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 1. اسم المادة الموهبة والتفوق

 2. رقم المادة 834335

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب اليوجد

 5. اسم البرنامج اإلرشاد والتربية الخاصة

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية العموم التربوية

 9. القسم اإلرشاد والتربية الخاصة

 10. مستوى المادة البكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي (األولالفصل ( 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2014/2015
 15. مخطط المادة الدراسيةمراجعة 

 منّسق المادة .16

 ال يوجد

 المادة مدرس .71

 (a.mahaere.ju.edu.jo) البريد اإللكتروني، (24528)، رقم الهاتف) ح، ث، خ ( (2 - 12)، الساعات المكتبية(174)رقم المكتب
 

 

 وصف المادة .71
 

نحو تربية وتعليم الموهوبين والمتفوقين،ومساعدة الطلبة على تنمية مهارات تعليم  إيجابيةتنمية اتجاهات  إلىتهدف هذه المادة 
المـدرسي  اإلثراءمفاهيم التمّيز، وحركة تعليم الموهوبين والمتفوقين ويعرض برنامج   أيضاوتتناول هذه المادة . المتميزين

بعض القضايا في تعليم الموهوبين والمتفوقين مثل  أيضا الشامل وبناء المنهاج الخاص بالموهوبين والمتفوقين، وتعالج  المادة
 .ومهارات  التفكير اإلبداعالكشف عـن الموهوبين والمتفوقين، المشكالت، 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف .71

 األهداف -أ
 نتيجة لدراسة هذا المساق، فمن المتوقع أن يحقق الطالب/الطالبة األهداف التالية :

  التاريخي والمفاهيم التقميدية لمموهوبين والمتفوقين.معرفة التطور 
  الموهبة والتفوقالمفاهيم والمصطمحات األساسية في التعريفات و معرفة. 
 .معرفة تصنيفات وخصائص الموهوبين والمتفوقين 
  والمتفوقين الموهوبين الكشف عنمراحل معرفة. 
  والمتفوقين الموهوبينبرامج تربية وتعميم وتطبيق معرفة. 
  والمتفوقين الموهوبينمناهج واعداد معرفة . 
  والمتفوقين مموهوبينالخدمات اإلرشادية لمعرفة. 
  والمتفوقين لموهوبينخصائص معممي امعرفة. 

 عمى: اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 الفهم واالستيعاب: .1

 .األهتمام بالموهوبين والمتفوقين التي أدت إلى ظهور واألسباب معرفة العوامل 1-1
 معرفة المفاهيم التقميدية الخاطئة حول الموهبة والتفوق. 1-2
 .الموهبة والتفوقساسية في األ والتعريفات مفاهيمالمعرفة وفهم  1-3
 التعرف إلى مراحل تطور حركة تربية الموهوبين 1-4
 .تصنيفات وخصائص الموهوبين والمتفوقينمعرفة وفهم  1-5
 .والمتفوقين الموهوبين وأدوات الكشف عنمراحل معرفة وفهم  1-6
 .والمتفوقين مموهوبينالخدمات اإلرشادية لمعرفة وفهم  1-7
 .والمتفوقين لموهوبينخصائص معممي امعرفة وفهم  1-8

 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: .2

 .والمتفوقين الموهوبين وأدوات الكشف عنمراحل تحميل ونقد   2-1

 . تربية الموهوبين والمتفوقين ومناهج لبرامج الكشف وبرامجالتخطيط  2-2

 .تصنيف الطمبة الموهوبين ضمن معايير ومحكات مختمفة 2-3
 .تحميل البدائل التربوية المختمفة لفئات الموهوبين        2-4 -

 

 المهارات الخاصة التطبيقية: .3
 .والمتفوقين الموهوبين وأدوات الكشف عنمراحل  وتطبيق اكتساب 3-1

 .لبرامج الكشف وبرامج ومناهج تربية الموهوبين والمتفوقينوتطبيق اكتساب  3-2

 .تصنيف الطمبة الموهوبين ضمن معايير ومحكات مختمفة 3-4
 المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول: .4

 مهارة القراءة وتمخيص الموضوعات ذات عالقة في المقرر / الجديد في المجال. 4-1

 هارة تقديم العروض ومخاطبة اآلخرين.م 4-2

 والمالحظة والتحميل والنقد لمبرامج. برامج اإلثراء والبرامج التربويةمهارة تنفيذ  4-3
 مهارات التفكير العامة. 4-4
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 المدرس األسبوع المحتوى

نتاجات 
التعمم 

 المتحققة

أساليب 
 التقييم 

 المراجع

  الىحدة األولى:
 تعشيف ببنًبدة ويفشداث انخطت. -

 يقذيت عبيت في تشبيت انًىهىبيٍ. -

 يفبهيى في تًُيت انًتًيزيٍ وانًىهىبيٍ. -

 انتطىس انتبسيخي نحشكت تشبيت انًىهىبيٍ. -

 تظُيف انتعشيفبث وانًىهبت-

 تعشيفبث انزكبء وانًىهبت-
 

 األول

+ 

 الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.عبداهلل المهايره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4002خشواٌ )  -  

 انفظم األول وانثبَي 

 (،     4002انضشوس) -

 انفظم األول.  

 

 

( 4002خشواٌ )  -  

انفظم انثبنث وانشابع.    

