
 م2021 أغسطس( 17العدد )  - الرابعاجمللد                                        اجمللة العربية إلعالم وثقافة الطفل

 

 

1 

 

 

حنو إكتشاف املتفوقني واملوهوبني ورعايتهم مبؤسسات 
 التعليم

Towards discovery Outstanding and talented 

and taking care of them in educational institutions 

 

 
 إعـداد

 الهاللىالهاللى الشربينى  /أ.د

Prof. Dr. El-Hilali El-Sherbiny El-Hilali 

 أستاذ تخطيط التعليم بجامعة املنصورة

 ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق
 

 

Doi: 10.21608/jacc.2021.184832 
 

 2021/ 6/  15القبول  :                                           2021/ 5/ 10االستالم :   

 

  

نحو إكتشاف المتفوقين والموهوبين ورعايتهم ( 2021) الشربيني الهاللي،  الهاللي

، المؤسسة العربية للتربية والعلوم المجلة العربية إلعالم وثقافة الطفل.  بمؤسسات التعليم

 .24 – 1(، ص ص 17) 4واآلداب، مصر، 

 

 



 / اهلاللي الشربيين اهلالليدأ.  ...ورعايتهموالموهوبين نحو إكتشاف المتفوقين 

 

 

2 

 المتفوقين والموهوبين ورعايتهم بمؤسسات التعليم نحو إكتشاف
  المستخلص: 

تمثل عملية اكتشاف المتفوقين والموهوبين الخطوة األولى التى يعتمد عليها 

نجاح برامج رعاية المتفوقين والموهوبين؛ حيث إنها تؤثر في كل ما يتبعها من خطوات، 

حسابات النظام التعليمي المصرى من قديم لكنها لم تكن  والواقع أن هذه العملية تُدرج فى

تتم بشكل نظامي محدد ومن خالل استراتيجية قومية متفق عليها، بل إنها غالبًا ما تتم 

بشكل منقوص وفي إطار مبادرات فردية من بعض األفراد أو الوزارات، لذا فهذه 

كيفية االنتقال من موضع الورقة وإن كنا لن نغفل التنظير إال أننا سوف نركز على 

التنظير إلى الحديث عن الممارسة اإلجرائية التنفيذية على أرض الواقع في مجال 

اكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين، وذلك من خالل تقديم رؤية تتضمن المحاور 

 التالية:

 أوالً: تحديد مفهوم التفوق والموهبة 

 وهوين فى مصرثانياً: رصد لتطور جهود اكتشاف ورعاية الم

 ثالثًا: نحو فلسفة جديدة الكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين فى مصر

 رابعًا: دور مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى رعاية المتفوقين والموهوبين: 

 خامًسا: نماذج لرعاية المتفوقين والموهوبين فى مرحلة التعليم قبل الجامعى

ارة التربية والتعليم ومراكز رعايتهم بالمديريات إدارة رعاية الموهوبين بديوان وز- أ

 التعليمية   

  STEMمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا  -ب

 . سادًسا: دور مؤسسات التعليم الجامعى فى رعاية المتفوقين والموهوبين

Abstract: 
The process of discovering the gifted and talented represents 

the first step on which the success of the programs for gifted and 

talented care depends. As it affects all the steps that follow, and in 

fact, this process is included in the calculations of the Egyptian 

educational system from the past, but it was not carried out in a 

specific systematic manner and through an agreed national 

strategy, but rather it is often carried out incompletely and within 

the framework of individual initiatives by some individuals Or the 

ministries, so this paper, although we will not neglect theorizing, 

we will focus on how to move from theorizing to talking about the 

procedural practice on the ground in the field of discovering and 
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caring for the gifted and talented, by presenting a vision that 

includes the following axes: 

First: Defining the concept of excellence and talent 

Second: Monitoring the development of efforts to discover and 

care for the gifted in Egypt 

Third: Towards a new philosophy for discovering and nurturing the 

talented and talented in Egypt 

Fourth: The role of pre-university education institutions in caring 

for the gifted and talented: 

Fifth: Models for caring for the talented and talented in pre-

university education 

A - The Department of Gifted Care at the Ministry of Education’s 

office and their care centers in the educational directorates 

B- Schools of Excellence in Science and Technology STEM 

Sixth: The role of university education institutions in nurturing the 

gifted and talented 

Recommendations and suggestions 

 مقدمــــــة

يمثل "رأس المال البشرى" وتراكمه العنصر الفاعل فى نهضة أى مجتمع وتقدمه 

فى ظل الثورة الصناعية الرابعة وما جاءت به من مستحدثات أدت إلى اختفاء كثير من 

الوظائف، واستحداث وظائف جديدة ترتكز فى معظمها على المعرفة، وتعمل على تغيير 

مية النسبية لعناصر اإلنتاج، األمر الذي أدى إلى ضرورة اإلهتمام بتنمية رأس المال األه

 البشرى من حيث الكم والكيف.

وحيث إن الموهوبين والمتفوقين يمثلون رأس المال البشرى الذي من خالله تتقدم  

ا أصبح لزاما على الدول التي تريد أن تجد لها مكانً  المجتمعات وتبنى الحضارات، فقد

بين الكبار، أن تتبع سياسة واضحة واستراتيجة محددة وآليات متنوعة لفرز وختيار 

المتفوقين والموهوبين ورعايتهم في مراحل التعليم المختلفة بهدف إعداد أجيال من 

 العلماء والمفكرين والمبدعين.

ال تعطى  –ومن بينها مصر  -كثير من المجتمعات المجتمعات العربية والواقع أن 

االهتمام الكافى للمتفوقين والموهوبين؛ األمر الذى ترتب عليه هجرة معظم أصحاب 

المواهب إلى بلدان أخرى  ، ومن ثم فإن األمر يتطلب مضاعفة االهتمام بالموهوبين 

وتتضاعف إنتاجيتهم، األمر الذى  الكامنةوتقويم البرامج التي تقدم لهم كى تبرز قدراتهم 

مناحى الحياة ؛ على الدخول فى معترك التنافسية الدولية فى كافة  يساعد بشكل جوهرى
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فالموهوبون يعدون من أغلى الكنوز وأنفسها التي تتنافس عليها الشعوب، ويعتمد عليها 

الكبار في صراع التقدم واإلزدهار؛ فبالد عديدة مثل كوريا الجنوبية وماليزيا واليابان 

ثروات طبيعية تذكر ومع ذلك فإنها تقف في را وغيرها، ال تمتلك وتايوان وسويس

 مصاف الدول الصناعية الكبرى بسب برامج الرعاية التى تقدمها للمتفوقين والموهوبين.

وتمثل عملية اكتشاف المتفوقين والموهوبين الخطوة األولى التى يعتمد عليها نجاح 

ا من خطوات، برامج رعاية المتفوقين والموهوبين؛ حيث إنها تؤثر في كل ما يتبعه

والواقع أن هذه العملية تُدرج فى حسابات النظام التعليمي المصرى من قديم لكنها لم تكن 

تتم بشكل نظامي محدد ومن خالل استراتيجية قومية متفق عليها، بل إنها غالبًا ما تتم 

بشكل منقوص وفي إطار مبادرات فردية من بعض األفراد أو الوزارات، لذا فهذه 

كنا لن نغفل التنظير إال أننا سوف نركز على كيفية االنتقال من موضع  الورقة وإن

التنظير إلى الحديث عن الممارسة اإلجرائية التنفيذية على أرض الواقع في مجال 

اكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين، وذلك من خالل تقديم رؤية تتضمن المحاور 

 التالية:

 ة أوالً: تحديد مفهوم التفوق والموهب

 ثانياً: رصد لتطور جهود اكتشاف ورعاية الموهوين فى مصر

 ثالثًا: نحو فلسفة جديدة الكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين فى مصر

 رابعًا: دور مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى رعاية المتفوقين والموهوبين: 

 مرحلة التعليم قبل الجامعى خامًسا: نماذج لرعاية المتفوقين والموهوبين فى

إدارة رعاية الموهوبين بديوان وزارة التربية والتعليم ومراكز رعايتهم  - أ

 بالمديريات التعليمية   

  STEMمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا  -ب

 سادًسا: دور مؤسسات التعليم الجامعى فى رعاية المتفوقين والموهوبين

 توصيات ومقترحات

 وم التفوق والموهبةأوال: مفه

يشير الواقع إلى أنه ال يوجد إجماع على تعريف واحد للموهبة أو التفوق؛ فهناك 

تعريفات كثيرة، بعضها يركز على الذكاء من منظور الذكاءات المتعددة التي تتضمن 

القدرات الموسيقية والحركية واالجتماعية، إلخ، أما البعض اآلخر فيركز عند تعريف 

الموهبة على السمات والمالمح الشخصية للفرد مثل المثابرة وااللتزام التفوق أو 

 بالمهمة، وإظهار القدرة في المسائل األكاديمية أو اإلبداعية.

ا –وعلى ذلك نجد أن التعريفات الكالسيكية  للموهبة ترى أن القدرة العقلية العامة 

التخيلية والموسيقية واألداء لممثلة لعدد من المكونات كالقدرة اللفظية والميكانيكية و

تمثل  -المتميز وخاصة في المهارات الموسيقية، والفنية، والكتابية، والقيادة االجتماعية 
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كمعيار  140المعيار الوحيد في تعريف الطفل الموهوب ، ويعبر عنها بنسبة الذكاء 

باالضافة  أما التعريفات الحديثة للموهبة، فتعتمد ،يفصل بين الطفل العادي والموهوب

إلى القدرة العقلية العامة على أداء التلميذ وقيمته االجتماعية، مثل التحصيل األكاديمي، 

 والتفكير اإلبداعي، والمواهب الخاصة والسمات الشخصية، والعقلية الخاصة. 

