسابقات  بين هذه األندية                                    

والتقليد في جميع مناطق المملكة وتجهيز مـسرحيات في كل إنـشاء مـسرح و يتم اختيار موهبة التمثيل واالنـشاد     -3

اجازة او مناســـــبة مثل اليوم الوطني والجنادرية و مناســـــبات العيد والحج ورمضـــــان ويتم اإلعالن عن موعد  

           عرضها لتمكين حضور اكبر عدد من الجماهير ويكون الدخول برسوم رمزية.

 )يمكن عمل دعايات للشركات وبعض المنتجات أثناء المسرحية وقبل وبعد وفي الممرات ...(          

 

إنشـاء قاعة كبيرة خاصـة للرسـامين والخطاطين تضـم جميع اعمال الموهوبين  كمعرض للرسـم والخط والنحت   

ــبة مثل اليوم الوطني  وكل موهوب يضـــع عمله في هذا المعرض و يتم فتح هذا المعرض  في كل اجازة او م ناسـ

 (.)يمكن عمل دعايات للشركات  . والجنادرية ومناسبات العيد والحج ورمضان ويكون الدخول برسوم رمزية

 

 مرحلة الحصاد
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معهد خاص للموهوبين المخترعين وتبني االختراعات ومساعدتهم على الحصول على براءة   عمل ورشة  او  -4

 .  االختراع

 

ــا فيديو ويمكن عمل موقع     -5 ــكل صــور و أيض عرض أعمال جميع الموهوبين في موقع خاص للموهوبين على ش

  (  الموهوب)مثل موقع يوتيوب للموهوبين وخاص حيث يتم ربطه بالموقع الرسمي للمسابقة وعمل أيقونة تسمى  

 

 

  لبيع افضل المنتجات عمل معرض سنوي يضم جميع المواهب وأعمال الموهوبين  -6

 ) يمكن دعوة بعض الشركات والجامعات........الخ(

 

 كل جديد   عمل مجلة ورقية وإلكترونية شهرية تنشر جميع أعمال الموهوبين و  -7

 )عمل دعايات لبعض المنتجات(

 

 

تطوير جميع المواهب بالتدريب والصقل وبعد تدريبهم يتم االستفادة منهم في برامج قناة الموهوبين الجديدة    -8

 . مثل موهبة الحاسب اآللي وموهبة التقليد المعلقين وموهبة االنشاد وموهبة التصوير وموهبة ...........الخ/

 

 تمرينهم واقامة مباريات مع بعض االندية المحلية والدولية ويكون اسم النادي  تكوين فريق كرة قدم  يتم  -9

 الموهبة أو )رؤية ( )ليتم عرض الموهوبين في الرياضة على اندية العالم لالحتراف(. نجوم 

 

.  تكوين مجموعة من الممثلين كفريق فني يقوم بعمل المسرحيات طول العام او االفالم او المسلسالت -10

 احدى الشركات المتخصصة .  وتتبناهم 

 ........(.   االندرويد /  الجواالتعمل تطبيق للموهوبين على االجهزة الذكية )  -11

 

   ,,    وهللا ولي التوفيق ,,,  