(،   4002انضشوس) -  

 انخبيش وانضبدس انفظم  

 ( 4002خشواٌ )  -

 انفظم انشابع وانخبيش  

( انفظم  4002انضشوس )  -

 األول وانثبنث

 

 

 ( 4002خشواٌ )  -

 انفظم انضببع   

 (،   4002انضشوس) -

 انفظم انثبَي وانثبنث  

 وانشابع

 

 ( 4002خشواٌ )  -

 انفظم انثبيٍ  

 

 

  الىحدة الثانيت:

 

 اإلبذاع وتعهيى انتفكيش. -

  تعهيى انتفكيش في انًُهح انًذسصي. -

 خظبئض األطفبل انًىهىبيٍ -

 الثالث

+ 

 الرابع

  

  الىحدة الثالثت:

 طشق انتعشف وانكشف عٍ انطهبت     -

 انًىهىبيٍ.  

أدواث ويقبييش انتعشف وانكشف عٍ  -

 انًىهىبيٍ

 

 الخامس

 

+ 

 السادس

  

 

 

 

 

  الوحدة الرابعة:

 انبشايح انخبطت ببنًىهىبيٍ. -

 خطىاث بُبء انبشَبيح انخبص ببنطهبت     -

 انًىهىبيٍ في انًذسصت انعبديت.  

 انًُبهح انخبطت ببنًىهىبيٍ وطشق        -

 تذسيضهى   

 

 

 السابع

+ 

 الثامن

 

  

  الوحدة الخامسة:

 يُبهح تعهيى انًىهىبيٍ: اإلثشاء وانتضشيع-

 يفهىو اإلثشاء وانتضشيع-

 ًَىرج سَزوني-

 انًُهبج اإلثشائي -

 يضتىيبث انًُبهح وأشكبنهب -

 

 

 

 

 التاسع

+ 

 العاشر
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 السادسة:الوحدة 

 إسشبد انطهبت انًىهىبيٍ. -

 .ىهىبيٍ انحبخبث انُفضيت واالختًبعيت نهً -
 

 

 

 الحادي عشر

+ 

 الثاني عشر

 ( 4002خشواٌ )  -  

 انفظم انتبصع . 

 (، 4002انضشوس) -

 انفظم انضببع.  

 

(  انفظم  4002خشواٌ )  -

انعبشش و انحبدي عشش 

 وانثبَي عشش 

 (   4004انضشوس )  -

 انفظم انثبنث وانشابع  

 

  الوحدة السابعة:

 يعهى انًىهىبيٍ: خظبئظه وتأهيهه -

 انبيئت انًذسصيت وتًُيت انًىهبت واإلبذاع -

 بشايح سعبيت انًىهىبيٍ وانًتفىقيٍ في    -

 انىطٍ انعشبي .  

 انتدشبت األسدَيت في تعهيى انًىهىبيٍ  -

 والمتفوقين  

 الثالث عشر

+ 

 الرابع عشر

  

 المراجعة
 االمتحان النهائي

 

   الخامس عشر

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 واجبات دراسية.            -المناقشات الصفية.                  -المحاضرات.                -
 االمتحانات. -                             تطبيقات ارشادية.        -

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 %  02االمتحان األول            :           -

 %  02االمتحان الثاني           :           -

 % 02مشاركت وتفاعل واجباث:           -

 %  02االمتحان النهائي         :           -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب: أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة  سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 إجراءات السالمة والصحة: متوفرة في القاعة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي: حسب تعميمات الجامعة -د

عطاء اإلجابات الصحيحة  -ه إعطاء الدرجات: يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمته، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشيرتسهم في دراسة المادة: القاعة والسبورة الخضراء التي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 .القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير والمختبر لمعرض التقديمي

 

 المراجع .22

 
 .) الكتاب المقرر( (. الموهوبة والتفوق. عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع  2113جروان، فتحي. )  -1
 . عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع .الموهوبة والتفوق واإلبداع( .  2114جروان ، فتحي . )  -2
 . العين : دار الكتاب الجامعي . الموهبة والتفوق واإلبداع( .  1111جروان ، فتحي . )  -3
 . عمان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . اإلبداع( .  2112جروان ، فتحي . )  -4
 1.عمان :  دار الفكر للنشر والتوزيع مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين( . 2113السرور ، ناديا . ) -5
 ، عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع .برامج ومفاهيم عالمية في تربية المتميزين( . 2112السرور، ناديا . ) -6
 . عمان : دار وائل للنشر . مقدمة في اإلبداع( .  2112ا . ) السرور ، نادي -7

7- Clark, B. (1992). Growing up Gifted (4th ed) . NY: Macmillan  
 
8- Davis, G.& Rimm, S. (1996). Education of the Gifted & Talented, USA: Allyn & Bacon. 
 
9- Freeman, J. (2001). Gifted Children Growing up . London: David Fulton Publishers.  
 
10- Renzulli,. J. & Reis, S. (2000) . The Schoolwide Enrichment Model (3rd ed ) , Mansfield, 

Connecticut : Creative Learning Press, Inc. 
 
11- Heller, K. & Others (2000). International Handbook of Giftedness and Talent . (2rd ed). 

Amsterdam: Pergamon Elsevier. 
 

 
 

 معمومات إضافية .26
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    :نسخة إلى                                                                                                         
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 المادةممف                                                                                 


