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ملخص البحث

وذلكعمان،بسلطنةالتربويالقطاعفيالمواھبادارةمستوىعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت

التربويالقطاعفيالمواھبإدارةتناولتالتيوالدراساتالبحوثومراجعةتحلیلخاللمن

الدراساتبینومقارنةتحلیلبعملالباحثقامالدراسةأھدافتحقیقأجلومنعمان.بسلطنة

واألدواتواألھدافالدراسیةالمنھجیةحیثمنالتربويالقطاعفيالمواھبإدارةفيالعمانیة

أوصتالتيوالتوصیاتإلیھاتوصلتالتيوالنتائجالدراساتومجتمعالدراساتفيالمستخدمة

بھا الدراسات، ثم تم التعقیب علیھا.

Abstract

The study aimed to identify the level of talent management in the

educational sector in the Sultanate of Oman, by analyzing and reviewing

research and studies that dealt with talent management in the educational

sector in the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of the study, the

researcher made an analysis and comparison between the Omani studies in

talent management in the educational sector in terms of the study

methodology, goals and tools used in the studies, the studies community,

the findings and recommendations recommended by the studies, and then

commented on them.



المقدمة:

جدیدتوجھوجودالمعاصرةحیاتنافيالسریعةوالتغیراتالتحدیاتمواجھةتقتضي

منالعدیدوظھرت).2012منصور؛(بوعشة،والتغیراتالتحدیاتتلكویواكبیستجیبللعمل

واأللمانیةالیابانیةالتجاربجاءتحیثاإلداریة،العلوممیدانفيوالمداخلواالتجاھاتاألفكار

فيالتمیزتحقیقأنعلىلتؤكداألخرى؛التجاربمنوالعدیدوالمالیزیةوالكوریةوالصینیة

للمنظمةالتنظیميالھیكلأوالبناءفيالبشریةللمواردوحداتانشاءخاللمنفقطلیساإلنتاج

إدارةفيتقلیديبشكلالبشریةالموارددورتفعیلحتىأوالبشریةبالمواردالشكليواالھتمام

برامجخاللمنالموھوبینإعدادزیادةإلىاستراتیجيبشكلالعملإلىتعداهبلاألعمال.منظمات

البشریةللمواردالفعالةالرعایةأنالتجاربھذهأشارتوقدوالتطویر،والتدریبوالتعلیمالتربیة

إدارةفيصورھاأفضلفيالرعایةھذهوتتجسدالتنافس،علىقادرةالمنظماتھذهتجعل

).2011والطیب.(الحمیدي؛المواھب

تواجھھاقدعدیدةمخاطرمنتحدوادارتھاورعایتھابالمواھباالھتمامأنالدراساتوتؤكد

بینھمیوجدالأشخاصضمتكالیفأوالنادرةالمھاراتذويمناشخاصفقدتكلفةمثلالمنظمات

دأبتذلكأجلومن)2017:83العمل(العمري،وتمیزاجادةیثمروتقاربتجانسالمنظمةوبین

إجراءتمحیثوتطورھا،المنظمةتمیزفيومكانتھألھمیتھالموضوعھذافيللبحثالدراسات

ومداخلومتغیراتالمواھبإدارةبینالعالقةتناولتالمواھبإدارةعلىالدراساتمنالعدید

األداءفيالمواھبإدارةاستراتیجیاتأثرتحلیل)2016(المطیريدراسةبحثتفمثالعدیدة؛

اإلدارةفيالعاملینعلىأجراؤھاتموالتيتبوك.جامعةفيالعاملیننظروجھةمنالمؤسسي

األداءتمیزعلىالمواھبإدارةدورفيفروقاھناكأنوأوضحتالجامعة،فيوالوسطىالعلیا

تعزىاحصائیةداللةذاتفروقتوجدالوأنھالخبرة،وسنواتالعمل،مكانلمتغیراتتعزى

والمناخالمواھبإدارةبینالعالقة)2019(مزیدأبودراسةبحثتكماذلك.فيالجنسلمتغیر

وجودإلىالدراسةھذهوخلصتالجنوبیة،فلسطینمحافظاتفيالثانویةالمدارسفيالتنظیمي

فيالتنظیميالمناخومستوىالمواھبإدارةمستوىبیناحصائیادالةموجبةارتباطیةعالقة



المدخلبھذااالھتمامعلىمؤشراالذلكوماالجنوبیة.فلسطینمحافظاتفيالثانویةالمدارس

اإلداري.

مشكلة الدراسة وتساؤالتھا:

المنظماتیجنبحدیثاداريكمدخلالمواھبإدارةمدخلوألھمیةسبقلماونظرا

المدخلھذاتوظیفعلىالقیاداتجمیعحرصتواألداء،العملفيبتمیزویَِعُدھَاالتكالیف

فقدعمانسلطنةفيالتربویةالقیاداتلدىذاتھالحالوھوتطبیقھ،وممیزاتمنافعھواستغالل

سلطنةفياالداريالمدخلھذاتناولتالتيالدراساتضمنومنالمواھب،إدارةتطبیقتبنت

القیاداتمواھبإدارةلتطویرمقترحاتوضعإلىھدفتوالتي)2014(الحارثیةدراسةعمان؛

أنأظھرتحیثعمان،بسلطنةوالتعلیمللتربیةالعامةوالمدیریاتالمدارسقيالناشئةالمدرسیة

والتعلیمللتربیةالعامةوالمدیریاتالمدارسقيالناشئةالمدرسیةالقیاداتمواھبإدارةواقع

وبدرجةالدراسة،عینةتقدیرحسبعلىالمدارسمستوىعلىمتوسطبتقدیرجاءتعمانبسلطنة

المشاركةمستوىعلىكذلكضعیفةبدرجةوالبشریةالمواردتنمیةدوائرمستوىعلىضعیفة

مختصوقسموظائفباستحداثالدراسةوأوصتوالمدارس.البشریةالمواردتنمیةدوائربین

بإدارة المواھب.

دراسةھدفتفقدالمدارسفيالموھوبینادارةمستوىعلىطبقتالتيالدراساتیخصوفیما

مسقطمحافظةفيالموھوبینالطلبةرعایةفيالمدرسیةاإلدارةدورمعرفةإلى)2017(المخیني

محافظةفيالموھوبینالطلبةرعایةفيالمدرسیةاإلدارةدورأنالدراسةوأظھرتعمان،بسلطنة

وجود)2018(البلوشیةدراسةنتائجأظھرتبینمامتوسطة.بدرجةجاءعمانبسلطنةمسقط

أبرزأنإلىأشارتكماالموھوبین،رعایةلبرامجوالبشریةالمادیةاإلمكاناتفيقصور

بمؤسساتالموھبةمجالفيأكادیمیةتخصصاتالىاالفتقارفيتمثلتالمواھبإلدارةالتھدیدات

أنإلىأشارت)2015(محمددراسةأنأوردت)2018(البلوشیة،دراسةأنكماالعالي.التعلیم

تفتقرمبعثرةفعالیاتشكلعلىالموھوبینالطلبةلرعایةعمانسلطنةفيالمبذولةالجھودمعظم



المطبقةالدراساتبینالفجوةلسداإلداريالمدخلھذادراسةیستدعيممافاعلة.إدارةإلى

ولمعرفة اتجاه سیر الدراسات المطبقة والمقابلة بینھا.

وتحاول ھذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالیة:

ورعایةإدارةمدخلفيالدراسة--محلالعمانیةالدراساتانتھجتھاالتيالمناھجما-1

الموھوبین.

ورعایةإدارةمدخلفيالدراسة--محلالعمانیةالدراساتلھاتوصلتالتيالنتائجما-2

الموھوبین.

أھمیة الدراسة:

تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في أنھا قد تسھم في:

التعرف على العالقة بین الدراسات العمانیة المطبقة على إدارة ورعایة الموھوبین.●

إدارةمدخلومناقشةدراسةفيالعمانیةالدراساتاتبعتھاالتياألسالیباتجاهتوضیح●

ورعایة الموھوبین.

إدارةفيالدراساتومستخلصاتنتائجحولوالتعلیمالتربیةوزارةفيالمختصینافادة●

ورعایة الموھوبین في سلطنة عمان.

أھداف الدراسة:

بسلطنةالتربويالقطاعفيالمواھبادارةمستوىعلىالتعرفإلىالحالیة؛الدراسةتھدف

القطاعفيالمواھبإدارةتناولتالتيوالدراساتالبحوثومراجعةتحلیلخاللمنوذلكعمان،

التربوي بسلطنة عمان.



