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  جامعة فيالدلفيا

  كلية اآلداب والفنون

 2017/2018من العام الجامعي   األول الفصــــــل

 Module Syllabus  خطة المادة
                                                

 المادة تدريس خطة
 

 0170245رقم المادة:    الموهبة والتفوقاسم المادة: 
 المادة متطلب سابق لـ : ــــ ــــالمتطلب السابق للمادة: 

 إجباري تخصصنوع المادة:  بكالوريوسمستوى المادة: 
  9:45 – 8:15يومي االثنين واألربعاء موعد المحاضرات:  3الساعات المعتمدة: 

 
 التدريس هيئة عضو 

 اسم المحاضر
الرتبة 

 األكاديمية
رقم هاتف 

 البريد اإللكتروني رقم المكتب المكتب

التطوير عميد  2500 ستاذ ا د. عصام الفقهاء أ. 
  والتعلم عن بعد

isam.najib@philadelphia.edu.jo 

 
 البحث العلمي  لطلبة باتوجيه علمي خاص  الساعات المكتبية 

  16.00 – 14.00 كل يوم  11.00 – 10.00 كل يوم   12.00 – 11:00

 
  :المادة وصف 

تنمية اتجاهات إيجابية نحو تربية الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم، ومساعدة الطلبة  المادة هذه تهدف
، مفهوم الموهبة والتفوقعلى تنمية مهارات تعليم المتميزين والموهوبين والمتفوقين. تناول المادة 

، ومستوياتهتعريف اإلبداع، ومكوناته، من حيث  الذكاء واإلبداع، و تصنيفات المفهوم، ومراحل تطورهو 
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 ،واالنفعالية ،والسلوكية ،الخصائص المعرفية، و اإلبداع وحل المشكالت، و التفكير اإلبداعي ومراحله
اإلرشاد ، و البرامج اإلغنائية والتسريعية، و أساليب الكشف عن الموهوبين، و للطلبة الموهوبين والمتفوقين

، رشادية للطلبة الموهوبين والمتفوقينالمشكالت اإل، و الفردي والجمعي للطلبة الموهوبين والمتفوقين
التربية ، و خصائص معلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، و مجاالت اإلرشاد للطلبة الموهوبين والمتفوقينو 

مؤشرات تقييم البيئة المدرسية المواتية للطلبة ، و اإلبداعية: البيئة المدرسية وتنمية الموهبة واإلبداع
 يات المناخ الصفي المثير للتفكيرالموهوبين والمتفوقين دينام

 أهداف المادة
- 1G إعداد مرشدين نفسيين على معرفة بالنظريات األساسية في علم النفس واالرشاد النفسي 
- 2G اكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي 
- 3G رشاد أن يتحلى الطلبة بالمسؤوليات االخالقية واالجتماعية المنبثقة من علم النفس واال

 النفسي
- 4G تمكين الطلبة من المهارات االرشادية ومهارات التواصل 
- G5 اكساب مهارات التطوير المستدام ضمن المسارات الوظيفية الممكنة 

 

 أساليب التدريس:
 دراسات ميدانية  -بحوث وتقارير    -مناقشات وتمارين وأعمال صفية     –محاضرات صفية.     -

 أدوات التقييم:
واجبات بيتية                   -  امتحانات قصيرة -تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/ أو مشاريع          -
 امتحانات مرحلية ونهائية -   تقديم لألبحاث والتقارير -

 نتاجات التعّلم:
 المعرفة العلمية والفهم 

 أن يصف الطلبة مفاهيم علم النفس األساسية -
 ايصال المعلومة كتابيًا وشفهيًا حسب الحاجة.أن يظهر الطلبة القدرة على  -
 أن يتعرف الطالب على المسارات الوظيفية التي يستطيع الخوض بها. -

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
أن يظهر الطالب فهم ووعي ألوجه الشبه واالختالف بين األفراد بناء على العرق، اللغة، الثقافة، 

 ية، التوجه الجنسيالطبقة االجتماع

  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 
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 .أن يستخدم الطلبة أسلوب حل المشكالت في التعامل مع القضايا النفسية واالرشادية -
 . بشكل فعال طالب مع اآلخرينالأن يتواصل  -

 )المهارات النفس حركية )حيث ينطبق 
 الطلبة أمثلة عملية تطبيقية لمجاالت علم النفس واالرشاد في الحياة اليومية. يذكرأن  -
  أن يستخدم الطالب البحث والتطوير للوصول الى مساعدة االخرين لحل مشاكلهم. أن يستخدم  -

 الطالب البحث والتطوير للوصول الى مساعدة االخرين لحل مشاكلهم.     
 ثقافي واالجتماعي في التواصل مع اآلخرين.أن يراعي الطلبة الجانب المهني وال -
 أن يطور الطلبة مهارات مهنية لتوجهاتهم المهنية بعد التخرج. -

 أسس التقييم:
 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 االمتحان األول ) كتابي (
  20 االمتحان الثاني ) كتابي (

  40 االمتحان النهائي ) كتابي (
  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير

 
  100 المجموع:  

 توزيع المادة على الفصل الدراسي:
  * مالحظـات الموضـوع التــاريخ األســبوع
  مفهوم الموهبة والتفوق: تصنيفات المفهوم، ومراحل تطوره  25/10 – 21/10 األول

  اإلبداع، ومكوناته، ومستوياتهالذكاء واإلبداع: تعريف   12/3 – 28/10 الثاني
  التفكير اإلبداعي ومراحله  1/11 – 15/3 الثالث

  اإلبداع وحل المشكالت  8/11 – 4/11 الرابع

للطلبة  ،واالنفعالية ،والسلوكية ،الخصائص المعرفية  15/11 – 11/11 الخامس
 الموهوبين والمتفوقين

 

االمتحان  / الموهوبين والمتفوقينأساليب الكشف عن   22/11 – 18/11 السادس
  األول
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  برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين  29/11 – 25/11 السابع

  البرامج اإلغنائية والتسريعية  6/12 – 2/12 الثامن
  اإلرشاد الفردي والجمعي للطلبة الموهوبين والمتفوقين  13/12 – 9/12 التاسع
  المشكالت اإلرشادية للطلبة الموهوبين والمتفوقين   20/12 – 16/12 العاشر

  مجاالت اإلرشاد للطلبة الموهوبين والمتفوقين   27/12 – 23/12 الحادي عشر 
  االمتحان الثاني -مراجعة   3/1 – 30/12 الثاني عشر

 /خصائص معلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين   10/1 – 6/1 عشر لثالثا
 الصفي المثير للتفكيرديناميات المناخ 

 

  التربية اإلبداعية: البيئة المدرسية وتنمية الموهبة واإلبداع 17/1 – 13/1 عشر الرابع

مؤشرات تقييم البيئة المدرسية المواتية للطلبة الموهوبين  24/1 – 20/1 عشر الخامس
 والمتفوقين

 

  فترة االمتحان النهائي.   31/1 – 27/1 عشر السادس

   تسليم النتائج  7/2 – 3/2 عشر  السابع
  ( متوفرة على الموقع اإللكتروني للجامعة. MITكافة المواد اإللكترونية المقتبسة من جامعة )* 

 
 سياسة الحضور والغياب:

%( من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )
لمادة في حالة قبول %( بعذر مقبول يترتب على ذلك اعتبار الطالب منسحبًا من ا20)عميد الكلية أو 

 ، بينما يعتبر محرومًا وتكون عالمته في المادة )صفرًا( في حالة عدم قبول العميد للعذر.العميد للعذر
 : العبء الدراسي المتوقع

 هذه المادة.( ساعات أسبوعيًا في دراسة 6يتوقع أن يقضي الطالب على األقل )
 :للمادة االساسي المرجع

. عمان، األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.الموهبة والتفوق واإلبداع(. 2004جروان، فتحي.)       

  المراجع المساندة: 
- Davis, G. & Rimm, S. (2003). Education of the Gifted and Talented, (4

th
. Ed.). Boston: 

Allyn & Bacon. 

- MIT online material.  


