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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

  متطلب جامعة  أ.
متطلب 

  كلية
   أخرى √ متطلب قسم √

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 اليوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  نمط الدراسة م

 100  المحاضرات التقليدية 1

 -  التعليم المدمج  2

 -  التعليم اإللكتروني  3

 -  التعليم عن بعد  4

 -   أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 37 محاضرات 1

 - إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

 - تذكر(ى )أخر 4

 37 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 

، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

المتوقع أن تحقق  االنتهاء من دراسة هذا المقرر منبعد وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر: 

 الطالبات النتائج التالية

تًعرف مفهوم االبتكار و اإلبداع، -  

كشف عن الموهبة ومدى االهتمام بالموهوبين و البرامج المناسبة لهم.تحدد أساليب ال -  

أشكال ومهارات التفكيرتتعرف علي  -  

تحدد سمات األطفال المبتكرين -  

األساليب التربوية المستخدمة لتنمية االبتكار واإلبداع مع طفل الروضة توضح-  

دور المحتمع ومؤسساته فى رعاية الطفل الموهوب -  

 تصمم برنامج للتفكير االبتكارى لطفل الروضة -

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ن التفوق العقلى المرتبطة به والفرق بي يهدف هذا المقرر  الى تعريف الطالبات على مفهوم التفوق العقلى والمصطلحات

 واالبتكار واإلبداع ، أساليب الكشف عن الموهبة ومدى االهتمام بالموهوبين والبرامج المناسبة لهم .

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 5ع والفرق بينه وبين المفاهيم األخرى المشابهة .تُعرف ماهية االبتكار  1.1

 7ع طرق اكتشاف األطفال المبتكرين والموهوبين بين ت 1.2

 4ع توضح المشكالت التى تواجه المبتكرين. 1.3

 1ع تحدد دور المجتمع ومؤسساته فى رعاية الطفل الموهوب. ...1

  المهارات 2

 2م الموهبة من األطفال العاديين.تصمم أنشطة للكشف  عن األطفال ذوي  2.1

 8م تقترح تصور مبدئي لبعض البرامج التي من الممكن أن تنمي الموهبة.  2.2

 3م تطبق اختبارات الموهبة واالبتكار المختلفة في الواقع. 2.3

   

  الكفاءات 3

 5ك القدرة على العمل داخل مجموعة وتحديد مسئولية كل طالبة بالعمل  3.1

 2ك القدرة على االلتزام بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها  3.2

 4ك التصرف والتفاعل أثناء العمل حسب نوع المشكالت التى تواجه الطالبات 3.3

 1ك القدرة على انجاز العمل بوضوح  ...3

 

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
بالمتفوقين التفوق العقلى ) العوامل التى  مبررات  –مفهوم التفوق العقلى  –سااااااااعدت على االهتمام 

 لعوامل المؤثرة على التفوق (ا –تصنيف المتفوقين عقليا  –رعاية وتربية الموهوبين والمتفوقين 
3 

2 
راحل العملية م –فهوم االبتكار م –اإلبداع واالبتكار  –االبتكار ) بعض المفاهيم ذات الصلة باالبتكار 

 ظريات علم النفس واالبتكار (ن –ستويات االبتكار م –تكارية االب
3 

 6 مالمح الشخصية االبتكارية ( –خصائص الموهوبين والمتفوقين والمبتكرين ) خصائص الشخصية  3

 6 العامة (  أساليب اكتشاف الموهوبين والمتفوقين والمبتكرين والتعرف عليهم ) قياس القدرة العقلية 4

 3 المجتمع فى تنمية التفكير االبتكارى (ب –بالمدرسة  –االبتكار ) معوقات متعلقة باالسرة معوقات  5

 3 لمجتمع فى تنمية التفكير االبتكارى ( ا –المدرسة  –العوامل المسهمة فى تنمية االبتكار ) دور االسرة  6
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 3 ساليب رعاية الموهوبين(أ –رعاية الموهوبين والمتفوقين والمبتكرين) مبررات رعاية الموهوبين  7

 6 مقوماتها (–بادئها م –برامج تنمية االبتكار ) أهدافها  8

 3 برامجه ( –اسسه  –هدافه ا –ارشاد الطلبة الموهوبين والمتفوقين ) مفهومه  9

 37 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
تُعرف ماااهيااة االبتكااار والفرق بينااه وبين المفاااهيم 

 األخرى المشابهة .

  المحاضرة 

  المناقشة والحوار 

 التعلم التعاونى 

  االختبارات

 الدورية.

  مناقشات

وأسئلة شفهية 

. 

