






أضحــت رعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن وتقديرهــم بمــا يتــالءم 
مــع قدراتهــم، ضــرورة حتميــة و إســتراتيجية مهمــة؛ وذلــك ألنهــم 
ثــروة وطنيــة غيــر قابلــة للتعويــض أو االســتبدال، فهــم وديعــة 
ــا،  ــا ارتقــى إعداده ــال إذا م ــد اآلم ــم تنعق ــه ، فعليه الوطــن وثروت
ــن فــي  ــة  فــإن الموهوبي وأحســن اســتغاللها. ورغــم هــذه األهمي
بلدنــا لــم يجــدوا حظهــم الكافــي مــن االهتمــام والرعايــة ، نظــرا لمــا 
تتطلبــه برامــج الموهوبيــن مــن وجــود كفايــات عاليــة التأهيــل و 
ــت مؤسســة  ــك مازال ــادرة .فــي ظــل ذل ــة ون ــة مكلف برامــج علمي
مواهــب تشــق طريقهــا بصبــر وإرادة وبمســاندة شــركائها، فــي 
اكتشــاف الموهوبيــن والمتفوقيــن ورعايتهــم، وكانــت لهــا إنجــازات 
علــى الصعيديــن الوطنــي والعربــي وتميــُز وتفــوق علمــي لطالبهــا 

الخريجين والمبتعثين.
ويبقى الطموح أكــبر، وأملنـــا فــي ا� تعــالى أعظم. 

01 استهـــــــالل

أ/ عبداهللا جمعان ديان
المدير التنفيذي

02

ــة  مؤسســة مواهــب منظمــة أهلي
غير ربحية ، تأسست عام 2010م ، 
بتصريــح رســــــــــــمي مــــــــن وزارة 
والعمــل  االجتماعيــة  الشئـــــــون 
بتاريــخ  صــادر   (  387  ) برقــم 
عملهــا  ونطــاق  2010/5/17م 
الجمهوريــة اليمنيــة ، واتخــذت مــن 
مدينــة المــكال عاصمــة محافظــة 

حضرموت مقرًا رئيسًا لها .

َمن نحن؟

من نحن

?
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04 الرؤية والرسالة

الموهوبين  وتنمية  ورعاية  استكشاف  إلى  نسعى 
التدريب  وأساليب  برامج  أحدث  خالل  من  والمتفوقين 
النهضة  صناعة  في  بفاعلية  ليسهموا  والتوعية  والتأهيل 

بالشراكة مع الجهات ذات العالقة.

رسالتنا

موهبة رائدة تسهم بفاعلية في بناء الوطن.

رؤيتــــنا
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05

المعيارية

  التطوير

 اإلبداع

الجودة

الشراكة

قيمنا

قيمنـــــــا

التدريب

التوعية

التأهيل

06 مجاالت عملنا

مجــاالت
 عملنــا



التدريب

التوعية

التأهيل

06 مجاالت عملنا

مجــاالت
 عملنــا



والرعاية  واإلعاشة  السكـــــــن  توفير 
الصحية المجانية.

تــقديم البـــــــرامج اإلثرائية النوعية 
للطالب

07

منح دراسية جامعية
إشراف وبرامج تطويرية

مميزاتنا

توفير كفاالت تعليمية في أفضل 
المدارس الثانوية.

08

هــــــــــــــرم 

مواهب من أجل النهضة



08

هــــــــــــــرم 

مواهب من أجل النهضة



09

ا�سهام 
في النهضة

رواد في 
العلوم االنسانية

رواد فـي
العلوم التطبيقية

االبتـــكار الروبوت
مهارات 
الذاكرة

مهارات 
قــيادية

مهارات 
التفكير

بحوث 
علمية

10

 ننتقي أفضل الطالب وفــق 

محكـــات واختبـارات

التفوق 
الدراســـي

الذكاء 
االجتماعي

التفكير 
اإلبداعي

القدرات 
القياديـــــة

الذكاء 
العقلــــي



10

 ننتقي أفضل الطالب وفــق 

محكـــات واختبـارات

التفوق 
الدراســـي

الذكاء 
االجتماعي

التفكير 
اإلبداعي

القدرات 
القياديـــــة

الذكاء 
العقلــــي



مهارات 
قياديــــة

مهارات 
التفكيــر

ابتكــــــار

بحث علمي

روبـــوت

حاسوب

لغة إنجليزية

 قـــــــرآن
وعلـــوم 
إسالمية

 الذاكـــرة
الخارقــة

 مهارات
حياتيــــة

11

نطـــور قـــــدرات 

الموهوبين والمتفوقين

A B C

12

 معهد حضرموت للموهوبين



12

 معهد حضرموت للموهوبين



14

 برامجنا وأنشطتنا



14

 برامجنا وأنشطتنا



لدى  القيادية  الموهبة  وتطوير  الستكشاف  نوعي  برنامج  هو 
البرامج  من  عدد  في  مشاركتهم  خالل  من   ، المعهد  طالب 
تعقبها  والتي  القيادية  المهارات  لديهم  تنمي  التي  واألنشطة 

أنشطة تطبيقية عملية تبرز مدى استفادة الطالب من البرنامج.

