
  

1 
 

صفحة
  البكم الصم مدرسة جوار40 ش مذبح – صنعاء – الیمنیة الجمھوریة 1

tell fax: 00967-1-382092 Mob:00967771115070 
sabfon:00967712125070 
nwabeg.wordpress.com ali771115070@hotmail.com 

 

MAIN BRANCH – SANAA  REPUBLIC OF YAMEN 
BENEFICIARYS BANK -  SABA ISLAMIC  BANK 
SWIFT CODE: SAAIYESAXXX 
BENEFICIARYS NAME: NAWABEGH  FOUNDATION FOR 
DEVELOPMENT 
BENEFICIARYS A\C NO : 161061 

 
    

 
 
  
 
 
 
   

  

  

  

  

  

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
\ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:ali771115070@hotmail.com


  

2 
 

صفحة
2 

 
 

          
  :احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني وبعد

تنمية هذه القدرات إىل أقصى  والذي بدوره يتيح هلمالعقلية،  قدراهتممع ن جلميع التالميذ احلق يف تعليم يتناسب إالشك  
والتالميذ املوهوبون هلم حاجات تعليمية خمتلفة إىل .  .لذا فربامج املوهوبني ليست مكافأة ولكن حق تربوي. حد ممكن

التالميذ وعلى هذا األساس فإن املنهج املتبع يف املدرسة جيب أن حيتوي على برامج ختدم هذه   حد ما عن بقية
ميذ املوهوبني متنوعة يف جوهرها؛ فباإلضافة إىل احلاجات األكادميية، هناك حاجات شخصية وحاجات التال.احلاجات

وإن من أجنع الطرق لتلبية حاجات املوهوبني اعتماد أساليب متنوعة . وحاجات حتقيق الذات  وتفكريية واجتماعية
وإن اخلربات والربامج اإلثرائية اخلاصة .إلثرائيةتؤدي إىل عملية التسريع األكادميي، والتسريع العلمي، والربامج واخلربات ا

باملوهوبني ال ميكن أن تكون فاعلة ما مل ختضع لعناية فائقة يف التخطيط واإلعداد، ومن ثم التدوين الكتابي، والتنفيذ امليداني 
  . الدقيق

هي برامج قابلة للتطوير والتكييف وبرامج رعاية املوهوبني ليست مقيدة بأمناط وتفصيالت حمددة ال ميكن اخلروج عنها، بل 
والطالب املوهوبون هم . ، تتخذ من أسلوب التقويم املستمر أداة رئيسة للتخطيط والتعديل والتنفيذباستمرار يف جوهرها

اليت اليت حترك عجلة التنمية وهم الثروة قادة املستقبل يف مجيع ااالت وبتهيئتهم بصورة جيدة يضمن اتمع نوعية من القادة 
  .ال تنضب

لكون العنصر البشري هو أساس قيام  ،اكتشاف املواهب وتنميتها يعد من أهم وسائل حتقيق التقدم والرقي ألي جمتمع نأ
متقدمة بفضل  ،غنية بعقول أبنائها ،فكم من أمة فقرية يف ثرواهتا الطبيعية ،اتمعات وحمور تنميتها وبناء حضارهتا

ن املوهبة دون اهتمام من أهلها أشبه ما تكون بالنبتة الصغرية دون رعاية أو سقيا، أ« شك فيه ومما ال. مواهبهم املتنامية
ليشتد  يقبل الدين وال يرضى العقل أن هنملها أو نتجاهلها، لذلك فإن مهمتنا مجيعا أن نرعى غرسنا ونزيد اهتمامنا  وال

أشد احلاجة إليه، ويف عصر اإلبداع وصقل املوهبة عوده صلبا وتورق أغصانه ظال يستظل به ، ملستقبل حنن يف 
  »وجتسيدها على الواقع يف خدمة الوطن

متخصصة يف تنفيذ تشييد مدارس ومراكز من أجل ذلك البد من تضافر اجلهد الرمسي والشعيب بصورة منظمة من خالل 
 من  فيدة مست ،دول واتمعات املتقدمة ال اعلى أكتافه اليت قامت اهلامة  الشرحية  هذه تقدمة لرعاية املوهوبني برامج م

  .يف هذا اال سباقة  جتارب ونظريات تربوية عامليه
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 .يثاق  فقط بالعاصمة عدا تلك  التجربة  بالفصول امللحقة مبدرسة امل   املوهوبني برعاية متخصصة مدارس  وجود  عدم )١

 .حضارهتا وبناء تنميتها وحمور اتمعات قيام أساس هو البشري العنصر )٢

 وحيتاجون ، العادية الدراسة برامج يف متكامل بشكل هلم تتوافق ال خاصة تعليمية رعاية إىل حيتاجون وطن ثروة املوهوبون )٣
 .القصوى حدودها إىل القدرات هذه لتنمية العادة يف املدرسة توفرها ال ألنشطة

 أن جيب خاصة قدرات لديه وإمنا عاديا ليس املوهوب والطالب موهبته إلظهار املناسب اجلو املوهوب الطالب جيد أن البد )٤
  دقة بكل معها نتعامل

 العلوم على والرتكيز بالواقع وربطها احملاكاة أسلوب واستخدام ، واإلبداع التفكري دروس يف تطوير هناك يكون أن بد ال )٥
 . يةالتطبيق