ويدمج تعريف وزارة التربية األمريكية بين أغلب هذه الجوانب، كما أنه يضع 

التفوق، حيث يعرف المتفوقين بأنهم: األفراد الذين يمتلكون اإلبداع والموهبة ضمن 

قدرات ومهارات عالية األداء، ويحتاجون لخدمات تعليمية مختلفة عن أقرانهم في 

الصفوف الدراسية العادية، إلتاحة الفرصة لهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم، وهم اللذين 

 :يلي يمتلكون قدرات ومهارت تشمل مجال أو عدة مجاالت مما

  قدرات عقلية عامة. 

  قدرات علمية خاصة 

 إبداع وتفكير إنتاجي. 

  مهارات قيادية. 

 مهارات بصرية أدائية. 

وفى ضوء ماتقدم يمكن تعريف الموهوب إجرائيًا بأنه شخصية مبدعة تتميز 

 المجالباألداء الدقيق، وبذل الجهد بسخاء، والوصول إلى إنجاز له قيمة مجتمعية، فى 

  العقلي المعرفي، أو الفني، أو الرياضي، أو القيادي، أو تكنولوجيا المعلومات.

 ثانيًا: تطور عملية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مصر 

 والموهوبون في مصر إلى بدايات القرن  تعود البدايه األولى لالهتمام بالمتفوقون

التاسع عشر، عندما قام محمد علي والى مصر باختيارهم وإرسالهم للدراسة فى 

 أوروبا. 

  أنشأ إسماعيل القباني فصول تجريبية ملحقة بمعهد التربية تحولت  1932وفي عام

 مشروع.فيما بعد إلى مدرسة نموذجية بحدائق القبة اعتمدت على التدريس بطريقة ال

  ؛ كانت تقبلالثانوية المعادي للمتفوقين بمدرسة فصول تم تخصيص 1954وفي عام 

 تعليمية. مديرية كل من الشهادة اإلعدادية بامتحانات األوائل الخمسة

  فى عام اسمها شمس، وتعدل بعين الثانوية المتفوقين مدرسة أنشئت 1960وفى عام 

وكان يتم اختيار الطالب للبنين،  النموذجية التجريبية المتفوقين مدرسة إلى 1990

 والتحصيل الدراسى،، بالقدرات الخاصة المرتبطة من خالل مجموعة من اإلختبارات

والقدرة على التفكير واالبتكار واالختبارات النفسية والقدرات العقلية واختبارات 

 الذكاء العام. 

 بمدرسة أسوة للمتفوقات نويةمدرسة ثا والتعليم التربية وزارة أنشأت 1957 وفى عام 

 المراكز على الطالبات الحاصالت تقبل المدرسة هذه وكانت للبنين، الثانوية المتفوقين



 / اهلاللي الشربيين اهلالليدأ.  ...ورعايتهموالموهوبين نحو إكتشاف المتفوقين 

 

 

6 

الوقت  وبمرور تعليمية، منطقة بكل اإلعدادية الشهادة امتحان فى األولى الخمسة

 المتفوقينمدرسة  استمرت، بينما عادية مدرسة إلى الثانوية المتفوقات مدرسة تحولت

 .الثانوية للبنين

  صدرت الئحة لمدرسة المتفوقين تتكون من إحدى عشر مادة   1961وفى عام

 وأن فنية، ولجان متخصصة تقوم به هيئات المدرسة اإلشراف على توضح  أن

 ، تعليمية إدارة بكل األوائل العشرة بين من خمسة الطالب يتمثل فى اختيار اختيار

مناهج  نفسيون، وأن أخصائيون يتواله اإلشراف مجانية ، وأنوأن الدراسة واإلقامة 

 مناهج إضافة إمكانية مع العاديين المقررة للطالب المناهج وفق رتسي المدرسة

ة يتم من بالمدرسن اختيار المعلمين للتدريس وأ المختلفة، المواد دراسة فى للتوسع

تكون  للطالب والتغذية وأن الرعاية الصحية،  عملهم فى لمتميزينبين المعلمين ا

 التربية وزارة ميزانية من مستقلة مجانية، وأن المدرسة يخصص لها ميزانية

  والتعليم.

 ببعض للمتفوقين فصولتم تخصيص  الستينيات من القرن الماضى وفى بداية 

 المحافظات. باقي تم نشرها بعد ذلك فى مدارس بالقاهرة، ثم الثانوية المدارس

 التي كتلك األدائية الفنون في للموهوبون خاصة أنشئت فصول 1967 عام وفي 

 عام في للفنون كأكاديمية ذلك بعد ، وتطورت1958عام  هالبالي أنشئت لرقص

1967. 

 إعدادية مدرسة بكل لجنة بتشكيل) 21رقم ) وزارى قرار صدر 1969 وفى عام 

 .ورعايتهم المتفوقين الطالب عن فى الكشف للمعاونة

 التعليمى،  اإلثراء بشأن1974 لعام (39 (رقم الوزارى القرار صدر 1974 عام وفى

الثانوى؛ حيث أعطى هذا  الصف الثالث مواد بعض فى الخاص المستوى من خالل

 معين واالستفادة مجال دراسة فى يتعمقوا فى أن الموهوبين للطالبالفرصة النظام 

 رغباتهم. وتلبى قدراتهم مع تتفق معينة كلية ذلك فى دخول من

  إفتتحت وزارة التربية والتعليم مركز سوزان مبارك االستكشافي  1998وفى عام

سنوات  5وتبسيط العلوم لهم، بشكل يحبب النشء من رعاية الموهوبين للعلوم بهدف 

 سنة فيها.  20إلى 

 مؤتمًرا قوميًا، الكتشاف الموهوبين والتعليم التربية وزارة عقدت 2000 عام وفى 

 .والعشرين الحادي القرن فى ورعايتهم

  المركزي الجهاز اإلدارية ورئيس التنمية وزير قرار أيًضا صدر 2000 وفي عام 

 :هدف، بورعاية الموهوبين الكتشاف إدارة باستحداث 312 رقم واإلدارة للتنظيم

 ورعايتهم اكتشاف الموهوبين حول الفيديو شبكات عبر تدريبية برامجتقديم  -

 المحافظات.  بجميع
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ببحوثهم  االهتمام، وماديًا ومعنويًا ورعايتهم مواهبهم لتنمية المتفوقين تشجيع -

 .ونشرها

 عبر أعمالهم ومادية، ونشر وأدبية تشجيعية جوائز ومنحهم الموهوبين تحفيز -

 .اإلعالم وسائل

  الحديثة التكنولوجية التقنيات استخدام بواسطة والمتابعة الفنية المعونة تقديم -

 التميزلديهم. جوانب للموهوبين لتنمية وخارجية اخليةد رحالت تنظيم -

 في الموهوبين حصرمتابعة للموهوبين، يكون من بين مهامه  أعلي مجلس إنشاء -

  تواجههم. التي الصعوبات وتذليل وتصنيفهم مديرية كل

 الجامعات أساتذة يدعى فيها بعض للموهوبين تعليمية برامج تخصيص -

 وابتكاراتهم. أفكارهم فى الموهوبين لمناقشة المتخصصين

  قامت وزارة التربية والتعليم بتصميم بطاقة لمتابعة أطفال الروضة  2001وفي عام

والصفوف الثالث األولى من التعليم االبتدائي الكتشاف المواهب، وتحديد جوانب 

 التميز الظاهر لدى الطفل في المجاالت المختلفة.

 ن للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تم إنشاء مدرسة بني 2012/ 2011ام وفى ع

ثم أخرى للبنات بالمعادى بالقاهرة فى ، STEMوالهندسة والرياضيات المعروفة ب 

 .2012/2013العام الدراسى 

  تم التوسع فى إنشاء هذه المدارس حتى وصل عددها  2017 - 2015وفى الفترة من

مدارس أخرى كانت تحت اإلنشاء،  6مدرسة باإلضافة إلى  11ذلك الحين إلى  فى

مركز لرعاية الموهوبين بالمديريات واإلدارات  20هذا باإلضافة إلى إنشاء حوالى

 التعليمية بالمحافظات فى تلك الفترة.

وفى ضوء هذا العرض لتطور جهود اكتشاف  ورعاية الموهوبين فى مصر، 

ن أوائل الدول الى أنشأت  فصول ومدارس ومراكز للمتفوقين يتبين أننا كنا م

وتبنى سياسات والموهوبين ، إال أن األمر اآلن أصبح يحتاج إلى تخطيط مدروس 

على الرغم من أننا وممارسات جديدة فى مجال اكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين؛ ف

ى الشرق األوسط، وثالث كانت األولى من نوعها ف 1955إنشأنا مدرسة للمتفوقين عام

مدرسة بعد الواليات المتحدة وروسيا، إال أننا تأخرنا كثيًرا فى مجال اكتشاف الموهوبين 

يغلب عليها شىء  -خاصة مرحلة اكتشاف الموهوبين  -ورعايتهم ، حيث إن هذه العملية 

من اإلرتجالية وتخضع فى كثير من األحيان لمحض الصدفة، وقد أكدت ذلك معظم 

اسات التربوية التى تناولت عملية اكتشاف المتفوقين والموهوبين فى مصر ؛ حيث الدر

 ما زالت تواجه عوائق كثيرة ، من بينها: إن هذه العملية

  عدم توافر رؤية إدارية متكاملة، وخطة إستراتيجية واضحة يمكن من خاللها

 إحداث طفرة حقيقية في مجال اكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين.
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 فى كثير من  فقط التحصيلية القدرة على اعتماداً  والمتفوقين الموهوبين اختيار

 العقلية. وبقية القدرات المهارات إهمال األحيان مع

 المعلمين الذين يتعاملون مع هذه  كفاءة قلة برامج التنمية المهنية الموجهة لرفع

 وتدنى مستواها. القضية،

 والمتفوقين. الموهوبين يتالءم وقدراتال  بما والبرامج إعداد المناهج  

 عدم مالءمة االختبارات المطبقة وقدرات المتفوقين والموهوبين. 

