برامج رعاية الطالب المتفوقين والمبدعين
معايير التفوق :
يتم تحديد و اكتشاف الطالب المتفوقين دراسياً والمبدعين في مجاالت أخرى من خالل:
-1

نتائج االمتحانات السنوية (امتحانات فصلية في األسبوع السابع من كل فصل دراسي و نياية

الفصل الدراسي) ممن حصلوا على أكثر من %.85

 -2مكتب رعاية الطالب من خالل التميز في األنشطة الطالبية المختلفة (الدينية و الثق افية و الفنية
والرياضية و االجتماعية و أخرى) و كذلك الطالب المثاليين الممثلين للفرق الدراسية األربع
المتفوقين بجميع األقسام العلمية .

 -3اكتشاف الطالب المتميزين والمبدعين من خالل المحاضرات النظرية و السكاشن العملية و
نظام الريادة العلمية.

 -4عمل مسابق ات على مستوى الكلية في مجاالت مختلفة الكتشاف مواىب الطالب.
 -5مراجعة الدرجات وتحديد الطالب المتفوقين وذوي المعدالت المرتفعة .

 -6متابعة أي تق ارير من الرائد العلمي أو المرشد األكاديمي عن طالب متفوقين .

 -7التقييم المستمراثناء التدريب العملي .

 -8تحديد الطالب أوالطالبة المثالية طبق ا للشروط المطروحة من قسم رعاية الشباب .
 -9حصرالطالب المتفوقين باألنشطة الغير اكاديمية.

 برنامج دعم الطالب المتفوقين والمبدعين :
يقوم البرنامج على تقديم رعايو تربويو وأكاديمية متميزه ليذه الفئو من الطالب

بيدف المحافظة على تقدميم وتوجيو قدراتيم بحيث يتم اإلستف اده منيا إلى أقصى حد
ممكن وذلك بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة.
وييدف ىذا البرنامج:
 -1تقديم كافة أشكال الرعاية التربوية والنفسية واألكاديمية للطالب بحيث يستطيعون
الحف اظ على تفوقيم.
 -2توجيو ىؤالء الطالب بشكل ينمى لدييم القدره على اإلبداع.
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وينظم ىذا البرنامج عدد من الفعاليات:
 -1حف ل لتكريم الطالب المتفوقين.
 -2عقد جلسات إرشادية للحف اظ على روح التفوق والتميز لدى ىؤالء الطالب.
 -3تنظيم رحالت علمية خاصة بيؤالء الطالب.
 -4إشراك ىؤالء الطالب في أنشطة القسم العلمي والعمادة والجامعة.
 -5إستضافة بعض الشخصيات المتميزه التى ربما تكون قدوه ليم.
 -6دعم معنوي بعمل لوحات شرف للطالب ليؤالء المتفوقين والمتميزين و يتم عرضيا على شاشة
العرض بمدخل الكلية وعلى الموقع االلكتروني الرسمي للكلية.

 -7دعم الطالب المتفوقين و المبدعين من خالل توفير دورات مجانية لتنمية مياراتيم.

 -8إتاحة الفرصة لحضور الندوات العلمية لطلبة الدراسات العليا بجميع األقسام العلمية بالكلية.

 -9يمنح كل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى كل عام دراسي مكاف أة قدرىا  121جنيياً (مائة
وعشرون جنييا) و يمنح الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جداً علي  84جنييا (أربعة
وثمانون جنييا) .

 -11األولوية للمشاركة في اتف اقيات التبادل الطالبي بين الكلية وجامعات أخرى.

 -11تكريم األقسام ألوائل الطالب والطالب المتميزين بكل قسم على حدى.

 -12تشجيع المتفوقين اكاديميا والمتفوقين في المجاالت الغيراكاديمية .

 -13تكريم أوائل كل تخصص والطالب أوالطالبة المثالية ومنحيم شيادة تفوق ومكاف اءة مادية
رمزية وتعليق صورىم بلوحة التكريم .

