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مريم الغاوي

مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة واالبتكار•
–دبي )التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز

(االمارات

ية في دبي من الجامعة البريطان( تربية الموهوبين) دكتوراه في التربية •

 2016باعتماد من جامعة برمنجهام ببريطانيا

2006من نفس الجامعة ( الدمج)ماجستير في التربية الخاصة •

(2008-2005)نائب مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم •

(2005-2003)موجه تربية خاصة •



!من نحن 

ي شخصية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبمبادرة

جائزة 1998وزير المالية بدولة االمارات العربية المتحدة، أنشأت في سنة 

ومي، حمدان بن راشد آل مكتوم لالداء التعليمي المتميز بموجب مرسوم حك

يز و بهدف دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع برامج التم

الموهبة، 

ومع استمرارها واتساع نطاق خدماتها وشراكاتها االقليمية و الدولية، 

اليونسكو و االسيسكو واالليكسو و: وخاصة مع المنظمات االممية مثل

لعالمية مؤسسة الفاب الب العالمية و المجلس العالمي للموهوبين والجمعية ا

ن راشد البحاث الموهبة والتميز ، تم إعادة هيكلتها لتصبح مؤسسة حمدان ب

نة آل مكتوم لالداء التعليمي المتميز بموجب مرسوم حكومي صدر في س



رؤية المؤسسة
الريادة في تميز األداء التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين

رسالة المؤسسة

عاية تصميم وتطبيق أفضل البرامج العالمية في التميز التعليمي ور
المستوىالموهوبين والمبتكرين بما يسهم في بناء منظومة تعليمية رفيعة

أهداف المؤسسة
.االسهام في تميز األداء التعليمي• 
.رعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم مواهبهم واستثمارها• 
 • ً .ابراز وتعزيز مكانة المؤسسة محلياً ودوليا
.تطوير األداء وتحقيق التميز المؤسسي وسعادة المتعاملين• 



المجاالت الرئيسية

زجوائز التمي

الموهبة

االبتكار



جوائز التميز: أوال

الدولية

البحث التربوي

االسيسكو-حمدان 

اليونسكو-حمدان 

الخليجية

الطالب

المعلم

المدرسة

المحلية

الطالب

المعلم

المدرسة

التربوي

المشروع
المؤسسات الداعمة 

للتعليم

جوائز 
التميز
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رعاية الموهبة: ثانيا

اكتشاف الطلبة الموهوبين

برامج رعاية الطلبة الموهوبين

تطوير الكوادر في مجال رعاية الموهوبين
التوعية والنشر العلمي في مجال الموهبة 
واالبداع
الشراكات مع المؤسسات و الجهات المعنية

مركز حمدان بن راشد للموهبة واالبتكار

(مشروع مستقبلي)اكاديمية حمدان للموهوبين 



تعريف الموهوبين في الجائزة➢

وقدرات يعرف الطلبة الموهوبون بأنهم أولئك الذين يمتلكون استعدادات

قرانهم في أو الذين يظهرون أداًء متميًزا وملحوًظا يفوق أ/ استثنائية، و

ر اإلبداعي أو في التفكي/ أو في التحصيل الدراسي و/ القدرات العقلية و

.  أو القيادة، والتي يقدرها المجتمع المحلي/ و

المراحل العمرية➢

الصف الرابع حتى الثاني عشر



مقياس حمدان للموهبة



الفحص االولي

االختبارات

المقابالت/ التضمين 



التعليميةالمسارات
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المسار العام

تأسيس 

المسار المتنوع

تنوع

المسار المتخصص

تخصص

األول

1المرحلة التأسيسية 

2المرحلة التأسيسية 

3المرحلة التأسيسية 

إثراء

إثراء

إثراءإثراء

إثراء

التلمذة

الثاني

الثالث



المنحى المعتمد



!ماذا نقدم للطلبة الموهوبين

.البرامج العلمية التخصصية واألنشطة اإلثرائية•

.المهارات الشخصية والقيادية•

.جلسات اإلرشاد والتوجيه الفردي والجمعي•

هم ورش تدريبية واستشارات ألولياء أمور الطلبة الموهوبين ومعلمي•

(.األولمبيادات) المسابقات العلمية •



استثمار... رعاية ... اكتشاف 

• اكتشاف 
الموهوبين

•Detection

اكتشاف

• برامج 
متخصصة

•Enrichment

رعاية
• الشراكات 
مع 
المؤسسات

• Deployment

استثمار



تطوير الكوادر في مجال رعاية الموهوبين

الدبلوم المهني لتربية الموهوبين

خريج وخريجة 210



العلميوالنشرالتوعية
الموهبةمجالفي



المركز العالمي للموهوبين



برامج االبتكار : ثالثا

"a new idea, 
creative 
thoughts, new 
imaginations in 
form of device 
or method"



