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 رياض االطفال:  القسم                   
 

 تعلیم االطفال الموھوبین:  اسم المقرر                  
 ) 0513312( : رقم المقرر                  

 

 الصیفي: الفصل                  

 2019-2018: السنة الدراسية                  

  

 :وصف المساق 
  وبین بشكل عام، وتحدیدهذه المادة التعریف بمجال تربیة األطفال المو هدف هت "            

ة بتربیة لى تطور النظریات ذات الصلع عالطالوا وبین، هالمسار التاریخي لتطور تربیة المو 
ذه الفئة، وكذلك بناء قاعدة هكیة لو لى السمات والخصائص السلوبین، والتعرف عهلطفال المو الا

م المجال التطبیقي في تربیة هالضروریة لف ةساسیالحات المات والمصطو لمتینة من المع
التفكیر، و بداع ،تعلیمهم اال، و همرشاد، واعن الموهوبین مج، والكشفار بناء البوبین من حیث هالمو 

لمؤسسات في یًا، دور الحكومة والومحوبین عربیًا وعالمیًا هى واقع رعایة المو لوالتعرف أیضا ع
 هاراتهومدارس فة تعكس معارف اللى طرق تقویم مختلذا ویعتمد المقرر عه، وبینهرعایة المو 

 ." اهقة بلت المتعالبین والقضایا والمشكو هلتربیة المو بالمغزى الحضاري  هالمكتسبة ووعی
 

 اهداف املساق 

 :یهدف هذا المقرر إلى مساعدة الدارس في أن یتعرف على 

 .التعرف على مفهوم الموهبة •
 .المح األطفال الموهوبینالتعرف على م •
 التعرف على طرق الكشف عن الموهوبین  •

 .التعرف على دور الوالدین في تربیة الطفل الموهوب  •
 .التعرف على الطفل الموهوب وفق نظریه الذكاءات المتعددة  •
 .التعرف على البرامج  الخاصة باألطفال الموهوبین  •
 .هوبینالتعرف على تطویر المنهاج الخاص باألطفال المو   •
 .التعرف على برامج تربیه الموهوبین بالبالد العربیة  •
 .التعرف على االختبارات التي تساعد على الكشف عن الموهوبین  •
 .التعرف على مشكالت خاصة بالطفل الموهوب  •
 . التعرف على تقویم برامج الموهوبین في ضوء مابعد الحداثة  •
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 :خمرجات التعلم
ویطبق ویستخدم  ه من المتوقع أن یكون الدارس قادرا على  أنعند االنتهاء من المقرر، فان

 : المعرفة والمهارات التي تعلمها فیما یتعلق ب
 الموهبة •

 .مالمح األطفال الموهوبین  •
 طرق الكشف عن الموهوبین •

 .دور الوالدین في تربیة الطفل الموهوب •
 .الطفل الموهوب وفق نظریه الذكاءات المتعددة •
 .ألطفال الموهوبینالبرامج  الخاصة با •
 .تطویر المنهاج الخاص باألطفال الموهوبین •
 .برامج تربیه الموهوبین بالبالد العربیة •
 .االختبارات التي تساعد على الكشف عن الموهوبین •
 .مشكالت خاصة بالطفل الموهوب •
 .تقویم برامج الموهوبین في ضوء مابعد الحداثه •

 

الساعة  ات التعلمنتاج المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 االسبوع

والمناقشة  –ضرة االمح
 واإلستكشاف

 اعداد المادة
 المطلوبة

مدخل نظري في 
 مفهوم الموهبة

التعرف على 
مفھوم 

الموھبة 
والتمییز بینھ 

وبین 
المفاھیم 

االخرى ، 
ونظریات 

 الموھبة

 األول    4

 اعداد المادة
المطلوبة وعرض نماذج 

 Dataباستخدام ال 
shaw 

 اعداد المادة
 المطلوبة 

وتكلیف الطلبة 
بالتحضیر من 

بعض المراجع 
 اإلضافیة

مالمح األطفال 
الموهوبین، طرق 

الكشف عن 
 .الموهوبین

تشخيص 
 املوهوبني

 الثاين 4

 اعداد المادة
المطلوبة وعرض نماذج 

 Dataباستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطلوبة

وتكلیف الطلبة 

دور الوالدین في 
تربیة الطفل الموهوب 

توجيه االسرة 
 لرعاية املوهوب

 الثالث 4
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shaw  بالتحضیر من
المراجع  بعض

