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 تعريف "الموهوبين" 

التعريف المستخدم للموهوبين في مدارس برينس ويليام العامة يستند 
إلى "اللوائح المنظمة لخدمات تعليم الطالب الموهوبين" في والية 
فيرجينيا. الطالب الذين يكونون مؤهلين لخدمات تعليم الموهوبين 
يبرزون مستويات عالية من األداء األكاديمي أو يظهرون إمكانات 

إمكانات زمالئهم من نفس العمر أو نفس البرنامج أو أكاديمية تفوق 
 ة.الدراسينفس البيئة وذلك في مادة دراسية واحدة أو أكثر من المواد  

 برنامج تعليم الموهوبين  

يحتاج الطالب الموهوبون إلى محتوى دراسي متقدم ومعقد وفريد في  
جدوله الزمني وفي تتابعه كي يتوافق مع قدراتهم الفكرية وإمكاناتهم 
المتميزة في حل المشكالت ومع سرعة اكتسابهم للمعلومات وإتقانها. 
يقدم برنامج تعليم الموهوبين الخدمات التوجيهية المخصصة للطالب 

الروضة حتى الصف الثاني عشر ممن ال نستطيع تلبية من مرحلة 
احتياجاتهم التعلمية بشكل كلي في فصل التعليم العام االعتيادي.  
ً للصف الدراسي. تقدم  تختلف أوقات ومرات تكرار الخدمات وفقا
ً الخدمات الصفية التمايزية بالتعاون والتخطيط بين مدرس  أيضا

 .الفصل ومدرس مصادر تعليم الموهوبين

 الهدف من تعليم الموهوبين 

الهدف الرئيس من خدمات تعليم الموهوبين في مدارس برينس ويليام 
 العامة هو تطوير المهارات المتقدمة في... 

 التفكير الناقد  
 التفكير اإلبداعي  
 مهارات التواصل  
 العمل التشاركي  
 التفكير المفاهيمي

 ولكي نشجع الطالب ونمكنهم من أن يصبحوا متعلمين محفَّزين ذاتياً.

 إجراءات التحديد 

  تكون عملية التحديد أو االختيار مستمرة على مدى العام الدراسي. 
ن أن يحال الطالب من قبل ولي األمر  أو أحد المهنيين أو بأداة  يمك

من أدوات الفحص المستخدمة في مدارس المقاطعة أو من تلقاء نفسه.  
تستخدم مدارس برينس ويليام العامة طريقة متعددة الشروط في  
إجراءات التحديد. ويجري النظر بشكل متوازن إلى العديد من 

ت اختبار الكفاءة و األداء األكاديمي العوامل، بما في ذلك درجا
وتقارير أولياء األمور والتقارير المهنية و نماذج من أعمال الطالب. 
وال يستخدم شرط منفرد إلقرار تأهل الطالب. تبدأ عملية تحديد 
الطالب الموهوب بإكمال نموذج اإلحالة على الموقع االلكتروني لتعليم 

الموهوبين أو في مدرسة ولدكم. 

 برنامج تنمية المواهب المبكرة

جميع الطالب في مدارس برينس ويليام العامة من مرحلة الروضة  
حتى الصف الثاني عشر يشاركون في الدروس اإلثرائية التي يقدمها 
مدرسو مصادر الموهوبين. وتركز الدروس على تنمية مهارات 

ن  إ .التفكير الناقد واإلبداعي وتوفير الفرص الجادة لجميع الطالب
( يحدد الطالب الذين لديهم ETDبرنامج تنمية المواهب المبكرة )

 إمكانات مواهبية ويقدم الدعم لتطوير تلك اإلمكانات.

 تسليط الضوء على المساواة

إن تحقيق المساواة في الوصول إلى الفرص الجادة هو هدف  
استراتيجي في مدارس برينس ويليام العامة ومن أوليات برنامج تعليم 

لموهوبين. فالتحديد أو االختيار الدقيق للطالب المحرومين اقتصاديا ا
أو األقليات أو الطالب المعاقين أو الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في  
اللغة االنكليزية يقتضي إجراًء هادفاً. وجميع الخطط االستراتيجية، 
بما في ذلك أدوات الفحص العالمية و التطوير المهني والتفاعل مع 

مجتمع المحلي وتوفير الفرص اإلثرائية من سنوات مبكرة، تطبق ال
في مدارس برينس ويليام العامة بهدف توفير تكافؤ الفرص وإزالة  

 أية عوائق. 

 البحث عن الموهوبين في منازلهم

يتمتع الطالب الموهوبون عادة بواحدة أو أكثر من المزايا التالية التي  
 يسهل رصدها في منازلهم: 

 فضولي كثير األسئلة 
 تّواق مراقب 

 ذو خيال خصب 
 سريع التعلم 

 يتمتع بحس المرح  
 ذاكرة فائقة 

 حساس للقضايا اإلنسانية وللمساواة والعدالة 
 مهارت تواصل قوية 

 متحفز للتعلم أو لتطوير مهاراته 
 سريع التعلم للغة ثانية 

 اهتمامات مرّكزة  
 يستمتع بحل المشكالت 

 

 اطلع على المزيد

 

 

 

 

ورشة العمل االفتراضية ألولياء 
 األمور عن تحديد الموهوبين:

 

https://tinyurl.com/PWCS
GuideToGiftedEducation 

 

كتيب برنامج تعليم 
 الموهوبين

 

https://tinyurl.com/giftedb
rochure 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/giftedbrochure
https://tinyurl.com/giftedbrochure

	undefined: 
	fill_3: 
	fill_2: 