15

100
ســـاعة

01

التفوق  مستوى  على  الحفاظ  يستهدف  برنامج  عن  عبارة  هو 
العلمي لطالب المعهد وتطويره من خالل تهيئة البيئة المحفزة 
التفوق  على  الُمعِينة  المهارات  على  الطالب  وتدريب  لذلك 
مراحل  في  األولى  المراكز  تحقيق  من  يتمكنوا  حتى  العلمي؛ 
تمكنهم  بمعدالت  الثانوية  المرحلة  وإكمال  المختلفة  دراستهم 
من المنافسة على المنح الدراسية الداخلية والخارجية في المرحلة  

الجامعية

التأهيل القيادي

70تطوير التفوق
ســـاعة

02

برامجنا وأنشطتنا 

برنامج إثرائي تدريبي يقدم للطالب ذوي الميول اإليجابية نحو 
االختراع؛ لتنمية وتحفيز القدرات االختراعية لديهم، من خالل 

منهج يتضمن المعلومات والمهارات ذات العالقة باالختراع بما 
يسهم في إيجاد مخترعين قادرين على حل مشكالت المجتمع

16

100
ســـاعة

03

والذكاء  الروبوت  مجال  في  تدريبي  برنامج  عن  عبارة  هو 
االصطناعي يرمي إلى إكساب الطالب مهارات التفكير اإلبداعي 
التصميم  اساسيات  على  التدريب  خالل  من  الذاتي،  والتعلم 
والتركيب والبرمجة ،ونقل الطالب من الجانب النظري إلى العملي 
والرياضيات  العلوم  من  التعليمية  المواد  دمج  ،عبر  التطبيقي 

STEM والهندسة والتكنولوجيا معا بما يعرف بـ

االختراع واالبتكار

90الروبوت التعليمي
ســـاعة

04

برامجنا وأنشطتنا 
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04

برامجنا وأنشطتنا 



اإلنجليزية  اللغة  في  الطالب  مهارات  لتطوير  برنامج  عن  عبارة  وهو 
وفق  تدريبهم  خالل  من  المعهد  لطالب  يعطى  العصر،  لغة  لكونها 
على  ختامه  في  الطالب  يحصل  بحيث   (  (NewInterchange منهج 

شهادة الدبلوم في اللغة اإلنجليزية؛ مما يحقق لهم اكتساب  اللغة 
(Listening-Reading-Speaking-Writing) اإلنجليزية بمهاراتها األربع

17

400
ســـاعة

05

هو عبارة عن برنامج إثرائي لتنمية مهارات اإلبداع والتفكير العليا 
على  ،وتدربيهم  واإلبداع  التفكير  برامج  خالل  من  الطالب  لدى 

استخدامها في حياتهم العملية من خالل تطبيقات عملية

اللغة اإلنجليزية

42التفكير واإلبداع
ســـاعة

06

برامجنا وأنشطتنا 









برنامج االبتعاث الجامعي  
 تقــوم فكــرة المشــروع علــى أســاس تقديــم منــح دراســية خارجيــة كاملــة؛ لمســاعدة الطــالب علــى مواصلــة 
الدراســة الجامعيــة فــي التخصصــات العلميــة، التــي يطمحــون اليهــا، فــي أفضــل الجامعــات العربيــة والعالميــة 

وذلك بتوفير كل متطلبات الدراسة الجامعية التي تشمــــل :

الهدف العام
رعاية الطلبة المتميزين والموهوبين، وتشــجيعهم على مواصلة دراســتهم الجامعية والعليا.

21

األهداف الجزئية
1.تأهيــل الطــالب الموهوبين في المرحلة الجامعية.

2.تدريب الطالب على التعايش ،واالســتفادة من التجارب الناجحة عربيا ودوليا.
3.إعــداد الكــوادر المؤهلة في مختلف المجاالت العلمية.

020304

رسوم الدراســـة 
الجامعيـة .

تكاليــف السكن 
وا�عــاشة .          

قيمة تذاكر السفر 
ذهابا وإياب� .

تكاليــف المستلزمات 
الدراسية وا�نشطة 

المصاحبة .

