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انا موهوب





انا معلم موهوب







االعتمادمفهوم

اتكأتأي:الشيءىعلاعتمدت:يقالاعتمد،من"اللغةيفاالعتمادأن:لغة

املعجمويف،433ص"عليهاتكلتأي:كذايفعليهواعتمدت،عليه

(م2000)الوجيز

قاموسورديففقدAccreditationاالجنليزيةاللغةيفاعتمادمصطلحأما

ثقةأوTrustاستنادأوDependenceاتكال"مبعنى(م2000)املورد

Confidence Webster)وبسرتقاموسويعرف،129ص" (م1976
تؤهلهااليتاملعايريبحتتفظالتعليمةاملؤسسةبأناالعرتاف"بأنهاالعتماد

لاللتحاقاخرجييهتؤهلواليتاملماثلةاملؤسساتاحتادإىللالنضمام

"تخصصةاملاملهنيةباألعمالأوختصصًاواألكثرالعلياباملؤسسات



االعتماد البرامجي
التخصصي

االعتماداقسام



االعتماد البرامجي 
التخصصي

افاالعرتبهيقصداملهيناالعتماد

ضوءيفمعينةمهنةملمارسةبالكيفية

ومنظماتهيئاتتصدرهامعايري

اإلقليميواحمللياملستوىعلىمتخصصة

 والدولي
.

االعتماد المهني



للمعلمالمهنياالعتماد

قدوأنه،همتهمألداء(املعلم)وكفاءةبأهليةاالعتمادجهةاعرتافهو

.التعليممهنةملمارسةالالزمةواملهاراتاملعايرياستوفى



Licensingوالترخيصaccreditationاالعتماد

لربنامجاأواملؤسسةجودةحتددتقويمعمليةهوaccreditationاالعتمادأن

غريأوستقلةممؤسساتأوأجهزةبواسطةًسلفاحمددةمعايريباستخدام

 والنقابات،الوطنيةكاجلمعياتحكومية

 

غريأوةاحلكومياملنظماتمبوجبهامتنحاليتالعمليةLicensingالرتخيص

.مامهنةيفبالعملحمددةملتطلباتمستوٍفمالشخصاإلذناحلكومية



المعايير المهنية لمعلم الموهوبين



ينإعداد المعايير المهنية لمعلم الموهوبمنهجية 

تقدمواليتالعريقةبيةوالعرالعامليةاجلامعاتمنعدديفالعلياالدراساتبرامجعلىاالطالع

 .املعايريتشملهااليتلعامةااجملاالتبتحديدمنهااإلفادةمتحيث،املوهوبنيتعليميفبرامج

 

علىواالطالعوهوبني،املتربيةجماليفالرتبوياألدبودراسةاملشابهة،الربامجاستعراض

العلميةجلهاتاحددتهااليتاملوهوبنيرعايةجماليفللمتخصصنياملهنيةالكفايات

الوالياتيفاملوهوبنيلألطفالالوطنيةاجلمعيةللموهوبني،العاملياجمللس:مثلاملتخصصة

املتحدةاتالوالييفاخلاصةاالحتياجاتلذويالوطنيةواجلمعيةاألمريكية،املتحدة

األمريكية



2006

NAGC – CEC Teacher Knowledge & Skill Standards for Gifted and Talented 

Education





تصميم برامج ومناهج  

الطلبة املوهوبني

عليم  أسس ومفاهيم يف ت

 املوهوبني

خصائص الطالب املوهوبني

وهوبنيوالكشف عن املالتشخيص اساليب 

المعايير المهنية
لمعلم الطلبة الموهوبين



يف  البدائل والربامج الرتبوية

جمال املوهوبني

ولوجيا يف  تقنيات املعلومات والتكن

التعليم

متقويم الطالب املوهوبني والربامج املقدمة هل

المعايير المهنية
لمعلم الطلبة الموهوبين

طرق وأسرتاتيجيات تدريس الطلبة

املوهوبني



ة وتعليم  يلم بالقوانني احملليةوالعاملية اخلاصة برعاي

املوهوبني

جال  املوهبة مييز بني نظريات التعليم املرتبطة مب

واإلبداع

وهوبني يف يعرف تاريخ تطور جمال تربية املربية املوهوبنييعرف التطور التارخيي جملال  ت

السعودية

املفاهيم يف جمال يفرق بني املصطلحات العلمية  والتعريفات  و

املوهبة

تكوين وتطور مييايز بني التأثريات الوراثية والبيئية يف

املوهبة

هوبنياملوومفاهيم يف تعليم أسس 



ملميزة ، والقيادية اوالفنيةاخلصائص اإلبداعية نيالفروق الفردية بني املوهوبني وغري املوهوب

