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نظرة عامة:
15 ساعة تدريبية

معلمي المدارس والجامعات 
والمعاهد التربوية

09:00 – 15:00 

         فندق كمبنسكي عمان

مجتمع  أي  في  ملحة  ضرورة  والمتفوقين  الموهوبين  بالطلبة  االهتمام  يعتبر 
مدرسي، ألسباب عديدة أهمها وجود مجموعة من الطلبة الذين يتمتعون بقدرات 
الحديثة  والتعاريف  المفاهيم  حسب  ومتعددة  متنوعة  مجاالت  في  عادية  غير 
واستثمارها  وتطويرها  اكتشافها  إلى  بحاجة  االستثنائية  القدرات  وهذه  للموهبة، 
ومدرسته  وأسرته  الطالب  على  بالفائدة  يعود  ما  الصحيح  االتجاه  في  وتوجيهها 
للطلبة  مصممة  العادة  في  هي  للطلبة  المقدمة  المناهج  أن  خاصة  ومجتمعه، 

العاديين وال تراعي حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين.
ويقدم مركز اليوبيل للتميز التربوي من خالل هذا البرنامج خالصة الجهود والخبرات 
العملية للعاملين في مجال رعاية الموهوبين والمتفوقين خالل السنوات الماضية ، 
والمتفوقين  الموهوبين  بفئة  التعريف  تتضمن  متعددة  مراحل  التدريب  ويتضمن 
آليات  ثم  والموهبة،  الذكاء  في  الحديثة  االتجاهات  حسب  وحاجاتهم  وخصائصهم 
وقوائم  والتحصيل  واالستعداد  الذكاء  اختبارات  منها  عديدة  بطرق  عنهم  الكشف 
تراعي فردية وخصوصية  التي  الخاصة  البرامج  الخاصة، ثم تطوير  التقدير واإلنجازات 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين وتنفيذها وآليات التقييم وما يرافق ذلك من إعداد 

معلمين قادرين على تنفيذ ومتابعة البرنامج.

مدرب معتمد 
في الموهبة واإلبداع 



•من هو الموهوب؟ المدارس العالمية في تحديد الموهبة

•طرق الكشف عن الموهوبين (تطبيق عملي لبعض المقاييس الجمعية للذكاء واإلبداع 

مثل ريفن وتورانس وستانفورد بينيه

•خصائص الطلبة الموهوبين

•االحتياجات النفسية للموهوب

•آليات التعامل مع الموهوبين بناء على خصائص الموهوبين المخاطر التي تواجه الموهوب 

(مدمرات الموهبة)

•استراتيجيات رعاية الموهوبين ومجاالتها 

•األسس التي تستند إليها البرامج اإلثرائية، ومبررات إعدادها وأهدافها.

(School –wide Enrichment Model) أنموذج اإلثراء المدرسي الشامل•

•مكونات البرامج اإلثرائية للموهوبين

•تطبيق عملي في تصميم البرامج اإلثرائية.

األهداف العامة للتدريب:
•التعرف على  الموهوب والمدارس العالمية في تحديد الموهبة.

•التدرب على طرق الكشف عن الموهوبين .
•التدرب على آليات التعامل مع الموهوبين 

•التعرف على استراتيجيات رعاية الموهوبين ومجاالتها
•التدرب على تصميم البرامج اإلثرائية.

رسوم المشاركة في البرنامج التدريبي ( $360)  تشمل :

-المواد التدريبية   

-شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي صادرة من 

مركز اليوبيل للتميز التربوي/ مؤسسة الملك الحسين.

 - وجبات غداء يومية في الفندق،  و استراحات قهوة  صباحية ومسائية.      

مدرب معتمد في الموهبة واإلبداع 

المحاور:


