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 املؤمتر االقليمي الثالث للتميز يف التعليم 

3-8, August 2019 

 جلسة نقاشية بعنوان
   

 تجربة مدرسة اليوبيل يف رعاية املوهوبني
 

 األستاذ عمر الشغنويب



 “نحو التميز في التعايم ” 

“Towards excellence in Education” 
www.jubilee.edu.jo 

http://www.jubilee.edu.jo/
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 1999 سنة سامية ملكية بإرادة الحسين الملك مؤسسة أنشئت•

  الوطني الصعيدين على تعمل ربحية وغير حكومية غير كمؤسسة

 اإلنسانيين، وتراثه الراحل الملك لرؤية حيا معلما لتمثل والعالمي

 جاللة بها التزم التي الجهود في المضي على تحديدًا المؤسسة وتعمل

 البيئة والقيادة، والتعليم التربية مجاالت في حياته طوال له المغفور

 الثاني اهلل عبد الملك جاللة أوكل وقد .والسالم والديمقراطية والصحة،

 الحسين نور الملكة جاللة إلى المؤسسة رئاسة المعظم الحسين بن

 المعظمة

 

 مؤسسة الملك الحسين    
King Hussein Foundation 

 

http://www.kinghusseinfoundation.org/
http://www.kinghusseinfoundation.org/
http://www.kinghusseinfoundation.org/
http://www.kinghusseinfoundation.org/
http://www.kinghusseinfoundation.org/


 مدرسة اليوبيل
 تقدم مختلطة ثانوية مدرسة وهي ،1993 عام اليوبيل مدرسة تأسست•

 وحتى التاسع الصف مستوى من والمتفوقين الموهوبين للطلبة برنامجا

 مئات بين من بعنايـة الطلبة اختيار يتمو الثانوية، المرحلة نهاية

   .المملكة أنحاء مختلف من المرشحين

 التعليمية برامجها في االستقاللية من كبيرة بدرجة المدرسة تتمتع•

  والمختصين المسؤولين كبار من لجنة بإشراف والتمويلية واإلدارية

 بوزارة المدرسة وترتبط .مديرين هيئة أو أمناء مجلس بمثابة تعمل

  تنطبق ممن معلمين انتداب بموجبها يتم تعاون باتفاقية والتعليم التربية

   .المدرسة في للعمل الوزارة كادر من الشروط عليهم
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 Missionالرسالة                      

  أنفسهم يكرسون الذين المستقبل قادة من نخبة اعداد   

  وذلك العالمية، التحديات مع والتعامل الوطن لخدمة

  والمناهج البرامج خالل من التربوية بالمعايير بالتقدم

  والمعلمين للطلبة التدريبية والبرامج االبداعية

 .والخاصة الحكومية المدارس في واالداريين



 البرنامج االكاديمي

 خالل من (Differentiation) تمايزال على يعتمد منهاج االكاديمي المنهاج•

 الطلبة لمنهاج األساسية مكوناتال على جوهرية تعديالت إدخال

 والنواتج واألنشطة واألساليب والمحتوى األهداف حيث من العاديين
   .التعليمي والمناخ التقويم وأساليب

 

 :مستويين في التمايز يكون•

 ونوعا، كما العاديين الطلبة مناهج عن الموهوبين الطلبة مناهج تمايز أولهما 

   .المتخصصة المراجع عنه تتحدث ما وهذا

الفروق بمراعاة أنفسهم الموهوبون الطلبة يدرسها التي المناهج تمايز ثانيهما 
 بينهم هائلة تكون قد التي الفردية
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لعملية التمايزاعتماد إطار عام تم  :يتضمن ثالثة مستويات   
 

 مستوى التعلم اإلتقاني1.

 التعلم التطوريمستوى 2.

  التعلم اإلبداعيمستوى 3.
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 البرنامج التربوي

 برنامج تطوير الشخصية

 مهارات القيادة

 مهارات االتصال

 مهارات التفكير

 ادارة المشاريع

 مهارات الريادة

 تنظيم االنشطة

النشاطات والمسابقات 
 الدولية

 برنامج اليوبيل للثقافة العامة

 البرنامج الصيفي التحضيري

STEAM منحى 

 البحث العلمي

Robotics برنامج    

برنامج االرشاد    

برنامج االرشاد الجامعي 
 والمهني

 برنامج خدمة المجتمع

 مشروع التخرج

 البرنامج االكاديمي

 

 المواد االجبارية 

 المواد االختيارية

الفن  -الرياضة   

الخزف -الموسيقى   



  والطالبية لمبادرات والنشاطات المدرسيةا

   :تحرص المدرسة على تشجيع الطلبة على•
 

    العام، للرأي استطالعات وتصميم الميدانية، البحثية والمسوحات الدراسات إجراء 
   اإلنترنت، شبكة طريق عن اإللكتروني والبحث المحوسبة والتطبيقات البرامج واستخدام 
   .المختلفة بالمناسبات واالحتفال الخارجية، والزيارات والحوارات المناظرات وإجراء 

   :يشارك الطلبة أيضًا في•

 مع عدة دول مثل المانيا وامريكا برامج التبادل الثقافي 

 المؤتمرات وورشات العمل والندوات والمسابقات الداخلية والمحلية والعربية
 والدولية، 

  ،شبكات المعلومات واالتصاالت وتطبيقات الحاسوب والوسائط المتعددة 
 النوادي المدرسية، و المخيمات الصيفية واألعمال التطوعية 

 مثل........في تنظيم وقيادة وتنفيذ العديد من النشاطات   
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مؤتمر الدولي لحقوق االنسان المنعقد في سويسرا 
نموذج االمم المتحدة  
نموذج المنتدى االقتصادي 
نموذج القمة العربية 
االولمبياد العالمي للفيزياء 
 مسابقةIntel   للعلوم والرياضيات 
مسابقات ومؤتمرات بالشراكة مع مدرسة المونتيسوري مثل: 

 COFAS      International competitions in IT 

 QUANTA   International competitions in Science,     
   Math, Astronomy, and computer Science. 

 QUEST     International competitions in Biotechnology 



تشتمل متطلبات التخرج على أربعة عناصر  :متطلبات التخرج  

 

دراسة المواد المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم او الشهادة الدولية •

 ؛أو شهادة البكالوريا الدولية البريطانية

دراسة المواد المقررة من قبل المدرسة التي تضم موادا إلزامية •

واختيارية في مجاالت العلوم والرياضيات والحاسوب والعلوم االنسانية 

 واالجتماعية واللغات والفنون والرياضة؛

مشروع تخرج في أحد الموضوعات الدراسية يجري تنفيذه باالتفاق مع  •

أحد المتخصصين من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو من بين العاملين 

 ؛من جامعات ومراكز ابحاث وغيرها في المؤسسات الوطنية المختلفة

ساعة عمل في خدمة المجتمع المحلي موزعة  120إنهاء ما مجموعه •
 ساعة سنويا؛ 40بمعدل 
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إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون 

                                                                بالعلم عالما حتى تكون به عامال
 سلمان الفارسي