 -14منح الطالب المتفوقين منح لدراسة اللغات والحاسب االلي والميارات المتخصصة بالمجان
بالكلية .

 -15االستعانة بما لدي الطالب المتفوقين من كف اءات وقدرات عالية في مجاالت شتي .

 -16معاونة الطالب المتعثريين .

 -17معاونة الطالب ذوي األحتياجات الخاصة .

 -18المعاونة في تنظيم المؤاتمرات واللق اءات العلمية لالقسام .

 -19دعوة الطالب المتفوقيين لحضورمجالس الكلية والمشاركة بآراءىم لتحسين أداء الكلية .
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أوال:برنامج دعم الطالب المتفوقين دراسيا :
 .1عضوية النادي العلمي بالكلية و الذي يدعم تفوقيم الدراسي من خالل أنشطة
مختلفة.

 .2منحيم بطاقة تسمى (بطاقة تميز) تمنحيم بعض الميزات استثناءاً من األصل العام
للطلبة غير المتفوقين ومجاالت استخدام البطاقة كاألتي:
 عضوية النادي العلمي.

 تصوير الكتب و المراجع بدون مق ابل بمكتبة الكلية بما تحكمو قوانين
حقوق الملكية الفكرية.

 استخدام االنترنت بمكتبة الكلية بدون مق ابل مادي.
 المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي لألقسام.
 اجتماعات دورية مع أعضاء ىيئة التدريس.

 أولوية االشتراك في الرحالت والمسابق ات وتكوين اللجان وكافة األنشطة
الطالبية.

 إمكانية حضور المؤتمرات و الندوات و الحف الت التي تنظميا الكلية و
المشاركة فييا.

 المشاركة في مختلف األنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة.
ثانيا :برنامج دعم الطالب المتميزين في األنشطة المختلفة:
 -1تكريم أوائل النشاط الطالبي و إعالن أسمائيم.
 -2دعم رياضي للمتفوقين رياضيا من خالل توفير أماكن لممارسة األنشطة الرياضية بمالعب الجامعة
داخل مجمع األنشطة الطالبية وأستاد الجامعة أو بأرض الكلية .

 -3دعم ثق افي للمتفوقين ثق افياً و أدبياً من خالل المشاركة في األنشطة الثق افية المختلفة و تشمل:
( إق امة ميرجانات ,عقد ندوات دينية وعلمية و ثق افية. ) ......
 -4إعداد مجلة فنية سنوية بقسم رعاية الشباب يشارك فييا الطالب المبدعين لتنمى مواىب الشعر
والمق ال والزجل و القصة الصغيرة .....عند الطالب.

 -5عرض فيديوىات وصور للطالب المشاركين باالنشطة علي شاشة العرض بالوحدة التليفزيونة بالكلية .

 -6عرض اسماء الطالب الحاصلين علي مراكز بكافة األنشطة علي شاشة العرض األخبارية بالكلية .
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 -7إعداد مجلة حائط أسبوعيا (األسبوع) يعدىا قسم رعاية الشباب بالكلية و يشارك فييا الطالب
المتفوقين والمبدعين .

 -8إق امة المسابق ات الثق افية و األدبية و الفنية والرياضية بين طالب الكلية و كليات أخرى مناظرة
في المجال الذي يتناسب مع مواىب الطالب والطالبات من شعر -زجل – مق ال – قصة  -طرائف.

 -9إق امة معرض للكتاب بالكلية خالل العام الجامعي والبيع بأسعار رمزية من خالل وحدة خدمة المجتمع .
 -11إق امة المعارض الفنية والحف الت يقوم فييا الطالب بعرض إنتاجيم الفني .
ثالثا – برنامج دعم الطالب المبدعين فنيا من خالل:
أ -تنمية اإلحساس والذوق الفني لدى الطالب في مختلف الفنون مثل :رسم  ,غناء ,موسيقى ,كورال و

تمثيل مسرحي.

ب -إق امة معرض فني سنوي يقوم فيو الطالب بعرض إبداعيم الفني يشمل جميع األقسام العلمية .
ج -المشاركة في المسابق ات الفنية والعلمية والثق افية على مستوى الجامعة.