اسئلة الدراسة:

تبحث الدراسة الحالیة على اجابة لألسئلة التالیة:

السؤال األول: ما مستوى تطبیق إدارة المواھب في سلطنة عمان.●

السؤال الثاني: ما أھم النتائج التي استعرضتھا الدراسات العمانیة في إدارة المواھب.●

السؤال الثالث: ما أبرز التوصیات التي أوصت بھا الدراسات العمانیة إلدارة المواھب.●

منھجیة الدراسة وأدواتھا:

إدارةمدخلفيالمطبقةللدراساتالتحلیليوالوصفياالستقرائيالمنھجالدراسةھذهستتبع

المواھب في القطاع التربوي العماني.

مجتمع الدراسة وعینتھ:

فيالمواھبإدارةمدخلفيوالمطبقةالعمانیةالدراساتمجموعةفيالدراساتمجتمعتمثل

فيوالمطبقةالمنشورةالعمانیةالدراساتمجموعةفيالدراسةعینةتمثلتبینماالتربوي،القطاع

مدخل إدارة المواھب في القطاع التربوي.

حدود الدراسة:

التربويالقطاعفيالموھوبینإدارةتناولتوالتيالمنشورةالدراساتعلىالدراسةھذهاقتصرت

).2019-2014(الفترةخاللعمانبسلطنة

التعریفات االجرائیة:

والمعلمینالمدارسمدیرویستخدمھاالتيالخاصةالعملیاتمجموعةالمواھب:إدارة●

الموھوبین،جذبعملیةمنوتتكونالموھوبینإلدارةنظامابینھافیماتشكلبحیثاألوائل



والتمیزالفاعلیةأجلمنبھم،االعترافعملیةوأخیرااستبقائھموعملیةاختیارھم،وعملیة

للمدرسة.

وجمیععمانبسلطنةوالتعلیمالتربیةوزارةبھویقصدعمان:بسلطنةالتربويالقطاع●

المؤسسات التابعة لھ والمدیریات التعلیمیة والمدارس.

اإلطار النظري:

فیما یلي استعراض بعض العناصر الھامة حول إدارة الموھبة وأسالیب وطرق تنمیتھا لدى الطلبة

الموھوبین.

تعریف الموھبة:1-1

تعریف الموھبة لغة:1-1-1

جاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة تعریف الموھبة بأنھا االستعداد الفطري لدى المرء

).2008:2500(عمر،نحوهأوفنفيللبراعة

تعریف الموھبة اصطالحا:1-1-2

عالیةقیمةیضیفونالذیناألفرادھمالموھوبینأن)26-2017:25(الحارثیةاشارت
ھيالموھبةفإنومنھممیزة.وكفاءاتقدراتمنیمتلكونھمابفضلالمنظماتألداء

نموذجفيRenzulliرینزوليحددھاوقدالفردیمتلكھامتعددةعواملنتاجمحصلة
فيوالموضحةوالدافعیةالعقلیةوالقدرةاإلبداعیةالقدرةفيتتمثلوھيبھالخاصالموھبة

الشكل التالي:



)2014:25الحارثیة.(المصدر:الموھبةتعریففيRenzulliرینزولينموذج)1(شكل

إدارة المواھب:1-2

تعتبر إدارة المواھب من أبرز االستراتیجیات الفعالة التي تشكل جزء ال یتجزأ من برامج

التطویر القیادي لكونھا ال تھتم بالتعلم الوظیفي فحسب وإنما ببناء العالقات اإلنسانیة وإدارة العنصر

منھا:مبادئعلىالمواھبإدارةوتقوم).2012:10(رضوان.البشري

اإلنجاز وحسن استخدام الموھبة.-1

الثقافة وتبني مبادئ إدارة الموھبة في المنظمة ككل.-2

االختیار والتعیین من قبل مختصین بالموھبة.-3

التدریب وصقل المواھب والقدرات-4

االتصال مع الموھوبین بشكل فعال.-5



المسؤولیة في التقییم (الموضوعیة)-6

الذكاء العاطفي واالجتماعي.-7

إدارة الصراع: یسبب التكوین العقلي والنفسي للموھوبین دائرة من الصراعات المستمرة-8

نظرا لطبیعتھم وقدراتھم.

أسالیب رعایة الموھوبین:1-3

وفقالموھوبینرعایةبھاتتمالتياألسالیبمنھامةمجموعة)2019(الزیديأورد

المحاور التالیة:

الذاتمفھومتطویرفيوتتمثلواالرشادیة:التوعویةالخدماتمنالمقدمةاألسالیب-

ومھاراتالمشكالتحلومھاراتالقیادیةالمھاراتوتطویراآلخرینمعاالنسجاموآلیة

صنع واتخاذ القرار.

واالھتمامالمستمرالتشجیعفيوتتمثلاألسرة:قبلمنتقدیمھاالمطلوباألسالیب-

وطرقابنھمعندالموھبةتنمیةأسالیبحولالمختصینمعوالتواصلالموھوببھوایات

فيواالفراطالتدلیلفياالفراطتجنبیتمبحیثلھالمعاملةفيوالتوسطمشاكلھحل

تطبیق العقاب علیھ حتى ال یرجع بأثر سلبي علیھ.

علىوالعملللموھوبینالمناسبالمناختھیئةفيوتتمثلالمدرسة:منالمقدمةاألسالیب-

الذینالمعلمینقبلمنالموھوبالطالبمعالصحیحالتعاملوأسلوببآلیةالتوعیةنشر

یدرسونھ والطالب االخرین في المدرسة.

بناءفيوتتمثلالوزارة:فياالختصاصوجھاتالتعلیمیةاإلداراتمنالمقدمةاألسالیب-

طموحھممعوتتواكبقدراتھمتحاكيبحیثالموھوبینفئةمعتتناسبدراسیةمناھج

الموھوبونیبتكرھاالتيواالختراعاتالمشاریعاستثماركذلكیتطلبكماوتطلعاتھم.

وتسویقھا بشكل یحفزھم ویدفع بطموحھم بشكل أكبر.



استعراض الدراسات المطبقة في مدخل إدارة المواھب في القطاع التربوي العماني

تمھید:

المواھب في القطاع التربوي العمانيفیما یلي سیم استعراض الدراسات المطبقة في مدخل إدارة

من حیث:

منھجیة الدراسة:-1

أبعادھاوتحدیدتشخیصھابھدفظاھرةلدراسةالباحثیتبعھاالتيالطریقةھوالبحثمنھج

المجملوفي)،2019:116(المشھداني،نتائجھاتعمیمإمكانیةومدىعالجھاوطرقومسبباتھا

الوصفیةالدراساتمناھجواستخدمتوكیفیا،كمیاللدراساتالدراسیةالمنھجیةتنوعتفقد

واالرتباطیة وشبھ التجریبیة.

أھداف الدراسة:-2

واقعمعرفةھدفعلىالتركیزمعالدراسة؛متغیراتبتنوعالدراسةأھدافتنوعت

بینالعالقةمناقشةتمتكماالدراسات،أغلبفيللموھوبینالمقدمةالرعایةمستوى

الموھوبینإدارةبینالعالقةبحثتمالمثالسبیلفعلىأخرىومتغیراتالموھبةمتغیر

وبین التخطیط المھني واإلدارة المدرسیة والتحصیل الدراسي.

مجتمع الدراسة:-3

الموھوبینالطالبعلىدراساتفيطبقفقدالمطبقةالدراساتفيالدراسةمجتمعتنوع

القطاععلىالقائمینأوالمدارسإداراتعلىغیرھاوفيالمعلمینعلىأخرىوفي



األثریناقشاالستجابةموضعیكونأنعلىالدراساتاتفاقمعالسلطنةفيالتربوي

.الواقع على الطالب الموھوبین

حدود الدراسة:-4

الدراساتھذهتنفیذتمكمام،2019وحتى2014منالفترةخاللالدراساتھذهتنفیذتم

أحیانا على مستوى مدارس ومدیریات السلطنة كاملة أو مدارس محافظات معینة فقط.