بيئة حاضنة لالبتكار
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FabLabFabrication Laboratory



التصنيع الرقمي

Designed by freepic.com

CAD: Computer Aided Design

باستخدام الحاسوبالتصميم

CAM: Computer Aided 

Manufacturing

باستخدام الحاسوبالتصنيع



Neil Gershenfeld

FABLAB
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توفير بنية مختبر فاب الب االمارات يوفر بيئة داعمة لالبتكار ويتميز ب

دورات تحتية متكاملة تتيح استخدام أحدث األجهزة واألدوات والبرامج وال

ما يعزز من التدريبية في مجال التصنيع الرقمي لجميع شرائح المجتمع، م

.تحويل األفكار المبتكرة إلى مشروعات واقعية ومنتجاتفرص 



خدماتنا

توفير مختبرات 
االبتكار والتصنيع 

الرقمي

توفير خدمات 
تدريبية 

واستشارات فنية

تصميم ونشر 
مصادر للتعلم 

الرقمي

التحفيز على 
االبتكار من خالل 
طرح مسابقات 

نوعية

توفير شبكة 
عالمية مع 

مبتكرين



الب اإلماراتفابإمكانيات 
الحفر الرقمي الطباعة الثالثية األبعاد القطع بالليزر الروبوتات األعمال اليدوية

الخياطة الرقمية للحامابرمجة وحدات  االلكترونيات الفينيلقطع  صب وقولبة المعادن



ع الرقمي، تم هو برنامج دبلوم يتعلم فيه الطالب أساسيات وتطبيقات التصني

ة من الفاب تجهيز دبلوم األكاديمية ليقدم المهارات والخبرة العملية لالستفاد
.  الب

مين، وهي تعتبر شهادة دبلوم فاب أكاديمي نقلة نوعية للمختبرات وللمتعل

يها خطوة البد منها لالرتقاء بالمختبر والوصول به إلى مرحلة ينافس ف

. أفضل مختبرات العالم

دبلوم فاب أكاديمي





مسابقة مبتكرون•

المشاركة في •
ةمسابقات محلية وعالمي

ةالمشاريع االبتكاري•

المشاريع 
االبتكارية

ةاالصدارات التعليمي•

األفالم التعليمية•

المنصة التعليمية •
(www.fablabuae.ae)

ةاالصدارات التعريفي•

مصادر التعلم

أكاديميفابدبلوم •

برنامج  تدريب •
المدربين

برنامج العضوية •

(رسفراء حمدان لالبتكا)
الورش التدريبية•

المخيمات•

استقطاب خبراء •
دوليين

لالتدريب والتأهي

المشاركات المحلية•

المشاركات الدولية•

المعارض 
والمؤتمرات

شراكات مؤسسية•

زيارات من مؤسسات•

الشراكات

http://www.fablabuae.ae/


ديدة يقدم فاب الب اإلمارت لرواده ورش تدريبية مختلفة في مجاالت ع

: منها

التصميم الثالثي األبعاد

التصميم الثنائي األبعاد

البرمجة

اإللكترونيات

األردينو

الروبوتات

الذكاء 
اإلصطناعي

البرمجة

الطباعة 
ثالثية 

األبعاد
الواقع 

اإلفتراض ي

الواقع 
املعزز 

التصنيع 
الرقمي





19كوفيد

!نعمة ونقمة



العزل الكلي

العودة بنسبة
50%

العودة التامة



التعلم عن بعد

دورات عن 

بعد

لقاءات 

افتراضية

مؤتمرات 

افتراضية

ورش عن 

بعد

برامج 

افتراضية



العودة بتأني



MARIAM ALGHAWI (PHD)

malghawi@ha.ae

gifted@ha.ae fablabuae@ha.ae

HamdanGifted

FABLABUAE

“Giftedness is arguably 

the most precious natural 

resource a civilization 

can have”.

(Sternberg & Davidson 1986, as cited in 

Pfeiffer 2002, p.ix).
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