 برامج دعم الطالب المبدعين :
إن برامج رعاية الطلبة المتفوقين والمبدعين تيتم بتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتنمية

قدرات الفرد ومواىبو  ,وبخاصة إن كانت معدة إعدادا جيدا ومتكامالً ومنسق اً ,حيث أن البرامج
التعليمية المؤىلة في تنمية األداء للموىوب تعمل على تأىيل وإنتاج أفراد من ذوي الصف ات المحببة

كارتف اع اإلنجازات التعليمية  ,والعلمية مرتفعة الجودة وىو ما يعرف باسم ” الجودة أو النوعية في
التعليم ”  ,ولقد انتيت نتائج العديد من الدراسات الميدانية والمسحية إلى أن طلبة برامج رعاية

المبدعين والمتفوقين من أكثر الطلبة حصوالً على شيادة التقدير  ,والمنح الدراسية  ,وأكثرىم
انخراطا في المشاريع العلمية المتخصصة  ,ومن أكثر الطلبة خبرة تطبيقية وخدمة لمجتمعو .لذلك كان
أىم برامج الرعاية إنشاء أكاديميات حديثة لرعاية المبدعين .

 أىداف البرنامج  -:يمكن تحديد األىداف العامة فيما يلي:
.1

إيجاد بيئة تربوية وأكاديمية تتيح للمبدعين إبراز قدراتيم وتنمية إمكاناتيم ومواىبيم .
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 .2توجيو وإرشاد المبدعين ىو مساعدة الموىوب في التكيف مع نفسو ومع المقرر الدراسي ومع
أقرانو ومع المجتمع الذي يعيش فيو.

 .3تييئة رعاية تربوية منظمة لمواىب الطالب المتنوعة من خالل برامج رعاية الموىوبين داخل الكلية
و توعية المجتمع الجامعي بخصائص وسلوك وسمات الموىوبين وطرق التعرف علييم وأساليب
الكشف عنيم وحل مشكالتيم من خالل المحاضرات والنشرات داخل الكلية وخارجيا مع وجود

.4

.5

األخصائيين المتخصصين لرعاية ىذه الفئة من الطالب.

.توعية الوالدين اذا تطلب األمر بخصائص الطالب الموىوبين والمتفوقين واحتياجاتيم وكيفية

التعامل مع مشكالتيم ومساعدتيم على التكيف مع أشق ائيم وأصدق اءىم في محيط األسرة ف األسرة

تجيل كثيراً التعامل مع أبناءىا الموىوبين مما يؤدي بابنيا إلى اإلحباط وعدم االىتمام بموىبتو.

اعداد وتدريب اعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة على أساليب التعرف على مواىب وقدرات
الطالب المتنوعة وسبل تعزيز جوانب القوة في جميع الطالب وفي جميع المجاالت ووضع البرامج

التدريبية والتأىيلية للعاملين في برامج رعاية الموىوبين.

 .6المساىمة في توفير فرص تربوية متنوعة وعادلة لجميع الطالب إلبراز مواىبيم وتنميتيا وتوفير
برامج ونشاطات إثرائية وفق أفضل المق اييس العالمية.
 مراحل تنفيذ البرنامج :

أوالً :الكشف والتعرف للفئة المستيدفة:
·مؤشرات التعرف على الموىوبين:
·مستوى مرتفع في التحصيل األكاديمي.

· مستوى مرتفع في االستعداد العلمي.