أدوات الدراسة:-5

والمقابلةاالستبانةمثلالنظر،محلالدراساتفياألدواتمنمتنوعةمجموعةاستخدامتم

الخصائصومقیاسالمھني،التخطیطكمقیاسالمقننةالمقاییسبعضاستخدامتمكما

.السلوكیة للطالب الموھوبین

النتائج التي توصلت الیھا الدراسة:-6

أغلبنتائجتوصلتفقداجماليوبشكلولكنالدراسات؛لھاتوصلتالتيالنتائجتعددت

إلىالدراساتمعظمبینعامةبصفةالموھوبینرعایةمستوىانخفاضإلىالدراسات

آخربمتغیرالمواھبإدارةبعالقةتتعلقنتائجإلىبعضھاأشارتكمامتوسط،مستوى

السلوكیةالخصائصبینارتباطیةعالقةوجودأظھرتالتي)2019(الزیديكدراسة

وجودكذلكوأظھرتالمعلمین،نظروجھةمنالدراسيوالتحصیلالموھوبینللطالب

لمتغیرتبعاالمعلمیننظروجھةمنالموھوبینللطالبالسلوكیةالخصائصفيفروق

)2017(المخینيدراسةنتائجأوضحتبینمااالناث.لصالحتعزىاالجتماعيالنوع

رعایةفيلدورھاالمدرسیةاإلدارةممارسةلدرجةإحصائیةداللةذاتفروقوجود

داللةذاتفروقووجوداالناثلصالحاالجتماعيالنوعلمتغیرتبعاالموھوبینالطلبة

لمتغیرتبعاالموھوبینالطلبةرعایةفيلدورھاالمدرسیةاإلدارةممارسةلدرجةإحصائیة

إحصائیةداللةذاتفروقووجودوالماجستیرالبكالوریوسحملةلصالحالعلميالمؤھل



سنواتلمتغیرتبعاالموھوبینالطلبةرعایةفيلدورھاالمدرسیةاإلدارةممارسةلدرجة

اإلدارةممارسةلدرجةإحصائیةداللةذاتفروقووجودسنوات)4-1(فئةلصالحالخبرة

مدیرفئةلصالحالوظیفةنوعلمتغیرتبعاالموھوبینالطلبةرعایةفيلدورھاالمدرسیة

التخطیطمقیاسابعادعلىفروقوجودإلى)2017(الشیراویةدراسةوأشارتمدرسة.

اھمأن)2018(البلوشیةدراسةوضحتبینماالتجریبیة.المجموعةلصالحكاملةالمھني

وجھةمنوالتعلیمالتربیةبوزارةالموھوبینالطلبةرعایةبرامجإدارةفيالقوةجوانب

الموھوبینالطلبةرعایةبأھمیةاإلداریةالقیاداتقناعةھوالدراسة--عینةالخبراءنظر

إدارةفيالضعفجوانبأھموأنوالتعلیمالتربیةبوزارةالموھوبینتشخیصقسمووجود

-عینةالخبراءنظروجھةمنوالتعلیمالتربیةبوزارةالموھوبینالطلبةرعایةبرامج

المركزیةواتباعالموھوبینرعایةلبرامجوالبشریةالمادیةاإلمكاناتقصورھوالدراسة-

في اإلدارة التعلیمیة.

توصیات الدراسة:-7

بھاأوصتالتيالتوصیاتفمندراساتھم،ونتائجالباحثینرأيحسبالدراساتتوصیاتتنوعت

الدراسات ما یلي:

صفواعدادالبشریةالمواردتنمیةدائرةفيالمواھببإدارةمتخصصةوظیفةاستحداث●

ثاني من القیادات التربویة الناشئة من المعلمین الموھوبین.

اعداد وتدریب المعلمین على اكتشاف مواھب الطالب.●

االھتمام بفئة الموھوبین من الطالب.●

توعیة المجتمع المحلي باالھتمام بفئة الموھوبین.●

توفیر االحتیاجات البشریة والمدرسیة في البیئة المدرسیة لرعایة الموھوبین.●

توعیة اخصائي التوجیھ المھني وأولیاء أمور الطالب بالموھوبین وطرق رعایتھم.●



التعقیب على نتائج الدراسات:

یمكنالنتائجمنمھمةجملةعلىالتربويالقطاععلىالمطبقةالعمانیةالدراساتنتائجاشتملت

وضعھا في النقاط التالیة:

السلطنة،فيالطالبمنالموھوبینوإدارةبرعایةاالھتماممستوىانخفاضعلىاالتفاق●
السلطنةفيالمبذولةالجھودمعظمأنأوضحتالتي)2015(محمد،دراسةمعذلكویتفق
وأنمبعثرة.فعالیاتإلىاألنشطةیحولممامشاریع،ولیستأنشطةشكلعلىجاءت
منغالباالھدفوضوحعدممعالجوائزوتقدیمالمسابقاتنوعمننمطیةاألنشطةمعظم

تصمیمأولتبنیھمكخطوةالموھوبینعنالكشفعلىللمساعدةھيھلالمسابقاتھذه
المؤسساتفيالطالبلقدراتإظھارھوأمدعائیة،لغایاتأملرعایتھم،مناسبةبرامج

التعلیمیة المختلفة من غیر وضوح لما سیقدم لھم بعد ذلك.
والقیاداتالمعلمینمنالموھوبینوإدارةبرعایةاالھتماممستوىانخفاضعلىاالتفاق●