 والمتفوقين، الالزمة لتربية وتعليم الموهوبين المادية والبشرية اإلمكانات نقص 

من معلمين مؤهلين، وأخصائيين مدربين، ومكتبات ومعامل وانترنت وأجهزه 

 لممارسة األنشطة.زكية وأماكن وأدوات 

 ثالثًا: نحو فلسفة جديدة الكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين فى مصر

فى ضوء خبرات كثير من الدول المتقدمة فى مجال اكتشاف المتفوقين 

والموهوبين ورعايتهم، قد يكون من المالئم والمنطقى أن تنطلق فلسفة اكتشاف 

  :اآلتىورعاية الموهوبين والمتفوقين فى مصر من 

ً ومتفوقًا، ومن ثم العمل  • النظر إلى كل طفل على أنه يمكن أن يكون طفالً موهوبا

 على تنمية قدرات ومهارات جميع األطفال.

عدم وضع قيود على االمتياز والتفوق، والعمل على تنمية مواهب وقدرات كل  •

 األطفال قبل سنوات االلتحاق بالمدرسة.

خدمها األطفال الصغار تحت إشراف اآلباء تصميم وتوفير أدوات يمكن أن يست •

 والمعلمون لتنمية اإلبداع لديهم وإظهار مواهبهم.

االهتمام باألطفال المتميزين فى العلوم والرياضيات فى التعليم االبتدائي والثانوي،  •

 موهوبين للتحدث معهم ومع أولياء أمورهم. من خالل دعوة باحثين

يدرسون للموهوبين خاصة معلمى الرياضيات  التدقيق فى اختيار المعلمين الذين •

 على أحدث أساليب التدريس. ة، وتدريبهم والعلوم والفنون الصناعي

 على حل المشكالت.للموهوين تحسين فرص التدريب العملي  •

 والبرامج اإلثرائية للموهوبين. الرقمية،توفيرمحتوى متقدم من المواد التعليمية  •

 مختلف المسابقات العلمية والتكنولوجية الدولية.تعزيز مشاركة الموهوبين في  •

ربط فصول ومدارس المتفوقين بالجامعات، من خالل االستعانة ببعض أساتذة  •

 الجامعات لتدريس بعض الدروس لهم واإلشراف على بعض أنشطتهم.

تناولت مفهوم التفوق والموهبة على أهمية التعدد  وتشير أغلب التعريفات التى

في أساليب قياسهما، وذلك من خالل االعتماد على أكثر من أداة ومعيار للكشف             

عن المتفوقين والموهوبين، ويمكن إجمال األدوات واألساليب الشائعة فى تحقيق ذلك، 

 :فى اآلتى
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 ر القدرات العقلية، واختبار الذكاء، االختبارات الموضوعية المقننة مثل: اختبا

 واختبار التفكير االبتكاري، واالختبارات التحصيلية.

 تبارات االستعداد والدوافع، كمقاييس الدافع لإلنجاز.اخ 

 .مقاييس السمات الشخصية واالتجاهات والسلوك االبتكاري وغيرها 

 أولياء األمور،  وسائل التقويم والتقدير الشخصية مثل: تزكية المعلمين، وتزكية

 .واألقران، أو التزكية الذاتية

 .السجل األكاديمي والصحي واالجتماعي واالقتصادي واألسري للتلميذ 

  المالحظة المنظمة.والمقابالت 

وتحتاج إلى  الصعوبة،والواقع أن عملية الكشف عن الموهوبين تعد عملية فى غاية 

المتخصصين في علم النفس من  عمل وفريق عليها،اإلشراف  تتولى محددةجهة 

واالجتماع والتربية والتخصصات العلمية ذات العالقة، على أن يتم تدريب هذا الفريق 

على مهارات االتصال، والتحلى بالموضوعية والواقعية والمثابرة والمرونة واالنفتاح 

  الفكري.

م العاومن الضروري أيًضا عند الكشف عن المتفوقين والموهوبين تحديد الهدف 

التركيز على المجاالت التى  وأولوياتها، بمعنىالعملية فى ضوء احتياجات الدولة  لهذه

يحتاج المجتمع للكشف عنها وتنميتها عند األفراد أكثر من غيرها والبدء بها، وكذا تحديد 

والفئة  الموهبة،الهدف الخاص في ضوء احتياجات الفرد للبرامج التي تناسبه، ونوع 

 .فة المراد الكشف عنهاالعمرية المستهد

يكون األسلوب المتبع فى الكشف عن المتفوقين والموهوبين دقيقًا وعادالً،  ولكي 

يجب أن يتم االعتماد على مؤشرات كمية، وأخرى كيفية؛ حيث تشمل المؤشرات 

من السجالت القومية للتالميذ الموهوبين والمتفوقين، ونتائج  المعلومات المستقاة :الكمية

، ونتائج اختبارات القدرات المدرسةاالختبارات واالمتحانات التحصيلة التى تتم داخل 

المعرفية، ومهارات االستدالل غير اللفظي، والمهارات األقل اعتماداً على المحتوى التي 

التفكير االبتكارى، واالختبارات المقننة  يسونتائج مقايتقدم مؤشرات أفضل للقدرات، 

المهارات  القراءة.. إلخ، ومقاييس سمات الشخصية، ومقاييسمثل اختبارات  األخرى،

المعلومات الواردة من المدارس االبتدائية  بينما تشمل المؤشرات الكيفية:الحياتية، 

خصائي االجتماعي وتقارير األواإلعدادية عن الطالب، وتقييمات وترشيحات المعلمين 

، والمالحظة الصفية الدقيقة للتالميذ، وترشيحات األقران والترشيحات الذاتية، والنفسي

والمعلومات الواردة من الوالدين وأولياء األمور، والمعلومات الواردة من المدربين 

 ومعلمى الفنون ومقدمي األنشطة اإلثرائية.

 رعاية المتفوقين والموهوبين، فىقبل الجامعى رابعًا: دور مؤسسات التعليم 
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تشمل هذ المؤسسات مدارس التعليم قبل الجامعى بمستوياتها المختلفة   

وأنواعها المتعددة، ويمكن إجمال أدوار ومسئوليات المعنيين بشكل مباشر برعاية 

 :المتفوقين والموهوبين فى هذه المؤسسات، على النحو التالى

  :المدير، ويمكن إجمال أدواره ومسئولياته فى اآلتى 

تعزيز الجانب اإلبداعى لدى المعلمين كى يتمكنوا من اكتشاف المتفوقين  -

 والموهوبين وتنمية اإلبداع لديهم، وذلك من خالل: 

 عقد دورات لتأهيل المعلمين فى مجال اإلبداع.  •

 تشجيع المعلمين المبدعين ومكافأتهم ماديًا ومعنويًا.   •

 تدريب المعلمين، على استخدام االستراتيجيات الحديثة فى التدريس للمتفوقين.  •

 توفير المناخ المشجع للمعلمين على إظهار إبداعاتهم. •

 تنظيم لقاءات مفتوحة بين المعلمين لتبادل الخبرات.  •

 على المعلمين بشكل عادل يساعد على اإلبداع. توزيع األعباء التدرسية •

 :متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة إداريًا وفنيًا، على النحو التالي -

 التعرف على أعداد المتفوقين الموهوبين في المدرسة وتوزيعهم في الفصول. •

 اإلطالع على ملفات وأنشطة الطالب المتفوقين والموهوبين. •

 المتفوقين والموهبين. متابعة الملفات الخاصة بمعلمى •

 الزيارات الدورية لمعلمى المتفوقين والموهبين. •

 توجيه المرشد الطالبي للقيام بدوره تجاه الموهوبين ذوي الحاالت الخاصة. •

 عقد لقاءات دورية بين إدارة المدرسة والقائمين على تنفيذ الخطة المقترحة. •

 علومات اإلداري للمدرسة.ربط معلومات ونتائج الموهوبين والمتفوقين بنظام الم •

 إدارة الموارد المتاحة بطريقة تعظم من البرامج الموجهة للمتفوقين والموهوبين.  •

 ربط المنهج الدراسى بأنشطة صفية والصفية، وتخصيص ميزانية مناسبة لتنفيذه. -

 تشكيل لجنة مشرفة على برنامج رعاية الموهوبين بكل مدرسة. -

مج الخاص برعاية المتفوقين والموهوبين في وضع الهيكل العام لتنفيذ البرنا -

)تعليم المتفوقين فى مجموعات )التجميع(، أو اإلسراع التعليمى، أو  المدرسة مثل:

 .(اإلثراء التعليمى

 تقويم احتياجات المتفوقين والموهوبين للتعرف على جوانب القصور فى البرنامج. -

 للتعامل مع المتفوقين والموهوبين.رفع كفاءة البيئة اإلدارية والتعليمية المطلوبة  -

 المتفوق. تطوير مركز مصادر التعلم بما يحقق احتياجات المعلم المبدع والطالب -

 البرامج واألنشطة التي تلبي احتياجات الطالب المتفوقين والموهوبين توفير -

 تفعيل دور أولياء األمور والمجتمع المحلي فى برنامج رعاية الموهوبين. -

 المتواصل بين معلم التربية الخاصة )إن وجد( واإلدارة المدرسية.التنسيق  -
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  :المستشار؛ ويمكن إجمال أدواره ومسئولياته فى اآلتى 

 حول التقييمات المعرفية والكيفية المالئمة. تقديم النصح والمشورة  -

 تقديم المشورة للطالب وأولياء األمور والمعلمين.  -

 واالجتماعي للطالب.  تقديم النصح بشأن النضج االنفعالي -

 .توجيه المتفوق والموهوب فى ضوء التحليل النفسي لشخصيته وقدراته -

  :المنسق؛ ويمكن إجمال أدواره ومسئولياته فى اآلتى 

 تنظيم برامج التنمية المهنية الحديثة الالزمة للمعلمين.  -

 إدارة عملية التعرف على المتفوقين والموهوبين من التالميذ من خالل:  -

 التحدث مع المعلمين عن األطفال المتفوقين والموهوبين في فصولهم. -

 تحليل بيانات االختبارات، القومية، القراءة المقننة، والقدرات المعرفية.  -

 حفظ سجالت المتفوقين الموهوبين وتحديثها باستمرار. -

 تجميع المعلومات المتعلقة بقدرات وتحصيل المتفوقين والموهوبين ونشرها.  -

 ركة فى وضع ومراجعة وتقويم إجراءات المدرسة المتعلقة بالموهوبين. المشا -

التأكد من أن األساليب المتبعة في التدريس والتقييم تراعى العوامل المرتبطة  -

 بارتفاع تحصيل وإنجاز المتفوقين والموهوبين. 

تنظيم دورات تدريب أثناء الخدمة للمعلمين الجدد توطئة إلدخالهم فى الترتيبات  -

 اإلجراءات الخاصة بالمتفوقين والموهوبين. و

 مراقبة تقدم األطفال الموهوبين والمتفوقين. -

لتوضيح سياسة المدرسة المتعلقة  –بشكل فردي أو جماعي  –االجتماع مع اآلباء  -

 بالموهوبين، واالستماع لآلباء ووضع أفكارهم بعين االعتبار. 

 هوبين. تقديم النصح والمشورة للطلبة المتفوقين والمو -

تنظيم مشروعات وأنشطة هادفة بما في ذلك األنشطة اإلثرائية، وذلك إلثارة روح  -

 التحدي لدى المتفوقين والموهوبين.

 مساعدة المعلمين على إدراج مهارات التفكيرالعليا في تدريس وتقويم الموهوبين.   -

  :المعلم؛ ويمكن إجمال أدواره ومسئولياته فى اآلتى 

 تطوير أساليب التدريس للطالب المتفوقين والموهوبين.    -

 مراقبة تقدم التالميذ بشكل دقيق للتعرف على الموهوبين والمتفوقين المحتملين. -

تجميع معلومات كافية عن المتفوقين الذين تم اختيارهم، والتأكد من عدم إقصاء  -

 أى متفوق من عملية االختيار.

 وتلبي احتياجات المتفوقين.تنمى التفكير اإلبداعى م تطوير برامج للتدريس والتعل -

 توفير بيئة تعلمية جيدة وشاملة تتوافر فيها عوامل اإلثارة واإلثراء واإلبداع. -
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مثل التعلم باالكتشاف والتعلم الذاتي.  استخدام استراتيجيات متنوعة للتعلم -

  متفوقين.مما يحقق أقصى قدر من النتائج التعليمية للموهوبين وال وغيرهما

للبحث عن المعلومة بنفسه، وقصر دور المعلم على إتاحة الفرصة للموهوب  -

 اإلرشاد وتيسير المعرفة.

تحديد العوامل التي تساعد على تطوير المواهب وعناصر التفوق في الطلبه أو  -

 تعيقهم عن ذلك؛ مثل الخلفيات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية. 

 لرعاية المتفوقين والموهوبين فى مرحلة التعليم قبل الجامعى خامًسا: نمادذج  

لبم يكبن هنباد إدارة مركزيبة للتربيبة الخاصبة  2015يؤكد الواقع حتى منتصف سببتمبر 

بوزارة التربية والتعليم، كما أنبه لبم يكبن هنباد أى مراكبز أو إدارات معتمبدة ومخصصبة 

مبن محافةبات الجمهوريبة تقريبًبا،  لرعاية الموهوبين بأى مديرية تعليمية ببأى محافةبة

 ومن ثم اتخذت وزارة التربية والتعليم اإلجراءات التالية:

  :إنشاء إدارة ومراكز لرعاية الموهوبين؛ حيث تم 

  إدارة مركزيتة للتربيتة الخاصتة بتالوزارة، وإدارات  إستتحداث 2015/  11/  29فى

لرعايتتتة الموهتتتوبين علتتتى مستتتتوى جميتتتع المتتتديريات التعليميتتتة، تعمتتتل علتتتى تطتتتوير 

   وتحديث طرق اكتشاف ورعاية الموهوبين، ورفع كفاءة المسئولين عنهم.

 ( 18م نشتتر مراكتتز رعايتتة الموهتتوبين علتتى مستتتوى الجمهوريتتة؛ حيتتث تتتم افتتتتاح )ت

 .2017محافظة حتى نهاية فبراير  11رعاية الموهوبين فى مركًزا ل

 :البدء فى رفع كفاءة مسئولى الموهوبين وتطوير طرق اكتشافهم ورعايتهم؛ حيث تم 

 ( معلًما ومسئوالً فى هذا المجال على النحو التالي:11423تدريب ) -

علتتى مفهتتوم التتتعلم  2016( مستتئول تعلتتم ذكتتي ختتالل شتتهر متتارس 27تتتدريب ) -

 ونشر ثقافته. الذكى،

عقد لقاءات متعتددة متن ختالل الشتبكة القوميتة للتتدريب عتن بعتد استتهدفت تتدريب  -

( معلتتم ومستتئول موهتتوبين علتتى دليتتل طتترق كشتتف ورعايتتة الموهتتوبين؛ 2150)

 .2016بهدف رفع كفاءة السادة مسئولى الموهوبين من الناحية المهنية، يوليو 

( مستئول 200وهوبين استتهدفت )تنفيذ ورش عمل عن طرق الكشف والرعاية للم -

بجميتتتتع  2016، وإبريتتتتل عتتتتام 2015موهتتتتوبين، ختتتتالل شتتتتهرى نتتتتوفمبر عتتتتام 

 المحافظات.

( معلتم 200تنفيذ تدريب المعلم المحترف بهدف رفع كفاءة معلم الموهتوبين لعتدد ) -

 .2016بمديرية البحر األحمر، سبتمبر 

م التتذكى وطبيعتتة ( معلتتم متتن جميتتع المتتديريات علتتى مفتتاهيم التتتعل4700تتتدريب ) -

التعامتتل متتع الموهبتتة، وذلتتك عتتن طريتتق الشتتبكة القوميتتة للتتتعلم عتتن بتتع، أكتتتوبر 

2016  
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( معلًمتتتتا وأخصتتتتائيًا علتتتتى اكتشتتتتاف ورعايتتتتة الموهتتتتوبين ودور 2650تتتتتدريب ) -

التكنولوجيتتا متتع الموهتتوبين، وذلتتك عتتن طريتتق الشتتبكة القوميتتة للتتتدريب عتتن بعتتد 

 .2016بجميع المديريات التعليمية، نوفمبر 

( متتدير إدارة متتن 26تنفيتتذ ورش عمتتل حتتول التتتعلم التتذكى باإلستتكندرية استتتهدف ) -

 .2016إدارات الموهوبين من جميع المديريات التعليمية، ديسمبر 

( مستتئول موهتتوبين متتن جميتتع المتتديريات علتتى استتتراتيجيات تعلتتم 540تتتدريب ) -

بعتتد، ديستتمبر الموهتتوبين والمتفتتوقين عتتن طريتتق الشتتبكة القوميتتة للتتتدريب عتتن 

2016. 

( مسئول موهوبين من جميع المديريات علتى رعايتة الموهتوبين متن 600تدريب ) -

 .2016ذوى اإلعاقة عن طريق الشبكة القومية للتدريب عن بعد، ديسمبر 

اعتماد أول حقيبة تدريبية للموهتوبين بمصتر متن األكاديميتة المهنيتة للمعلمتين عتن  -

 الموهوبين. أساليب الرعاية واالكتشاف لمسئولى 

بشتتتتأن الهيكتتتتل التنظيمتتتتى إلدارة  2016نتتتتوفمبر  55صتتتتدور الكتتتتتاب التتتتدورى  -

 الموهوبين على مستوى المديريات واإلدارات التعليمية.

البتتدء فتتى إعتتداد مشتتروع قيتتاس االستتتعداد األكتتاديمى لتتدى طتتالب الصتتفين الثالتتث  -

، بالتعتاون متع والسادس من الحلقة االبتدائية، والصف الثالث متن الحلقتة اإلعداديتة

المركتتتز القتتتومى لالمتحانتتتات والتقتتتويم التربتتتوي؛ لتطبيقتتته فتتتى العتتتام الدراستتتى 

2017/2018. 