0105

البرنامج التدريبي 
والتأهيلي

22
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23

وهو ناٍد أنشأته المؤسسة ضمن نوادي التوستماسترز العالمية؛ 
االتصال  ومهارات  والقيادة،  والخطابة  اإللقاء  مهارات  لتنمية 

والتواصل

24

ساعتين
كل اسبوع

14
 نادي مواهب
للتوستماسترز

برامجنا وأنشطتنا 
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25

 أبرز اإلنجازات

26 أبرز اإلنجازات

حصول مؤسسة مواهب على المركز األول من بين منظمات المجتمع 
المدني بساحل حضرموت في برنامج استدامة لتنمية  القدرات 2018م 

برنامج استدامة للعام 2018م



26 أبرز اإلنجازات
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المدني بساحل حضرموت في برنامج استدامة لتنمية  القدرات 2018م 

برنامج استدامة للعام 2018م







29 أبرز اإلنجازات

حصول المؤسسة على المركز األول في البطولة العربية 
للروبوت قطر- 2017م في مسابقة جمع الكرات

اختراع  نماذج  بتسعة  المؤسسة  طالب  من   (9) مشاركة 
الذي  االختراع  معرض  في  وتصميمها  بابتكارها  قاموا 
نظمته مؤسسة االختراع بحضرموت – المكال في 2016م. 

مشاركة أحد طالب المؤسسة كأصغر متحدث في مؤتمر 
النجاحات  عن  متحدثًا  2015م،  يناير  في  المكال   (TEDx)
خالل  التعليمي  الروبوت  مجال  في  المركز  حققها  التي 

السنوات الماضية.

البطولة  في  الثاني   المركز  على  المؤسسة  حصول 
العربية للروبوت بيروت- لبنان 2016م  في مسابقة 
الكرات  جمع  مسابقة  في  الثالث  والمركز  السومو 

والمركز الرابع في مسابقة تتبع الخط .

أبرز اإلنجازات

العربية  البطولة  في  األول  المركز  على  المؤسسة  حصول 
السابعة المفتوحة للروبوت (تحدي جميع الكرات) بالعاصمة 

القطرية الدوحة في مارس 2014م .

30



مشاركة أحد طالب المؤسسة كأصغر متحدث في مؤتمر 
النجاحات  عن  متحدثًا  2015م،  يناير  في  المكال   (TEDx)
خالل  التعليمي  الروبوت  مجال  في  المركز  حققها  التي 

السنوات الماضية.

البطولة  في  الثاني   المركز  على  المؤسسة  حصول 
العربية للروبوت بيروت- لبنان 2016م  في مسابقة 
الكرات  جمع  مسابقة  في  الثالث  والمركز  السومو 

والمركز الرابع في مسابقة تتبع الخط .

أبرز اإلنجازات

العربية  البطولة  في  األول  المركز  على  المؤسسة  حصول 
السابعة المفتوحة للروبوت (تحدي جميع الكرات) بالعاصمة 

القطرية الدوحة في مارس 2014م .

30







33

 الشـــــراكات









العــــــالقــات

37

زيارة مكتب وزارة
حضرموت  بساحل  والعمل  االجتماعية  الشئون 

2019 م 

رئيس المؤسسة 
يكــــــــــرم الجـــــمعية الـعــــــربية للروبــــــــــــوت

2019 م





أعضاء مجلس أمناء مؤسسة مواهب 
م/إبراهيم محمد بامســــــــعود

رئيس المؤسسة
أ/ أحمد محـــفوظ باحـــــــــصين

رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
و عضو مجلس األمناء

أ/عبد الـاله عبـدالقادر بن عـثمان
المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية

و عضو مجلس األمناء 

د/ حســـــــين ســالم باربـــــــــــود
مدير عام مدارس سالم بن محفوظ األهلية

و عضو مجلس األمناء 

أ.د/ عبدالــله صالح بابـــــــــــــعير
نائب رئـيس جامعة حضرموت للشؤون األكاديمية 

 و عضو مجلس األمناء 

م.فــــــهد عــــبدالـــله باعـــــــشن
رئيس مؤسسة حضرموت لالختراع 

و عضو مجلس األمناء

أ.سالم علي بن الشــيخ أبــــــوبكر
عميـــــــد أكاديمــــــية القـــــمة 

و عضو مجلس األمناء

د. عبــداهللا محمد بن ثــــــــــعلب
محــــاضر بجامـــــــعة حـــــضرموت 

وعضو مجلس األمناء 

بمواهبنا 
 تسود أمتنا



االكتشافات واإلنجازات العظيمة 
 تحتاج إلى تعاون الكثير من األيدي



بمواهبنا تسود أمتنا 

اليمن - ح�ضرموت - املكال / فوه 
رقم احل�ضاب على بنك اليمن البحرين ال�ضامل : 1511410

هاتف : 373832  5 / 967+   جوال : هاتف : 774741122/ 967+

Yemen - Hadramout - Mukalla / Fowah

Bahrain Bank account number  1511410

Tel:  +967 5 373832   Mobile:  +967  774741122 

mawaheborginfo@mawaheb.orgwww.mawaheb.org