 اإلضافیة

، الطفل الموهوب 
وفق نظریه الذكاءات 

 المتعددة
اعداد المادة المطلوبة 

وعرض نماذج باستخدام ال 
Data shaw 

 اعداد المادة
 المطلوبة

وتكلیف الطلبة 
بالتحضیر من 

بعض المراجع 
 اإلضافیة

البرامج  الخاصة 
باألطفال الموهوبین،  

تطویر المنهاج 
الخاص باألطفال 

 .الموهوبین

اعداد برامج 
تنمي قدرات 

 املوهوبني

 الرابع 4

اعداد المادة  المطلوبة 
وعرض نماذج باستخدام ال 

Data shaw 

 المادةاعداد 
،  لوبةالمط

 واحملاضرة املناقشة،

برامج تربیه الموهوبین 
بالبالد العربیة، 
االختبارات التي 

تساعد على الكشف 
 ،عن الموهوبین

التعرف على 
الربامج العربية 
والعاملية لرعاية 

 املوهوبني

 اخلامس 4

اعداد المادة المطلوبة 
وعرض نماذج باستخدام ال 

Data shaw 

 اعداد المادة
 المطلوبة

وتكلیف الطلبة 
ضیر من بالتح

بعض المراجع 
 اإلضافیة

مشكالت خاصة 
للطفل الموهوب ، 

 .أنشطه عملیه

التدرب على 
حل مشكالت 

 املوهوبني

 السادس 4

اعداد المادة المطلوبة 
وعرض نماذج باستخدام ال 

Data shaw 

 المادةاعداد 
،  لوبةالمط

 املناقشة، واحملاضرة

تقویم برامج الموهوبین 
في ضوء مابعد 

 عرض الحداثه،
 أنشطه الطلبة

التمييز بني 
مستويات 

الربامج اخلاصة 
باملوهوبني 

 وكيفية تطبيقها

 السابع 4

اعداد المادة المطلوبة 
وعرض نماذج باستخدام ال 

Data shaw 

مناقشة التقارير والبحوث  العرض واملناقشة
 ومراجعة عامة. 

مهارة اجراء 
 البحوث

 الثامن 4
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 : هيكل المقرر
 
 
 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  لتاريخ ا
 االمتحان االول  20 حسب التقومي اجلامعي
 االمتحان الثاني  20 حسب التقومي اجلامعي
 االمتحان الشفهي  10 حسب التقومي اجلامعي
 عرض تقديمي   حسب التقومي اجلامعي

 االمتحانى النهائي  50 
 

 المراجع 
 : الكتاب املقرر الرئيس 

 )لطبعة،دار النشر املؤلف، ا، العنوان
 .دار وائل للنشر عمان. تعلیم االطفال الموهوبین).  2014. (الهویدي، زید، والمواضیة، رضا 
 املقررات املساندة (
 )املؤلف، الطبعة،دار النشر ، العنوان(
 

، محمد حسین قطناني، هشام یعقوب، الطبعه الثانیة، 2012تربیة الموهوبین وتنمیتهم، •
 .دار المسیرة: عمان

، زید الهویدي، الطبعة األولى، العین، دار الكتاب 2007الموهوبون والمتفوقون،  •
 .الجامعي

 ..دار الفكر: ، خلیل المعا یطه، محمد  عبد السالم، عمان2007الموهبة والتفوق،  •
 .دار صفاء : ، ماجدة السید عبید، عمان2000تربیه الموهوبین والمتفوقین، ،  •
دار : ، أمال عبد العزیز، عمان2011ة الموهوبین،منهاج ریاض األطفال للطلب  •

 .المسیرة
 .دار المسیرة: ، محمود عبد المنعم، عمان2011قراءات في إبداع الطفل، •
دار : ، رضا المواضیه، عمان 2012التطویر،   -التحدیات –مربیه الروضة الواقع  •

 .صفاء للنشر
 



5 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82730 
topic-city.ahlamontada.net/t680-http://aldowaim 

ds.com/book/show/13515305http://www.goodrea 
>http://www.memar.net/vb/showthread.php?t=146 

t_154864.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread 
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