تا  - البدء فى إعداد أول وثيقة قوميتة الكتشتاف ورعايتة الموهتوبين لتكتون إطتاًرا عام 

الكتشتتاف ورعايتتة الموهتتوبين فتتى مصتتر، بالتعتتاون متتع المركتتز القتتومى للبحتتوث 

ركتتز تطتتوير المنتتاهج والمتتواد التعليميتتة، والمركتتز القتتومى التربويتتة والتنميتتة، وم

 لالمتحانات والتقويم التربوي.

طتتترح دليتتتل للستتتادة مستتتئولى الموهتتتوبين بالمتتتديريات بعنتتتوان: "طتتترق الكشتتتف  -

والرعاية للموهوبين" وتوزيعه علتى كافتة المتدارس، وكتذلك إعتداد حقيبتة تدريبيتة 

)تعريتتتف ومفهتتتوم الموهبتتتة،  بعنتتتوان: "اكتشتتتاف ورعايتتتة الموهتتتوبين" تتضتتتمن:

وأستتتتاليب التشتتتتخيص، وبتتتترامج الرعايتتتتة(؛ الستتتتتخدامها فتتتتى تتتتتدريب مستتتتئولى 

 الموهوبين.

 :دعم األنشطة التربوية للموهوبين؛ حيث تم 
متتادة الرياضتتيات  البتتدء فتتى تنفيتتذ مبتتادرة الستتيد رئتتيس الجمهوريتتة للموهتتوبين فتتى-

بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية؛ من خالل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، وإعتداد 

اإلختبار األكاديمي، وإختبار تنمية اإلبداع؛ للبدء فى اختيتار الموهتوبين، باإلضتافة 
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إلى عرض بعتض مشتاريع الموهتوبين فتى االبتكتارات الرياضتية بمقتر األكاديميتة 

 الفنية العسكرية.

( متتتن الطتتتالب الموهتتتوبين بملتقتتتى الشتتتارقة الثتتتانى عشتتتر بدولتتتة 4مشتتتاركة عتتتدد )-

اإلمارات العربيتة المتحتدة، وتمييتزهم بشتهادة تقتدير، دون بتاقى الفترق المشتاركة، 

 .2016مارس 

تنفيذ ورش عمل علتى تنميتة مهتارات اإلبتداع، وكيفيتة عمتل صتحيفة إلكترونيتة لعتدد -

 خالل إجازة نصف العام. ( طالبًا بمحافظة القاهرة،550)

( طالتب متن جميتع المحافظتات علتى مهتارات التواصتل 600تنفيذ ورش عمل لعدد )-

 مع اآلخر، بالتعاون مع مشروع التعليم أوالً.

تنفيتتذ بتترامج تنميتتة اإلبتتداع، وإدارة الوقتتت، وأخالقيتتات البحتتث العلمتتي، وتنميتتة القتتيم -

افظتتتة، ختتتالل اإلجتتتازة ( مح15( طالتتتب متتتن عتتتدد )2400واألخالقيتتتات لعتتتدد )

 الصيفية.

تشتتكيل لجنتتة بالتعتتاون متتع أكاديميتتة البحتتث العلمتتي؛ لتقيتتيم مبتكتترات ومخترعتتات -

 الطالب الموهوبين، وتقديم الدعم الالزم لهم.

المشاركة فى مسابقة بوابة االبتكار بالمشاركة مع وزارة التجتارة والصتناعة ووزارة -

والتتى ينظمهتا برنتامج دعتم إصتالح التعلتيم  القوى العاملة وأكاديمية البحث العلمتى

 .  TEVT IIالفنى والتدريب المهنى 

بالمملكتة  35( من الطالب الموهوبين فى مؤتمر الشباب العالمى ال 4مشاركة عدد )-

 . 2016األردنية، أغسطس 

مشاركة )طالب( من الطالب الموهوبين فى مؤتمر المنظمة العالمية لتطوير الموهبة -

وحصوله على جائزة أفضل باحث ألفضتل بحتث فتى  2016بأغسطس فى ماليزيا 

 المؤتمر، كما حصل على درع الجامعة الماليزية من الطبقة األولى. 

طباعتتة النشتترة التوجيهيتتتة المنظمتتة للعمتتتل بالميتتدان وخطتتة العمتتتل الخاصتتة بالعتتتام -

 وتوزيعها على مسئولى الموهوبين والتعلم الذكى.  2016/2017الدراسى 

( طالبًتتا وطالبتتة متتن المتفتتوقين متتن موهتتوبى مديريتتة أستتيوط فتتى 32ة عتتدد )مشتتارك-

برنامج "العباقرة" والذي تنظمته وزارتتا )التربيتة والتعلتيم والشتباب( بالتنستيق متع 

 مؤسسات إعالمية )القاهرة والناس(.

إطتتالق جتتائزة )اإلبتتداع طمتتوح( بمتتا تشتتمله متتن مستتابقات وجتتوائز ماليتتة، وإصتتدار -

 بشأن اعتمادها فى جميع المراحل التعليمية. 2016( ديسمبر 62) الكتاب الدورى

  تنفيذ برنامج للتوسع فى مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجياSTEM. 

،  Scienceإلتتتى الحتتتروف األولتتتى متتتن  كلمتتتات العلتتتوم  STEMتشبببير كلمبببة 

، والرياضتتتتتتتتتتتتتتيات  Engineering، والهندستتتتتتتتتتتتتتة  Technologyوالتكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتا 
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Mathematics كمتا تشتير أيًضتا إلتتى نتوع متن التعلتيم تعتمتتد  فلستفته علتى وجتود بنتتاء  ،

معرفى مترابط بين العلوم األربعة يعتمد على البحتث والتفكيتر وحتل المشتكالت ، والتتعلم 

من خالل المشروعات ؛  وهو بذلك  تعليم يعتمد على  دمج المفاهيم األكاديميتة متع الواقتع 

التربط بتين المدرستة والمجتمتتع ؛ حيتث يطبتق الطالتب متا يتعلمته فتتى الميتدانى  متن ختالل 

العلتتوم والرياضتتيات والهندستتة باستتتخدام التكنولوجيتتا لحتتل مشتتكالت  موجتتودة بالفعتتل فتتى 

الواقع الميدانى فى المجتمع ، ومن ثم التدخول فتى التنافستية الدوليتة  فتى مجتال التطبيقتات 

 المعرفية وبناء اقتصاد المعرفة .

طلتتب هتتذا النتتوع متتن التعلتتيم تتتوفير التتتعلم بطتترق تجعتتل متتن التتتعلم عمليتتة ويت   

جذابة، وتمكتن المتعلمتين متن زيتادة معتارفهم وتنميتة متداركهم ومهتاراتهم متن ختالل فهتم 

العلوم المختلفة وادراكها بطرقة سهلة وميسرة، مما يؤدى إلتى إنتتاج عقتول مفكترة وناقتدة 

 الحياة.   وقادرة على حل المشكالت فى كل مناحى

وتشير التوجهات العلمية إلى أن هذا النتوع متن التعلتيم قتد حظتى باهتمتام كبيتر     

فى كثير من الدول المتقدمه مع بداية األلفية الثالثة ؛ حيث تضاعفت التجتارب والمبتادرات 

الدولية التى تم توجيههل لهذا التعليم ، وتمثل تجربة الواليات المتحتدة األمريكيتة  التجربتة 

الرائدة فى هذا المجال ؛ حيث تتم تخصتيص الميزانيتات الضتخمة لهتا،  وربطهتا بعتدد متن 

المبتتتادرات  المهمتتتة علتتتى المستتتتوى القتتتومى فتتتى أمريكتتتا مثتتتل مبتتتادرة القتتتدرة التنافستتتية 

لمضتتاعفة اإلنفتتاق علتتى تعلتتيم  2006األمريكيتتة ، التتتى أسستتها جتتورج بتتوش فتتى عتتام 

STEM  2009ال.  وكتتذا مبتتادرة أوبامتتا فتتى عتتام لزيتتادة خريجتتى الجامعتتات فتتى المجتت ،

بعنتتوان التعلتتيم متتن أجتتل االبتكتتار، هتتذا باإلضتتافة إلتتى دعتتم هتتذه التجربتتة متتن كثيتتر متتن 

وجامعتتتتة نتتتتورس إيستتتتترن INTELالمؤسستتتتات والشتتتتركات العالميتتتتة مثتتتتل مؤسستتتتة 

Northeastern University 

وخاصتة فتى  أيًضا باهتمام كبير على المستى األوربتى STEMكما حظي تعليم   

المملطتتة المتحتتدة؛ حيتتث وضتتعته فتتى قلتتب استتتراتيجيتها للنمتتو االقتصتتادى علتتى المتتدى 

الطويتتل، متتن ختتالل االهتمتتام بتعلتتيم العلتتوم والرياضتتيات وربتتط هتتذا التعلتتيم بعديتتد متتن 

، ومبادرة مجتمع التربيتة العلميتة فتى STEMالمبادرات المهمة منها: مبادرة مجتمع تعلم 

 .SCIENTIXأوربا المعروف ب 

فبى  STEMوقد أنشبئت مبدارس المتفبوقين الثانويبة فبى العلبوم والتكنولوجيبا   

مصر بهدف رعاية الطالب الموهوبين والمتفوقين فى المجباالت العلميبة مبن أجبل إعبداد 

المجاالت العلمية المختلفبة،  القادرين على االبتكار واإلبداع فى جيل من العلماء الباحثين

 ومن ثم تسعى هذه المدارس إلى تحقيق األهداف التالية: 

رعاية الطالب المتفوقين فى العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا متن ختالل  -

 االهتمام بقدراتهم وتأهيلهم للتعليم الجامعى والبحث العلمي.
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المرحلتتة الثانويتتة، وتنميتتة تشتتجيع التوجتته نحتتو التخصصتتات العلميتتة لتتدى طتتالب  -

 ميولهم نحو دراسة الرياضيات والعلوم

تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات االستقصائية والمتدخل  -

 التكاملى فى التدريس.