للطالب املوهوبني

نفسية اخلصائص االنفعالية واالجتماعية والمؤشرات املوهبة املبكرة

للطالب املوهوبني

املوهوبنيب اخلصائص العقلية واملعرفية واألكادميية للطالرحلة عمريةلكل مخصائص  النمو لدى الطلبة املوهوبني 

الطالب املوهوبنيخصائص 



خدمة يف الرمسية املستواالختبارات األدوات واملقاييس 

التعرف على املوهوبني
اخطاء يف عملية الكشف والتشخيص

لكشف الطرق واألساليب املختلفة لعملية ا

والتعرف على املوهوبني

القياس حمددات استخدام أدوات التشخيص و

للموهوبني

شخيص والقياس داللة املعلومات املستقاة من أدوات التتفيسر القضايا املؤثرة يف التعرف على املوهوبني

والتقويم

نيالتشخيص والكشف عن املوهوباساليب 



االهتمام وخربات التعلم وفق مستوياتبناء األنشطة 

.باجملاالت العلمية
ساساً لربامج النماذج والربامج العاملية اليت تشكل أ

.املوهوبنيتربية 

لنفسي واألكادميي الربامج الصفية و الآلصفية يف اإلرشاد ابناء وبرامج املوهوبنيختطيط مناهج 

.وألسرهمللطالب املوهوبني 

مكونات املنهج املتوازي للطلبة املوهوبنياملناهج الرئيسة للموهوبنيبناء أسس ومعايري 

هوبنيبرامج ومناهج الطلبة املوتصميم 



إدارة يفالتطبيقات العملية الستخدام احلاسب اآللي 

.العملية التعلمية

تطبيقات تفعيل  تكنولوجيا املعلومات وأساليب 

عليها

تماعية التكامل بني وسائط التواصل االج

املساعدةالتقنية الرقمية وأدوات 

ن بعد يف اخلاصة بالتعلم عاإللكرتونية املواقع توظيف 

.املوهوبنياخلاصة بالطالب ختطيط اخلدمات 

وك، تويرت، بالفيس )استخدام وسائل التواصل االجتماعي التعليم املتطورةتقنيات 

ماعي االكادمييالتواصل االجتيف تفعيل ( وغريهاالوتس أب 

 برنامج

التعليماملعلومات والتكنولوجيا يفتقنيات 



ئمة الربامج طرق وأساليب التقويم الكمي والكيفي ملال

املوهوبنياملقدمة للطالب واخلدمات 

األخالقية للتقويمالقواعد 

ستخدام عدة الطالب املوهوبني باتقويم  أداء 

نةحمكات لقياس حمتوى املواهب الكام

االستفادة ريقة وبيان طشفوياً وخطيًا تفسري نتائج التقويم .

منها

لى الطالب أدوات الكشف واملتفق على مالئمتها للتعرف ع

املوهوبني

عليمية الفعالة مجيع العناصر املتعلقة باملخرجات التتقويم .

للطالب املوهوبني

مالطالب املوهوبني والربامج املقدمة هلتقويم 



رات االجتماعية اسرتاتيجيات تعمل على تنمية املهاتنفيذ 

والشخصية داخل املنهج

التعلمبيئةمواهب الطالب املختلفة يف رصد 

القدرات املختلفة لطالبهتوظيف تفكري العلياتضمن استخدام مستويات الإعداد أنشطة 

لعلميةخطوات التعلم يف إطار منهجية املنتجات اء ابنليوميطرق التفكري املختلفة يف التدريس اتوظيف 

وبنيوأسرتاتيجيات تدريس الطلبة املوهطرق 



 اإلثرائيةللبدائل اإلجيابيات والسلبيات وتطبيقات نظام التسريعمفهوم 

املتنوعة

نوع املوهبة علىبناء اخلدمة املناسبة اختيار آليات 

.واملتغريات األخرى
اإلثرائيةمفهوم الربامج 

لطلبة أنواع اخلدمات والبدائل اليت ميكن تقدميها ل

املوهوبني

.مفهوم برامج التلمذة وأنواعها املختلفة

وهوبنيوالربامج الرتبوية يف جمال املالبدائل 









 برامج تفرغ علمي

اليتقديم برامج دبلوم ع
ربات  التوسع يف برنامج خ

 ملعلم املوهوبني

 تقديم  برامج  ماجستري مهين

 تقديم اختبارات مهنية

حتديد االحتياجات  

املعايري التدريبية بناء  على

 املهنية

توصيات 