 ثرواهتا يف فقرية أمة من فكم احلياة جماالت شتى يف وأكادميي علمي تفوق من منتلك مبا واحلاضرة التقدم بركب االلتحاق )٦
 ....املتنامي مواهبهم بفضل متقدمة ،أبنائها بعقول الطبيعية غنية

 
 .لبية احتياجاهتمعدم كفاية وفاعلية مناهج وأساليب التعليم العام لت .١

  .تطبيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص بني فئات الطالب .٢
  .حق هلم ملا يتمتعون به قدرات وإمكانات نادرة .٣
 .إلحداث توازن بني جوانب النمو األربعة للطالب .٤

 ضمان لرفاه اتمع وتقدمه .٥

 
العام  

النسبة املئوية    عدد الطالب   عدد  املدارس  الدراسي
 %3للموهوبني 

استيعابه يف    نتوقع   الوحيدةيف مدرسة   املستوعب 
  املركز  

  طالب  500  طالب 200 18000 600.000  أهلي  350 كوميح400  م2012
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 .السليم التوجيه وتوجيهها املوهوبني الطالب لدى واالستعدادات القدرات فهم )١

  .التنمية أهداف خلدمة وتوظيفها مواهبهم جماالت يف املوهوبني الطالب مدارك توسيع )٢
 .واالبتكار اإلبداع على وتشجيعهم املوهوبني الطالب لدى الكامنة املواهب تفجري )٣

 .وتطويرها ممارستها يف لالستمرار مواهبهم جماالت يف املوهوبني الطالب ترغيب )٤

 .اتمع احتياجات حسب هلم املناسبة املهن اختيار يف املوهوبني الطالب مساعدة )٥

 .مواهب من لديهم ما وإبراز اجلرأة على املوهوبني الطالب تعويد )٦

 .ومواهبهم إمكاناهتم وتنمية قدراهتم إبراز للموهوبني تتيح تربوية بيئة إجياد )٧

   .وهوبني داخل املدارس وخارجهاهتيئة رعاية تربوية منظمة ملواهب الطالب املتنوعة من خالل برامج رعاية امل )٨
إعداد وتدريب املعلمني واملشرفني على أساليب التعرف على مواهب وقدرات الطالب املتنوعة وسبل تعزيز جوانب  )٩

 .القوة يف مجيع الطالب ويف مجيع ااالت

 .وتنميتها مواهبهم إلبراز الطالب جلميع وعادلة متنوعة تربوية فرص توفري يف املسامهة )١٠

 

 
  بالدوالر التكلفة   التفاصيل  البند  م
  1000.000  لبنة عشاري   60  قيمة  األرضية 1
 1,597,897  وفق املخطط والدراسة   تكلفة املباني  2

 100.000  تقديرية  األصول واألثاث  3

 2.697.897  االمجايل
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  التكلفة  بالدوالر  التفاصيل  البند  م

  أجور ومرتبات  1
  للكادر اإلداري  يف العام الواحد

30 ×300  ×12  
108.000 

 200.000  وفق جدول النفقات  التقديرية   وتغذية  نفقات تشغيلية  2

 308.000  االمجايل

  

 
 .للمشروع  وقف إستثماري  .١

 .الدعم احلكومي  وفقا للقانون  .٢

 املنظمات احمللية والدولية املهتمة بدعم  برامج  رعاية املوهوبني   .٣

  السعي لدى رجال املال واألعمال والسلطة احمللية  لدعم املشروع  .٤
 

 سرير  ٢٠٠سعة                             طالبي سكن .١

 فصل ٢٠                         سيةدرا فصول .٢

 امللحقات مع ٢م٢٢×  ٢٦                       مبساحة مسجد .٣

    جتارية حمالتأوقاف استثمارية  لصاحل املشروع  .٤
 

 توفري األرضية للمشروع .١

  واملخططات الدراسات إعداد .٢
   املشروع تنفيذ على اإلشراف .٣
  املمولة للجهة ميةواخلتا املرحلية التقارير رفع .٤
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 اإلجمالي التقدیري المساحة البیان م

    الحجر من مبنیة المباني جمیع:  المشروع مكونات **

 48,000,000  600 المسجد بدروم 1

 43,400,000  620 للمسجد األرضي الدور 2

 12,600,000  180 النساء مسجد 3

 14,000,000  200 الحمامات بدروم 4

 12,000,000  200 الحمامات فوق محاضرات وقاعة إدارة أرضي دور 5

 26,600,000  380 األكادیمیة أرضي دور 6

 24,700,000  380 األكادیمیة أول دور 7

 37,100,000  530 والمحالت السكن أرضي دور 8

 34,450,000  530 للطالب سكن أول دور 9

 17,500,000  250 المحالت أرضي دور 10

 8,400,000  140 الخطیب سكن أول دور 11

 3,300,000  55 أإلمام سكن أرضي دور 12

 3,300,000  55 لإلمام أول دور 13

 12,000,000  20 م٢٠ منارة 14

 13,000,000  1 متر١٠ بقطر قبة 15

 26,100,000  2610 العام الموقع وتنسیق المخلفات ونقل حفریات العام الموقع 16

 1,500,000  15 متر١٥ بعمق ةالبیار 17

 4,000,000  800 والملحق المسجد أثاث 18

 341,950,000   الیمني بالریال التكلفة إجمالي **

 1,597,897   بالدوالر یعادلھ ما 

341,950,000 

597,897) 1, 
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