تحقيتتق التكامتتل بتتين منتتاهج العلتتوم والرياضتتيات والتكنولوجيتتا والهندستتة إلعتتداد  -

 اع والتفكير النقدي.طالب لديه القدرة على التصميم واإلبد

 إكساب الطالب مهارات التعلم التعاونى. -

وقتد بتتدأت الدراستتة بمتتدراس المتفتتوقين فتتى العلتتوم والتكنولوجيتتا بافتتتتاح مدرستتة 

، ثتم 2012/ 2011للبنين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيتزة فتى العتام الدراستى 

، وفتى العتام الدراستى 2012/2013مدرسة للبنات بالمعادى بالقاهرة فتى العتام الدراستى 

تتتم افتتتتاح ستتبع متتدارس باإلستتكندرية، والدقهليتتة، وكفتتر الشتتيخ، والبحتتر  2016/  2015

تتم افتتتاح  2016/2017األحمر، واألقصر، وأسيوط، واإلسماعيلية. وفى العام الدراستى 

 مدرسة بالغربيتة وأخترى بالمنوفيتة فتى نفتس العتام، وجتار التخطتيط والتنستيق لتنفيتذ تستع

متتدارس أختترى بالتعتتاون متتع جهتتات أختترى فتتى مقتتدمتها وزارة اإلستتكان والمجتمعتتات 

 . 2018/ 2017العمرانية الجديدة ليتم افتتاحها فى العام الدراسى 

 العملية التعليمية فى مدارس المتفوقين 

لتحقيق األهداف العامة لهذه المدارس تم إعداد مناهج دراسية متخصصتة تترتبط 

 –يات الكبرى التى تواجه المجتمتع المصترى مثتل: )التكتدس الستكانى بشكل مباشر بالتحد

زيتتادة القاعتتدة الصتتناعية فتتى  –استصتتالح الصتتحراء  –مصتتادر الطاقتتة البديلتتة  –التلتتوث 

مصر....  وغيرها(، ولتنمية الوالء واالنتماء للوطن وتحقيق الهتدف األستمى المتمثتل فتى 

مناهج فى العلوم اإلنسانية فتى إطتار معتايير  بناء شخصية إنسانيه متكاملة، تم أيضاً وضع

 معينة.

ويعتمتتد نظتتام الدراستتة فتتى هتتذه المتتدارس علتتى أستتاليب البحتتث واالستقصتتاء  

والعمل فى مجموعات سواء فى مناهج العلوم الطبيعية أم مناهج العلتوم اإلنستانية، وتضتم 

الدراستة علتى  ( معمالً غير تقليدى لخدمة مشاريع الطالب، ويركتز نظتام12كل مدرسة )

المتتدخل التكتتاملى بتتين المتتواد والبحتتث والمنتتاظرات وعمتتل المشتتروعات وزيتتارة مواقتتع 

 العمل واإلنتاج، ويساعد فى ذلك أن المدرسة توفر إقامة وإعاشة كاملة للطالب.

 آليات القبول بمدارس المتفوقين 

ن فبى تقبل مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيبا الطبالب النباجحي

شببهادة إتمببام الدراسببة بمرحلببة التعلببيم األساسببى فببى نفببم العببام مببن جميببع محافةببات 

 :الجمهورية بالشروط التالية
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أال يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمتام الدراستة بمرحلتة التعلتيم  -

 % من المجموع الكلى طبقًا للقرار الوزارى المنظم.95األساسى عن 

أن يكون حاصالً على الدرجات النهائية فتى متادتين علتى األقتل متن متواد )اللغتة  -

 العلوم(. –الرياضيات  –اإلنجليزية 

أن يجتتتاز اختبتتار التفكيتتر اإلبتتداعى النتتوعى فتتى العلتتوم والرياضتتيات والهندستتة  -

 والتكنولوجيا. 

 أن يجتاز الكشف الطبى بالتأمين الصحى فى اإلدارة التابع لها المدرسة. -

 أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء. -

 أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح. -

      تقويم الطالب فى مدارس المتفوقين 

يحصببل الطالببب فببي هببذه المببدارس علببى مجمببوع اعتبببارى فببى ضببوء أربعببة 

 :مؤشرات، كاآلتي

 (.U.R.Tاختبار االستعداد للقبول بالجامعات ) -

 العلوم والرياضيات. مقاييس للمفاهيم التى كونها الطالب فى -

 (.CAPSTONEأداء الطالب فى المشروعات ) -

% ويتتم تقييمهتا متن ختالل معلمتى 10حضور ومشتاركة الطتالب وتشتكل نستبة  -

 المواد الدراسية المختلفة تحت إشراف مديرى المدارس.

 % فى كل مكون من المكونات األربعة.60ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 

 ئات المعاونة للعمل فى مدارس المتفوقيناختيار المعلمين والف 

يتم اختيبار المعلمبين واإلداريبين وأمنباء المعامبل للعمبل فبى هبذه المبدارس مبن 

بببين المعينببين فببى وزارة التربيببة والتعلببيم، ويشببترط فببيمن يببتم اختيبباره للعمببل كمعلببم أو 

 إدارى أو أمين معمل بهذه المدارس أن يكون من بين الفئات اآلتية:

لهتتم الستفر بالختتارج فتى بعثتات تعليميتتة وقتاموا بتتاإلطالع علتى أحتتدث متن ستبق  -

 الطرق المتقدمة فى التدريس.

 الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه. -

 المتميزين فى التدريس من المدارس الرسمية أو الرسمية المتميزة للغات. -

 من تتوافر لديهم اإلجادة التامة للغة اإلنجليزية. -

 التدريب المطلوب.من يجتازون  -

  التحاق طالبSTEM بالجامعات 

يلتحق خريج هذه المدارس بالجامعات المصرية من خالل نستبة مرنتة تخصتص 

لهذه المدارس، كما يُمنح خريجو هذه المدارس بعثات داخليتة ببترامج العلتوم والتكنولوجيتا 

اصتتة، ومتتن والهندستة وغيرهتتا متتن البترامج الجديتتدة بالجامعتتات المصترية الحكوميتتة والخ
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ختتالل بروتوكتتوالت التعتتاون متتع جامعتتة زويتتل واألكاديميتتة البحريتتة والكليتتات العستتكرية 

 والجامعة المصرية اليابانية وغيرها.

  2017برنامج التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين حتى منتصف سبتمر 

 فتتتتى إطتتتتار توجيهتتتتات الستتتتيد رئتتتتيس الجمهوريتتتتة بضتتتترورة االهتمتتتتام بتتتتذوى

 2015االحتياجات الخاصة من الطالب الموهوبين والمتفتوقين، تضتمن برنتامج التوزارة 

التوستتع فتتى إنشتتاء متتدارس المتفتتوقين، بحيتتث يتتتم االنتهتتاء متتن بنتتاء مدرستتة  2018/ 

، ومن ثتم تتم التوستع فتى تنفيتذ متدارس المتفتوقين 2018للمتفوقين بكل محافظة مع نهاية 

يتتع المحافظتتات حتتتى وصتتل الموقتتف التنفيتتذى فتتى بجم (STEM)للعلتتوم والتكنولوجيتتا 

 ، على النحو التالى:2017منتصف فبراير 

مدرستتتة(  2: )عتتتدد 2015متتتدارس قائمتتتة قبتتتل تشتتتكيل التتتوزارة فتتتى منتصتتتف ستتتبتمبر -

 بمحافظتى الجيزة والقاهرة.

أى قبتتل تشتتكيل التتوزارة  2015/ 9/ 15متتدارس صتتدر القتترار التتوزارى بإنشتتائها فتتى  -

بتتل بتتدء العتتام الدراستتى بأستتبوع وبتتدون تتتوفير منشتتات تعليميتتة أو مبتتان بأربعتتة أيتتام وق

إلقامتتة الطتتالب أو تجهيتتزات للمعامتتل تفتتى بتتالغرض المطلتتوب ، ومتتن ثتتم تتتم اتختتاذ 

اإلجتتراءات التنفيذيتتة المباشتترة والعاجلتتة إلقامتتة المنشتتات التعليميتتة ، وكتتذا المنشتتات 

ذا باإلضتافة التختاذ عتدة إجتراءات الخاصة بإقامة الطالب  بالنسبة لهتذه المتدارس ، هت

عاجلة بالتنسيق مع الجامعتات التتى تقتع هتذه المتدارس فتى نطاقهتا لفتتح معامتل كليتات 

العلوم والهندسة للطالب لحين االنتهاء متن إقامتة المنشتات وتجهيتز المعامتل المطلوبتة 

متتدارس( بمحافظتتات :  7لتشتتغيل العمليتتة التعليميتتة بهتتا، وكتتان عتتدد هتتذه المتتدارس)

اإلستماعيلية(  -األقصتر –البحر األحمتر -أسيوط  –كفر الشيخ  –الدقهلية -إلسكندرية ا

وقد تم االنتهاء من تنفيذ جميع المبانى التعليمية ومبتانى اإلقامتة وتجهيتز جميتع معامتل 

 .2015/2016العلوم والتكنولوجيا فى هذه المدارس مع انتهاء العام الدراسى 

شتتاملة المبتتانى التعليميتتة  2017/  2016دمتتة فتتى عتتام متتدارس تتتم إنشتتاؤها ودخلتتت الخ -

ومبان إلقامة الطالب، باإلضافة للتجهيتزات التكنولوجيتة والمعمليتة المطلوبتة لتشتغيل 

 العملية التعليمية وعددها مدرستان بالغربية والمنوفية. 