· موىبة ممتازة في الفن أو إحدى المجاالت العلمية المتخصصة.
· استعداد مرتفع في القيادة الجماعية.
· مستوى مرتفع في الميارات العملية.
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ثانياً  -:قياس وتشخيص الطالب المبدعين وتحديد أدوات ووسائل التعرف على الطالب
الموىوبين :

تعتبر عملية تشخيص الطالب المبدعين عملية معقدة تنطوي على الكثير من

اإلجراءات والتي تتطلب استخدام أكثر من أداة من أدوات قياس وتشخيص الطالب
المبدعين  ,ويعود السبب في تعقد عملية قياس وتشخيص الطالب الموىوبين إلى تعدد
مكونات أو أبعاد مفيوم الطالب الموىوب  ,وتتضمن ىذه األبعاد القدرة العق لية  ,والقدرة

اإلبداعية  ,والقدرة التحصيلية  ,والميارات والمواىب الخاصة  ,والسمات الشخصية والعق لية ,

ومن ىنا كان من الضروري االىتمام بقياس كل بعد من األبعاد السابقة ىذا ,ولقد أجمعت
الدراسات والبحوث على أن المبدعين و الموىوبين يتمتعون في الغالب بشخصيات سوية تتسم

بالقوة والصحة والتوافق االجتماعي ,وعموماً يكونون مفعمين بروح الصداقة وبسرعة الفيم
وحدة التنبو واليقظة ,كما يفوقون أقرانيم في جميع الخصائص السلوكية سواءً أكانت العق لية
أو االجتماعية أو الوجدانية أو الجسمية .كما أن ميول الموىوبين الواضحة وىواياتيم

واىتماماتيم المتعددة تسيم بشكل كبير في لفت انتباه اآلخرين ليم وتساعد على اكتشافيم

والتعرف على حاجاتيم الخاصة التي غالباً ما تعجز النظم التربوية التق ليدية عن تلبيتيا ,وخاصة
في المدارس ,وبالتالي يكونون عرضة لإلىمال وتيدر طاق اتيم في خبرات تربوية أدني بكثير
مما يشبع رغباتيم ويحقق طموحاتيم.

لقد قدمت الدراسات والبحوث النفسية والتربوية قوائم عديدة تتضمن الكثير من

الحاجات التربوية واالجتماعية والجسمية والنفسية للمبدعين والموىوبين يمكن إيجازىا فيما يلي:

 oالحاجة إلى التعلم والتقدم في السلم التعليمي بحسب ما تسمح بو قدراتيم ,الحاجة إلى خبرات
تعليمية تتناسب مع مستوى تحصيليم .

 oالحاجة إلى تنمية ميارات التفكير المستق ل.
 oالحاجة إلى تعلم الميارات الدراسية التي تساعدىم على التعلم والدراسة مدى الحياة.
 oالحاجة إلى التعبير الحر عن عواطفيم ومشاعرىم وكل ما يعرفونو من معلومات وخبرات.
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 oالحاجة إلى تطوير مف اىيم إيجابية عن أنفسيم بحيث يكون تقديرىم الذاتي عالياً.
 oالحاجة إلى مزيد من االنجاز ليتناسب مع ما لدييم من قدرات عالية ودافعية تختلف عن ما لدى
أقرانيم العاديين.

 oالحاجة إلى المزيد من تقدير اآلخرين ليم بما يتناسب مع ما يشعرون بو نحو أنفسيم وما تؤكده
إنجازاتيم المتميزة.

 oالحاجة إلى االندماج االجتماعي حتى ال يشعروا بالغربة أو العزلة االجتماعية.
 -أبع

اد عملية قياس وتشخيص الطالب المبدع والموىوب:
·القدرة العق لية  -:مق اييس القدرة العق لية

·التحصيل األكاديمي -:مق اييس التحصيل األكاديمي
·القدرة اإلبداعية  -:مق اييس اإلبداع

·السمات الشخصية والعق لية ,أحكام اعضاء ىيئة التدريس

 مق اييس القدرة العق لية:

تعتبر القدرة العق لية العامة المعروفة مثل مق اييس ستانفورد بينية  ,أو مقياس وكسلر من
المق اييس المناسبة في تحديد القدرة العق لية العامة للمفحوص  ,والتي يعبرعنيا عادة بنسبة
الذكاء وتبدو قيمة مثل ىذه االختبارات في تحديد موقع المفحوص على منحنى التوزيع
الطبيعي للقدرة العق لية  ,ويعتبر الطف ل موىوبا إذا زادت نسبة ذكائو عن انحرافين

معياريين فوق المتوسط.

