
املسرح الكبير

حفل االفتتاح8:30-8:00

  9:30-8:30

سة
ئي

لر
ت ا

ضرا
حا

لم
الموهبة ودورها في مجتمع المعرفة ا

إستراتيجية وخطة رعاية الموهبة 

وا-بداع ودعم االبتكار

                          ôª©ŸG ôªY .O

إعداد القيادات الشابة لعصر 

اقتصاديات المعرفة والعولمة

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

دور الموهبة وا-بداع في التحول إلى

 االقتصاد القائم على المعرفة   

»JÉjGôe óªfi .O

نقاش مفتوح9:30 - 10:00

استراحة10:0010:00--10.3010.30

هـ ١د ١ج ١ب ١أ ١

12:30 -10:30

ل
عم

 ال
ش

ور

تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين 

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

صالة الظهر – غداء 1:30-12:30

 3:30-1:30 
تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين 

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

صالة العصر– استراحة4:00-3:30

5:00-4:00
تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين 

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

جدول البرنامج العلمي للمنتدى
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املسرح الكبير

  9:30-8:00

سة
ئي

لر
ت ا

ضرا
حا

لم
تجارب عالمية وخبرات دوليةا

البرنامج االثرائي  الصيفي 

بجامعة فرجينيا

 ¿Ég’Éc ÚdhQÉc  .O 

نموذج مدرسة أركانسا 

الصيفية

                   ¢Shôc »°ùjGôJ .O

نموذج برامج الموهوبين الصيفية 

بمركز الشباب الموهوب

                        CTY Team

برنامج وادي شاد

                 ôª©ŸG ôªY .O

نقاش مفتوح9:30 - 10:00

استراحة10:0010:00--10:3010:30

هـ ٢د ٢ج ٢ب٢أ ٢

12:30 -10:30

ل
عم

 ال
ش

ور

تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

صالة الظهر – غداء 1:30-12:30

 3:30-1:30 
تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين 

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

صالة العصر– استراحة4:00-3:30

5:00-4:00
تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين 

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين 

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O
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املسرح الكبير

  9:30-8:00

سة
ئي

لر
ت ا

ضرا
حا

لم
تصميم برامج الموهوبينا

عرض عن برامج موهبة  

      áÑgƒe ≥jôa
تصميم برامج الموهوبين   

   πjÓjO ¢ùª«L .O
وقت الدهشة   

   É«ë«dG ódÉN .O

اPنموذج االثرائي الفاعل ... رعاية 

تكاملية لمواهب واعدة...   

  ¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

نقاش مفتوح9:30 - 10:00

استراحة10:0010:00--10:3010:30

هـ ٣د ٣ج ٣ب ٣أ ٣

12:30 -10:30

ل
عم

 ال
ش

ور

تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

صالة الظهر – غداء 1:30-12:30

 3:30-1:30 
تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين 

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

صالة العصر– استراحة4:00-3:30

5:00-4:00
تصميم برامج 

الموهوبين 

¿Éª«¨÷G ˆG óÑY .O

أساليب تعليم 

وتعلم الموهوبين 

πjÓjO ¢ùª«L .O

إدارة برامج 

الموهوبين

CTY Team

توجيه وإرشاد 

الموهوبين 

¢Shôc »°ùjGôJ .O

تقويم برامج 

الموهوبين

¿Ég’Éc ÚdhQÉc .O

حفل الختام6:00-5:00

فعاليات اليوم الثالث: فعاليات اليوم الثالث: 1212 ربيع الثاني  ربيع الثاني 14301430  
20092009//44//88  