مدرستتتة بمحافظتتتة الشتتترقية  2: عتتتدد 2017/ 15/2متتتدارس جتتتار العمتتتل بهتتتا حتتتتى  -

 ا )من خالل جهاز مدينة قنا الجديدة(.وبمحافظة قن

 2017مدارس جار اتخاذ اإلجراءات الالزمتة إلمكانيتة دخولهتا الخدمتة العتام الدراستى  -

وعتتددها مدرستتتان بمحافظتتة القليوبيتتة )متتن ختتالل التنستتيق متتع جهتتاز مدينتتة  2018/

اء العبور(، وبمحافظة بنى سويف )حيث تم توفير المبنى التعليمتى وجتار الطترح إلنشت

 مبنى اإلقامة(.
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أراض تم توفيرها بالتنسيق مع التوزارات والمحافظتات المعنيتة وجتار تجهيتز مستتندات  -

الجيزة  -الفيوم –دمياط  –بور سعيد  –مدارس( بمحافظات: )القاهرة  9طرحها لعدد )

 شمال سيناء( -جنوب سيناء  -سوهاج  -السويس  -

 ية المتفوقين والموهوبينمؤسسات التعليم الجامعى فى رعا سادًسا: دور

تعد البيئة التعليمية أحد المكونات األساسية لمفهوم اإلبداع والموهبة ، ومن األهمية        

بمكان أن  نميز بين بيئة تعليمية غنية بالمثيرات ومنفتحة على الخبرات والتحديات 

الخارجية وبيئة تعليمية فقيرة ومغلقة ال ترحب بالتجديد والتغير، والبيئة التعليمية ينبغي 

ملة؛ تشمل العمداء الناجحين، وأعضاء هيئة التدريس األكفاء، والمنهج أن تكون متكا

الجيد، والمبنى المتكامل من حيث التجهيزات، والمختبرات المناسبة ، ومراكز مصادر 

التعلم التي تضم الكتب والتقنيات المتطورة مثل برامج الحاسب وشبكة اإلنترنت، 

                                                            والمسرح ، والمالعب الرياضية .           

تلبي احتياجات الطالب  -وتتطلب عملية تطوير البيئة التعليمية لتصبح بيئة إيجابية 

 تأكيد المبادئ والقيم التالية:  -المتفوقين والموهوبين

 تقبل واحترام التنوع واالختالف في األفكار واالتجاهات.  -

 لنقد البناء واحترام الرأي اآلخر.تقبل ا  -

 ضمان حرية التعبير والمشاركة باألخذ والعطاء.  -

 العمل بروح الفريق وبمشاركة جميع األطراف ذات العالقة.  -

  إنشاء وحدة لرعاية الموهوبين تابعة لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم -  

 :ت الدروس والمحاضرات بما يليأن تتميز العمليات والنشاطات التى تتم داخل قاعا -

 الجو العام داخل قاعات الدروس مريح بما يحويه من أثاث وتجهيزات. •

 عدم احتكار عضو هيئة التدريس معظم وقت المحاضرة. •

 الطالب هو محور النشاط داخل غرف المحاضرات.  •

 تركيز األسئلة حول مهارات التفكير العليا مثل )كيف؟ ماذا لو؟ لماذا؟(. •

 عضو هيئة التدريس على مداخالت الطالب تحث على التفكير.ردود  •

أالستعانة بأساليب جديدة لتقييم مستوى تقدم الطالب الموهوبين وإنجازاتهم، مثل  •

تقييم المحكمين، وتقييم الرفاق، والتقييم الذاتي، والبطاقة التراكمية وغيرها من 

 أدوات القياس وال تقييم. 

الئها ومسئولى رعاية الطالب بها على تفعيل برنامج أن يعمل عميد كل كلية ووك -

 لرعاية الطالب الموهوبين بالكلية يتضمن:

 .أعضاء هيئة التدريس حصر الطالب الموهوبين بالتعاون مع •

 .الطالب متابعة إجراءات تحديد نوع الموهبة التي يتمتع بها •

 ومهاراتهم.توفير الوسائل والمواد الالزمة لتنمية قدرات الموهوبين  •
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اإلدارية لمتابعة هذه الفئة،  توجيه المرشد األكاديمي ومشرف النشاط والهيأة •

 .عملية الرعاية والتشجيع والتنسيق مع أسرة الموهوب في

رفع أعمال الموهوبين إلى جهات االختصاص لمتابعتها واتخاذ اإلجراءات  •

 .المناسبة لدعمها وتشجيعها

ة بسمات وخصائص الطالب الموهوبين وضع خطة لتعريف العاملين بالكلي •

 وحاجاتهم التعليمية والنفسية.

وضع خطة للتعرف المبكر على الطالب الموهوبين، والتأكد من إعداد البرامج   •

 والفعاليات المناسبة لهم.

تشكيل لجنة لرعاية الموهوبين بالكلية وتوفير االمكانات التي تساعدها على تنفيذ  •

 خطتها.

التدريسن على اإلبداع في طرق التدريس وتنويعها بما تشجيع أعضاء هيئة  •

 ينمي قدرات الطالب الموهوبين ويسد حاجاتهم التعليمية.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إدخال مهارات التفكير العليا ضمن خطة  •

 التدريس.

التركيز على تبادل الخبرات المتميزة بين أعضاء هيئة التدريسن في مجال  •

 ن.تدريس الموهوبي

تضمين بطاقة تقويم أداء عضو هيئة التدريسن مراعات الفروق الفردية للطالب  •

 الموهوب ين.

 تفعيل دور التوجيه واإلرشاد بما يخدم الطالب الموهوب ين.  •

 تفعيل دور األسرة والمجتمع في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.  •

 سادًسا: التوصيات والمقترحات

ضوء ما تقدم، يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية بشأن أكتشاف  فى

 المتفوقين والموهوبين ورعايتهم فى نةام التعليم المصرى:

إصدار تشريعات، وتبنى سياسات تعليمية، ووضع استراتيجية فعالة تخطيًطا وتنفيذًا  -1

 ا ومعنويًا.ومتابعة الكتشاف المتفوقين والموهوبين ورعايتهم علميًا وماديً 

تضمين قانون التعليم مواد تتضمن مزايا أكاديمية ومعنوية للموهوبين والمتفوقين،  -2

 مثل السماح بالتسريع، ويمكن أن يتم ذلك من خالل األساليب التالية:

القبول المبكر فى مرحلة رياض األطفال ومرحلة التعليم األساسي، لألطفال  -

 رهم الزمنى.الذين يتفوقون فى عمرهم العقلي على عم

السماح للطالب المتفوق بدراسة مقرر إضافى أو أكثر للمقررات التى يقوم  -

 بدراستها، على أن تعتمد له دراسة هذا المقرارت فى نهاية المرحلة.
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السمح للطالب المتفوق بدراسة مقرر دراسي متقدم من المقررات المؤهلة  -

جتيازه يحصل على اعتماد لاللتحاق بكلية معينة، أثناء المرحلة الثانوية، وبا

 يوضع فى االعتبار عند التقدم لتلك الكلية.

السماح للطالب المتفوق بدراسة المقررات بنظام الساعات المعتمدة وفق قدراته  -

 واستعداداته، بما يحقق له إمكانية االنتهاء من دراسة مرحلة ما فى وقت مبكر.

 تشاف المتفوقين ورعايتهم.إعداد أدلة إرشادية توضح الممارسات الناجحة فى اك -3

عقد دورات تدريبية لللقيادات اإلدارية والمعلمين تساعدهم فى التعرف على  -4

المتفوقين والموهوبين، وكيفية رعايتهم، وتصميم وتنفيذ األنشطة والبرامج اإلثرائية 

 لهم.  

 نشر ثقافة اإلبداع بين أعضاء المجتمع المدرسي طالبًا ومعلمين وإداريين وعاملين، -5

 عن طريق الندوات والنشرات واالجتماعات.

التوجه نحو مزيد من الالمركزية بما يسمح للمدرسة بتلبية احتياجات طالبها  -6

 الموهوبين والمتفوقين فى ضوء طبيعة مجتمعها المحلي.

تبنى إستراتيجية تعتمد مجالس تنظيمية يتم إنشائها الكتشاف ورعاية الموهوبين على  -7

 مستوى الدولة.

قيام وحدة خاصة بعملية التعرف على الموهوبين، تتوفر فيها الكوادر المؤهلة للعمل -8

في هذا المجال، ويرأسها خبير متخصص في المجال مع تبادل هذه الوحدة الخبرات 

 مع جهات أخرى متخصصة فى التميز ورعاية الموهوبين.

بين على غرار مايتم حالًيا قيام كليات التربية النوعية بفتح شعب لتخريج معلم الموهو -9

 من فتح شعب بكليات التربية لتخريج معلم المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

 إنشاء قاعدة بيانات تضم كل المعلومات الخاصة بالمتفوقين والموهوبين وتطورهم.-10

 استخدام المؤشرات الكمية والكيفية فى اكتشاف المتفوقين والموهوبين.-11

التقييم الدوري للسياسات واالستراتيجيات المتبعة فى اكتشاف المتفوقين والموهوبين  -12

 ورعايتهم.