 مق اييس التحصيل األكاديمي:

تعتبر مق اييس التحصيل األكاديمي المقتنعة أو الرسمية  ,من المق اييس المناسبة في

تحديد قدرة المفحوص التحصيلية  ,والتي يعبر عنيا عادة بنسبة مئوية  ,وعلى سبيل المثال

تعتبر امتحانات القبول أو امتحانات الفصول الدراسية  ,من االختبارات المناسبة في تقدير
درجة التحصيل األكاديمي للمفحوص  ,ويعتبر المفحوص متفوق ا من الناحية التحصيلية

األكاديمية إذا زادت نسبة تحصيلو األكاديمي عن %91
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مق اييس اإلبداع:

تعتبر مق اييس اإلبداع أو التفكير االبتكاري أو المواىب الخاصة من المق اييس

المناسبة في تحديد القدرة اإلبداعية لدى المفحوص  ,ويعتبر مقياس تورانس للتفكير

اإلبداعي والذي يتألف من صورتين  :اللفظية والشكلية  ,من المق اييس المعروفة في قياس
التفكير اإلبداعي وكذلك مقياس تورانس وجيلفورد للتفكير االبتكاري  ,والذي تضمن

الطالقة في التفكير  ,والمرونة في التفكير  ,واألصالة في التفكير  ,ويعتبر المفحوص مبدعا

إذا حصل على درجة عالية على مق اييس التفكير اإلبداعي أو االبتكاري.
مق اييس السمات الشخصية والعق لية:

تعتبر مق اييس السمات الشخصية والعق لية التي تميز ذوي التفكير االبتكاري المرتفع

عن غيرىم وأحكام المدرسين  ,من األدوات المناسبة في التعرف إلى السمات الشخصية ,
العق لية  ,من مثل الطالقة والمرونة واألصالة في التفكير  ,وقوة الدافعية والمثابرة  ,والقدرة
على االلتزام بأداء الميمات  ,واالنفتاح على الخبرة

.

كما تعتبر أحكام أعضاء ىيئة التدريس من األدوات الرئيسية في التعرف إلى الطالب

المبدعين و الموىوبين أو الذين يمكن أن يكونوا موىوبين والذين يتميزون عن بقية الطلبة

العاديين  ,وتتكون أحكام أعضاء ىيئة التدريس من خالل مالحظة العضو للطلبة في المواقف
التعليمية داخل السكاشن والمحاضرات  ,فقد يجمع العضو مالحظات حول مدى مشاركة الطالب ,

وطرحو لنوعية معينة من األسئلة  ,واستجابتو المميزة  ,واشتراكو في الجمعيات العلمية ,
وتحصيلو األكاديمي المرتفع  ,وميولو الفنية والموسيقية والرياضية.

ثالثا :توفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة وذلك بالعمل على ما يلي:
-تكامل جوانب النمو ومسايرة خصائصو لدى الطالب والطالبات.

إشباع حاجات الطالب والطالبات للتعلم وتنمية وتقدير االنضباط الذاتي لدييم.-تشجيع التعاون واالئتالف واالحترام المتبادل بين الطالب ومعلمييم.

-تكوين الشخصية المستق لة والمتوازنة للطالب والطالبة بتقديم خدمات التوجيو واإلرشاد

النفسي في الجوانب الوق ائية والعالجية .

-إعطاء جميع الطالب والطالبات الفرص المتكاملة للمشاركة في التعلم واالىتمام بيم

بمراعاة الفروق الفردية .
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-تعزيز اإلبداع واالبتكار واكتشاف الموىوبين و رعايتيم .

-خلق دافعيو التعلم لدى الطالب والطالبات من خالل اإلرشاد الموجو من كافة أسرة

التدريس وتعزيز السلوك اإليجابي لدييم من خالل الحوافز المادية وشيادات التقدير.