).2015(محمد،دراسةمعذلكویتفقالسلطنة،فيالناشئةالمدرسیة
معلمینأمطالباأكانواسواءالموھوبینوإدارةورعایةتنمیةفيالعلیااإلدارةدورتعزیز●

الماديالدعمتوفیروحتىالھامةالفئةبھذهالمجتمعيالوعيمستوىتعزیزمنبدء
(المخیني،ودراسة)2018(البلوشیة،دراسةمعیتفقماوھوتتطلبھ،الذيوالبشري

2017.(
الموھوبینالطالبلدىالموھبةمستوىلقیاسمقننةمقاییسدراساتعدةاستخدمت●

القیاداتعندالموھبةمستوىدرستدراساتتوجدالولكن)،2017(الشیراویةكدراسة
التربویة وعند المعلمین عن طریق استخدام المقاییس العلمیة المقننة.

التوصیات والخاتمة:

فيالعمانیةالدراساتمنمجموعةنتائجألھمومقارنةاستعراضتموتوفیقھهللامنبحمد
بماالدراسةتوصيذلكوعلىعمان،بسلطنةالتربويالقطاعفيوالمطبقةالمواھبادارة
یلي:

اعداد صف من القیادات التربویة من أصحاب الموھبة القیادیة.-

اعداد دراسات تناقش متغیرات حدیثة تتعلق بالموھوبین.-

االھتمام بفئة الموھوبین من الطالب والمعلمین ومدیري المدارس والقیادات التربویة.-



أندیةوانشاءالموھوبینواھتماماتقضایانحوالمجتمعیةوالمسؤولیةالوعيحستنمیة-

وتربطھمقدراتھموتحاكيعقولھمتخاطبالتيباإلمكاناتمجھزةبالموھوبینخاصة

وتطویربتنمیةالمختصینومعاألخرىالمناطقفيالمواھبأصحابمعبعالقات

المواھب.

توعیة اخصائي التوجیھ المھني وأولیاء أمور الطالب بالموھوبین وطرق رعایتھم.-

المراجع:

الموھوبینالطلبةرعایةبرامجإلدارةمقترحةاستراتیجیة.2018ھالل.شمسةالبلوشیة،-

.177العدداألزھر.جامعةالتربیة.كلیةمجلةعمان.سلطنةفيوالتعلیمالتربیةبوزارة

العربیةمصرجمھوریة.2ج

القیاداتمواھبإدارةلتطویرمقترحةإجراءات.2014حمد.سالمخالصةالحارثیة،-

رسالةعمان.بسلطنةوالتعلیمللتربیةالعامةوالمدیریاتالمدارسفيالناشئةالمدرسیة

ماجستیر. جامعة السلطان قابوس. سلطنة عمان

الموھوبینللطالبالسلوكیةالخصائصعلىالتعرف.2019عامر.راشدعامرالزیدي،-

المعلمیننظروجھةمنعمانبسلطنةالظاھرةبمحافظةالثانیةالحلقةمنالخامسبالصف

وعالقتھا بالتحصیل الدراسي. رسالة ماجستیر. جامعة نزوى. سلطنة عمان

مھاراتتنمیةفيمھنيتوجیھيبرنامجفاعلیة.2017عبدهللا.حمدوفاءالشیراویة،-

فيأكادیمیاالموھوبینالطلبةلدىاإلبداعيالتفكیراستراتیجیاتباستخدامالمھنيالتخطیط

سلطنةقابوس.السلطانجامعةماجستیر.رسالةمسقط.بمحافظةاألساسيالعاشرالصف

عمان

مصرجمھوریةالكتب.عامالمعاصرة.العربیةاللغةمعجم.2008مختار.أحمدعمر،-

العربیة



الواقعبینعمانبسلطنةالموھوبینورعایةاكتشاف.2015حمدان.حسناحمدمحمد،-

الثانيالدوليالمؤتمرقابوس.السلطانبجامعةممولبحثيمشروعتجربةوالمأمول:

المتمیز.التعلیميلألداءمكتومآلراشدبنحمدانجائزةبرعایةوالمتفوقینللموھوبین

جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. دولة االمارات العربیة المتحدة

فيالموھوبینالطلبةرعایةفيالمدرسیةاإلدارةدور.2017جمعة.فوزیةالمخیني،-

محافظة مسقط بسلطنة عمان. رسالة ماجستیر. جامعة نزوى. سلطنة عمان

والتوزیع.للنشرأسامةدار.1طالعلمي.البحثمنھجیة.2019سلمان.سعدالمشھداني،-

األردن