تعميم المراكز واإلدارات التى تتولى اكتشاف ومتابعة الموهوبين والمتفوقين وإعداد  -13

 البرامج الخاصة بهم وتوفير اإلنفاق الالزم لها.

تسليط الضوء إعالميًا على نشر الوعي فى المجتمع بأهمية اإلكتشاف المبكر  -14

 ورعاية فئة الموهوبين فى مراحلهم العمرية المختلفة.

 إرسال المتفوقين والموهوبين إلى دول متقدمة لتبادل الخبرات مع أقرانهم هناك.  -15

يع واإلثراء التعليمي، وقد يعد أسلوب اإلسراع من المداخل المكملة ألسلوبى التجم -16

آن اآلوان بأن يسمح نظامنا التعليمى للطالب المتفوق أن يتعلم بمعدل يتناسب مع 

، ومن البدائل اإلثرائية التى سرعته فى التحصيل بغض النظر عن عمره الزمنى

  يمكن أن يتم تبنيها:
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 Leadership & Debates Programsبرامج التربية القيادية والمناظرات.  •

 Creativity & Thinking Skillsواإلبداع مقررات لتنمية التفكير  •

Courses 

 University Sponsored Programsبرامج مدعومة من الجامعات  •

  Future Problem Solving .برنامج حل المشكالت المستقبلية •

 Environment Services Projects مشروعات خدمة البيئة    •

 Art,Literature, and Scienceنون نوادى العلوم واألدب والف •

School Clubs 

 Computer Based Learningبرامج التعليم عن طريق الحاسب.  •

 Sumer Campsلصيفية المخيمات ا •

 Independent Study&Research الدراسات الحرة والمشاريع البحثية •

Projects  

 Field Tripsالرحالت والزيارات  •

التى أخذت بها الدول المتقدمة فى رعايتها للموهوبين ومن األساليب التجميعية  -17

 ويمكن أن يتبناها التعليم المصرى:

 Part-Time Special Classes الفصول المؤقتة •

  Special Interests Groups     مجموعات اإلهتمامات الخاصة والنوادى •

    Special Schools for the Gifted .المدارس الخاصة بالموهوبين •

 School-Within-School مدرسة   داخل مدرسة •

 Special Classes الصفوف الخاصة      •

 Part-Time And Temporary Grouping المجموعات المؤقتة    •
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 المراجع:

(. كنت وزيتًرا للتربيتة والتعلتيم: البترامج التنفيذيتة 2019الهاللى الشربينى الهاللى ) -

 المنصوره.إلصالح التعليم فى مصر، المكتبة العصرية، 

(. التجتتارب الرائتتدة عربيًتتا ودوليًتتا فتتي تربيتتة 2008أستتامة حستتن محمتتد معتتاجيني ) -

لتتوزراء التربيتتة والتعلتتيم العتترب: "تربيتتة  المتتؤتمر الستتابعالموهتتوبين ورعتتايتهم، 

، المملكتة العربيتة الستعودية، ص ص الموهوبين: خيار المنافستة األمثتل"، الريتاض

19-126. 

(. متطلبتتتات وأستتتاليب الكشتتتف عتتتن الموهتتتوبين والمبتتتدعين، 2015أنيستتتة فختتترو ) -

نيتة نحو استتراتيجية وط"تحت شعار  -المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين 

، كلية التربية، جامعة اإلمتارات العربيتة المتحتدة، برعايتة جتائزة "لرعاية المبتكرين

- 30متايو، ص ص  21-19حمدان بتن راشتد آل مكتتوم لتألداء التعليمتي المتميتز، 

42. 

(. الحاجتات التدريبيتة لمعلمتي العلتوم 2008عبد هلل بن علتي بتن معتيض آل كاستي ) -

الموهتتوبين فتتي ضتتوء التوجهتتات التربويتتة الطبيعيتتة فتتي مجتتال اكتشتتاف ورعايتتة 

المعاصتتترة، رستتتالة دكتتتتوراه غيتتتر منشتتتورة، جامعتتتة أم القتتترى، المملكتتتة العربيتتتة 

 السعودية.

(. أستتتاليب التعتتترف علتتتى المتفتتتوقين عقليتتتاً 2015عبتتتد العزيتتتز الستتتيد الشتتتخص ) -

والموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم االبتكارية )برنامج مقتترح(، المتؤتمر التدولي 

نحتتتو استتتتراتيجية وطنيتتتة لرعايتتتة "تحتتتت شتتتعار  -الثتتتاني للموهتتتوبين والمتفتتتوقين 

، كلية التربية، جامعة اإلمارات العربيتة المتحتدة، برعايتة جتائزة حمتدان "المبتكرين

 مايو،  21-19بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز، 

ائصتتتتهم (. الموهوبتتتتون والمتفوقتتتتون: خص2004عبتتتتد المطلتتتتب أمتتتتين القريطتتتتي ) -

 واكتشافهم ورعايتهم، عالم الكتب، القاهرة.

 –(. مادة تدريبية مكثّفة حول رعايتة الموهتوبين 2014فتحي عبد الرحمن جروان ) -

االستتتراتيجيات واإلجتتراءات، المركتتز العربتتي للتتتدريب التربتتوي، الدوحتتة، قطتتر، 

 مارس. 17-19

ول اكتشتتتاف (. حتتتوار السياستتتات حتتت2019المركتتتز اإلقليمتتتي للتخطتتتيط التربتتتوي ) -

 ورعاية الموهوبين، معهد تدريب المعلمين، عجمان، اإلمارات العربية المتحدة.

(. واقتتتتع رعايتتتتة 2018مركتتتتز اإلمتتتتارات للدراستتتتات والبحتتتتوث االستتتتتراتيجية ) -

-2012الموهتتوبين فتتي دولتتة اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة: دراستتة مستتحية ميدانيتتة 

 ، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، دبي.2016

(. التجربتة الليبيتة 2016مصطفى عبد العظيم الطبيتب، ومحفتوظ محمتود المعلتول ) -

 ، أغسطس، ليبيا.3، مجلد 18لرعاية الموهوبين والمتفوقين. المجلة الجامعة، ع 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3+%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6+
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3+%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6+
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(. برنتتامج رعايتتة الموهتتوبين 2015منتتال بنتتت عمتتار بتتن ابتتراهيم مزيتتو الشتتريف ) -

دية بتين الواقتع والمتأمول بمنظتور بمدارس التعلتيم العتام فتي المملكتة العربيتة الستعو

نحتتتو "تحتتتت شتتتعار  -تربتتتوي، المتتتؤتمر التتتدولي الثتتتاني للموهتتتوبين والمتفتتتوقين 

، كليتتة التربيتتة، جامعتتة اإلمتتارات العربيتتة "استتتراتيجية وطنيتتة لرعايتتة المبتكتترين

 21-19المتحدة، برعاية جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمتي المتميتز، 

 .403- 377مايو، ص ص 

نجتتتالء محمتتتد حامتتتد، وعصتتتام جمتتتال ستتتليم غتتتانم، وأيستتتم ستتتعد محمتتتدى محمتتتود  -

(. السياستتات والممارستتات اإلداريتتة التربويتتتة الالزمتتة الكتشتتاف ورعايتتتة 2014)

الموهوبين في المدارس المصرية فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمتة، المتؤتمر 

قضتايا التعلتيم فتي ظتل  :عتة المنوفيتةالعلمي الدولي الثاني لكليتة التربيتة النوعيتة جام

 ، أشمون، مصر.2014مارس  26-25األلفية الثالثة الواقع والمأمول، 

(. تقيتتتيم غتتترف مصتتتادر 2016وائتتتل محمتتتد الشتتترمان، وغيتتتاد محمتتتد حمادنتتتة ) -

، مجلتة NAGC Pre-K–Grade 12 201الموهتوبين فتي األردن حستب معتايير 

 .143-113، ص ص 2016يناير ، 2، ج167كلية التربية، جامعة األزهر، ع 

الدور المستقبلي لجامعة سلمان بن عبد العزيز في رعاية الطالب الموهوبين، موقتع  -

 18/12/2019جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، فتي 

https://www.psau.edu.sa/ 

، 18/12/2019، فتي تجربة الصتين فتي رعايتة الموهتوبين(. 2015عبد هللا ديان ) -

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترابط اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

(-01-09-2015-https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/83

22-47-07) 

،  متتتاح علتتى التترابط 18/12/2019، فتتي نمتتاذج للكشتتف عتتن الطلبتتة الموهتتوبين -

-https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/172اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتي،  )

2015-12-08-06-42-11) 

، متتاح علتى الموقتع 18/12/2019معايير اختيار الموهوبين بين المد والجزر، في  -

 (https://www.alyaum.com/articlesاإللكتروني )

حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز، اكتشاف الطلبة مؤسسة  -

، متاح على الرابط اإللكتروني 18/12/2019الموهوبين، في 

(http://www.ha.ae/identification-of-gifted-students) 

https://www.psau.edu.sa/
https://www.psau.edu.sa/
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/83-2015-09-01-07-47-22
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https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/83-2015-09-01-07-47-22
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/83-2015-09-01-07-47-22
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/172-2015-12-08-06-42-11
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/172-2015-12-08-06-42-11
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/172-2015-12-08-06-42-11
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/172-2015-12-08-06-42-11
https://mawaheb.org/index.php/abouttalent/172-2015-12-08-06-42-11
https://www.alyaum.com/articles/587882/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-
http://www.ha.ae/identification-of-gifted-students