-التعليم باستخدام تقنيات التعلم  :بعرض المادة التعليمية باستخدام الحاسب اآللي من

خالل برامج وتطبيق ات جاىزة أو تجيز بمعرفة المعلم وإنشاء بنوك للمعلومات وبنوك لألسئلة
رابعا  :تطبيق أساليب تعليمية متطورة منيا:

 التعلم الفردي  :حيث يتم االىتمام بكل طالب وطالبة بمفرده لمراعاة إمكاناتو المعرفية
ورغباتو  ,وبقياس مستوى تحصيلو بناءً على وضعو دون مق ارنتو بغيره من أقرانو.

 التعليم من خالل بناء التفكير  :وذلك بتنمية ميارات التفكير األساسية وميارات التفكير
الناقد والتفكير اإلبداعي ليتمكن الطالب والطالبة من ميارات االستنتاج واالستقراء وحل
المشكالت واتخاذ القرارات.

 التعليم التعاوني  :وذلك بتكوين مجموعات طالبية صغيرة داخل الفصل للتعاون في القيام
بميمة تعليمية أو أكثر يكلفيم بيا المعلم والمعلمة.

 التعليم الناشط  :حيث يكون المتعلم محور النشاط التعليمي  ,يقوم بالعمل ويستخدم المواد
الالزمة  ,ويتوصل إلى النتائج المطلوبة.

خامسا  :إثراء المناىج المقررة :
 االىتمام بالمواد المضافة وتطوير (مناىجيا ومقرراتيا _ اللغة اإلنجليزية الحاسب اآللي
الميارات الفنية ).

 استخدام مجموعة من المواد التعليمية والوسائل السمعية والبصرية ذات الصلة بمحتوى
المنيج.

 والعمل على تحليل وحدات المنيج والصياغة السليمة لألىداف.

 التعدد في طرق وأساليب التعلم مثل ( بناء التفكير ,التعليم الفردي ,المناقشة والمشاىدة,
ونحوىا) .

 توفير عناصر قياس وتقويم التحصيل الدراسي للطالب ورغباتيم وارتباطيا باألىداف
وشموليتيا وموضوعيتيا مع توفير عناصر قياس وتقويم ميول الطالب ورغباتيم نحو المواد
الدراسية ونمو ذلك.
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سادسا :التطوير الميني للطالب :
 السعي إلى توفير كادر طالبية من خالل تنفيذ برامج التطوير التربوي بالكلية لتنفيذ البرامج
التأىيلية وبرامج النمو الميني بالتخصصات األكاديمية المختلفة بالكلية .

 االستعانة بأساتذة الخبراء التربويين من داخل وخارج الكلية والمشرفين التربويين المتميزين
بإدارة التعليم والق ادرين على عمل دورات ذات قيمة.

 إنشاء مركز مصادر التعلم وتجييزه بما يلزم.

سابعاً :البرامج التربوية للطالب المبدعين والموىوبين:
-1

برامج اإلثراء (اإلغناء( Enrichment Programs

ويعنى تزويد الطالب المبدعين و الموىوبين والمتفوقين بخبرات متنوعة ومتعمقة في

موضوعات أو نشاطات تفوق ما يعطى للطالب العادي بيدف اثراء حصيلة الطالب المبدع و
الموىوب بطريقة منظمة وىادفة ومخطط ليا بتوجيو المعلم وادارة المركز , ,ويرى الباحثون

أن برامج اإلثراء قد تكون على صفتين :

·اإلثراء األفقي أو المستعرض):(Horizontal Enrichment)Breadth

ويعني إضافة خبرات جديدة في عدد من المقررات الدراسية ,بحيث يتم تزويد

الموىوبين بخبرات تعليمية غنية في موضوعات متنوعة ,أي توسيع دائرة معرفة الطالب بمواد

أخرى ليا عالقة بموضوعات المقرر الدراسي .