  االختبارات

 الفصلية    

 األطفال المبتكرين والموهوبين  تحدد طرق اكتشاف 1.2

 توضح المشكالت التى تواجه المبتكرين. 1.3

1.4 
تحدد دور المجتمع ومؤسااااااساااااااته فى رعاية الطفل 

 الموهوب.

1.5 
األساااااااااليااب التربويااة التى تنمى اإلبااداع  توضااااااح

 واالبتكار لدى طفل الروضة .

 المهارات 2.0

2.1 
أنشاااطة للكشاااف  عن األطفال ذوي الموهبة تصااامم 

 من األطفال العاديين.

 الحوار. والمناقشات  -

طبيق االختبارات ت -

 الخاصةباإلبداع واالبتكار.

 الذاتي والتعاوني التعلم -

  التكليفات العملية 

 . المناقشات الشفهية 

  عرض أعمال الطالبات

 بالمحاضرة ومناقشتها 

  عرض لنموذج

المشروع النهائى 

 للطالبات بالمحاضرة

2.2 
تقترح تصور مبدئي لبعض البرامج التي من الممكن 

 أن تنمي الموهبة. 

2.3 
تطبق اختباااارات الموهباااة واالبتكاااار المختلفاااة في 

 الواقع.

 تصمم برنامج للتفكير االبتكارى لطفل الروضة 2.4

  

3.0 
 الكفاءات

 المسؤولية:مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل 

3.1 
القدرة على العمل داخل مجموعة وتحديد مساااااائولية 

 كل طالبة بالعمل 

شاااااااااركااة فى األنشااااااطااة الم-

 الجماعية 

كوين فريق عمااال النجااااز ت-

 األعمال المختلفة 

  تقويم أداء

 الطالبات الفردى

  تقويم أداء

 الطالبات الجماعى 

  مالحظة الطالبات

أثناء العمل 

وتواصلهن مع 

 بعضهن لبعض

  التقويم الدوري

 لألعمال

 اتقها القدرة على االلتزام بتنفيذ المهام الملقاة على ع 3.2

3.3 
التصاااااارف والتفاااعاال أثناااء العماال حسااااااااب نوع 

 المشكالت التى تواجه الطالبات

3.4 

 القدرة على انجاز العمل بوضوح 

 مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:   

3.5 
استخدام الطالبة لالنترنت للبحث عن أنشطة تنمى 

 االبتكار 

كليف الطالبات بمهام يتطلب ت-

تقاااديمهاااا الكترونياااا من خالل 

البحاااث عن أنشاااااااطاااة تنمى 

االبتكااار  من مواقع أجنبيااة و 

 عربية .

 رالمناقشة والحوا-

تقييم استجابات  -

الطالبات أثناء 

 المناقشة والحوار

 
3.6 

امتداد للساعات كأستاذ المادة استخدام تويتر  -

 المطلوبة المكتبية للسؤال و المناقشة عن األنشطة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 طوال الترم حضور ومشاركة  

 %10 12االسبوع  + تكاليف أعمال الطالبات  1

 %30 9االسبوع  اختبار فصلى 2

 %50 نهاية الترم اختبار نهائى 3

 %100  المجموع 4

    

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المناقشات مع الطالبات و توجيههن عبر البريد اإللكتروني

 الساعات المكتبية  -

 ساعات مكتبيــــــــــــــة /)ساعتين اسبوعياً(  

 ساعات ارشاديــــــــــــــة /)ساعتان اسبوعياً(   

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
 م 2006عبد الصبور منصور ، الموهبة والتفوق واالبتكار ، دار الزهراء ، الرياض، 

 

 المراجع المساندة

 هـ1427/  1التفوق العقلى والموهبة واالبداع ، نورة إبراهيم السليمان، ط -1

د المتفوقون عقليا خصائصهم ، اكتشافهم، تربيتهم ، مشكالتهم، عبد الرحمن سي -2

 أحمدسليمان، صفاء غازى 

 سيكولوجية الموهبة، عادل عبد هللا محمد -3

 أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: المصادر اإللكترونية

 أخرى 
)مثللل البرامج الحللاسللللللوبيللة، البرمجيللات، واألسللللللطوانللات مواد تعليميااة أخرى أدرج أي 

 :المدمجة(

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعات المحاضرات

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 أدوات عرض البيانات

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ول على استراتيجيات الحص .1

 الباتالتغذية الراجعة من الط

 بخصوص فعالية التدريس 

 

 الطالبات

 االختبارات النصفية والنهائية

 التكليفات والواجبات المطلوبة-  

 استبانه تقويم الطالبة للمقرر-      

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 

 

 التوصيف . اعتماد ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 