·اإلثراء العمودي أو الرأسي):(Vertical Enrichment)Depth

ويعني تعميق محتوى وحدات دراسية معينة في مقرر أو مادة دراسية ,بحيث يتم

تزويد الموىوبين بخبرات غنية في موضوع واحد فقط من الموضوعات ,أي زيادة المعرفة

بالمادة المتصلة جوىرياً بالمنيج .وقد بينت البحوث أن لإلثراء تأثير وضح على تنمية قدرات
الطلبة وباألخص:

·القدرة على الربط بين المف اىيم واألفكار المختلفة والمتباعدة.
·القدرة على تقويم الحق ائق والحجج تقويماً نقدياً
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·القدرة على خلق آراء جديدة وابتكار طرق جديدة في التفكير

·القدرة على مواجية المشاكل المعقدة بتفكير سليم وبرأي سديد.

.القدرة على فيم مواقف جديدة في نوعيا ,وفيم زمن يختلف عن زمنيم ,ومسايرة

أناس يختلفون عن المحبطين بيم ,أي أنيم يكونون ق ادرين على عدم التقيد

بالظروف المحيطة بيم  ,وأن ينظروا إلى األشياء من أفق أعلى.

وليكون اإلثراء فعاالً البد من مراعاة النق اط التالية عند تخطيطو وتنفيذه:

 .1ميول الطلبة واىتماماتيم الدراسية.

 .2أساليب التعلم المفضلة لدى الطلبةLearning Styles.

.3محتوى المقررات الدراسية العادية والموجية لعامة الطلبة.

 .4طريقة تجميع الطلبة المبدعين والمستيدفين باإلثراء والوقت المخصص للتجميع.

 .5تأىيل عضو ىيئة التدريس والييئة المعاونة التي ستقوم بالعمل ونوع التدريب الحاصل عليو.

.6اإلمكانات المادية للكلية ومصادر الدعم المتاحة من قبل المجتمع.

.7

ماىية البرنامج اإلثرائي نفسو وتتابع مكوناتو وترابطيا.

وطريقة االثراء ليا أشكال عدة منيا:-

التوسع -:حيث يسمح برنامج التوسع باكتشاف أبعاد المقرر العادى بطريقة أعمق وأكثر دقة

 ,ويمكن أن يتوسع الطالب في تعلميم عن طريق محاضرات او سكاشن اضافية أو خبرات
اضافية أو أضافة أبحاث وتكليف ات تتعلق بالمقررالعادى

التعرض لتجارب جديدة  -:وفى ىذه االستراتيجية يتم وضع الطالب فى مواقف يتعرضون

خالليا لخبرات ومواقف جديدة  ,كما يتم تزويدىم بمواد ومعلومات عن اىتمامات خاصة عادة
ما تكون خارج نطاق المقرر العادى

المنافسة  -:وفى ىذه الطريقة يتم اشتراك المبدعين في سلسلة من المسابق ات التي يتم

تصميميا لتحفيز وتحديد ميارات وقدرات الطالب الموىوبين وىذه المسابق ات تتم على
مستوى الكلية أوالجامعة وتشمل مسابق ات في التفكير وحل المشكالت المستقبلية وكتابة
المق االت وغيرىا…….

بدائل اإلثراء :وىذه البدائل سوف يتم استخداميا مع الطالب
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أجمعت أدبيات التخصص على أن لإلثراء بدائل كثيرة يمكن االختيار منيا بحسب ما تسمح بو
اإلمكانات المتاحة ,وقد يستخدم أكثر من خيار واحد في نفس الوقت .من أبرز ىذه البدائل
 برامج تبادل الطلبة.


مشروعات خدمة البيئة المحلية والمجتمع.

 الدراسة الفردية ومشروعات وحلق ات البحث.
 الورش التدريبية والندوات.

 برامج التدريب الميني الميداني.

 برامج التربية القيادية والمناظرات.
 نشاطات التمثيل والمسرح.

 ق اعات مصادر التعلم والمعامل المجيزة لتسييل وممارسة اليوايات.
 المسابق ات العلمية والثق افية.
 المعارض الفنية والعلمية.


دراسة اللغات األجنبية.

 دراسة مقررات لتنمية التفكير واإلبداع.
 برامج التعليم عن طريق الحاسب.
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