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           Module Description      وصف المقرر :

باالطفال الموهوبين وتصميم يتضمن هذا المقرر التعريف 

واقع  على تعرفالثرائية وبرامج الكشف المبكر والبرامج اإل

رعايتهم على الصعيدين االقليمي والدولي  والتعريف بطرق  

 . تقييمهم

Orientation  with gifted  children , 

design of  enrichment  programs, 

evaluation  methods and  care  

presented  to  them  regionally  and 

 internationally  

 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 Knowing  the  characteristics  of   عامة بصفة  الموهوبين االطفال مجال تعرف  1

 gifted  children  in  general 

 االطفال وتعلم لتعليم التاريخي التطور دتحد 2

   الموهوبين

 

Following  historical  

progression  of teaching  gifted  

children  and  their  learning   

 االطفال وتعلم تعليم نظريات تطور تعرف 3
 الموهوبين

Knowing  theories  that 

underline  teaching  gifted  

children and  their  learning  

 وخصائصهم الموهوبين االطفال سمات تعرف 4
 السلوكية

Knowing  the behavioral  

characteristics  of  gifted  

children  

 المبكر والكشف  االثرائية البرامج تصميم تعرف 5

  الفئة لهذه واالرشاد

 

Knowing  how  to design  

enrichment  programs  and  

early  intervention  programs  

and counseling for  gifted 

children 

  Knowing  the  role  of وعالميا اقليميا الموهوبين رعاية واقع تعرف 6



 
  government  in caring  for رعايتهم في الحكومة ودور

gifted  children 

 والمشكالت الموهوبين االطفال تقييم طرق تعرف 8

 بذلك المرتبطة
Knowing  methods  of 

evaluating  gifted  children  and  

related  problems  to  

evaluation issues  

 

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:

 تشرح انطانبت يجال  االطفال انًوهوبيٍ   1

 

The student explains the field of gifted 

children 

 

 
2 

تعهيى وتعهى االطفال انًوهوبيٍ تتبع انطانبت تطور 

 تاريخيا 

Track the  historical development of the 

teaching and learning of gifted children  

 

3 
تقارٌ انطانبت بيٍ َظرياث تعهيى وتعهى االطفال 

 انًوهوبيٍ 

Comparing t between theories of teaching 

and learning of gifted children 

 

 

 تًيس انطانبت سًاث االطفال انًوهوبيٍ عٍ غيرهى 

Differentiate gifted children from other 

normal  children 

 

 
 تصًى انطانبت برَايج اثرائي نهًوهوبيٍ 

Design  enrichment  programs  for  

gifted  children  

 
 دور انحكويت في رعايت  االطفال  انًوهوبيٍ  تتوقع

Expect  the  role  of governments  to 

 care  for  gifted children  

 
 تقوو انطانبت انطفم انًوهوب 

Diagnose and evaluate gifted 

children  

 

 



 
 )ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس(محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 

 األسابيع

(Weeks) 

ساعات 

 التدريس 

(Hours) 

 تعريف الموهبة  -

  مجال االطفال الموهوبين  -

1 
2 

 2 1 التطور التاريخي لتعلم االطفال  الموهوبين  من خالل  البحوث  والدراسات  -

 2 1 نظريات  تعلم وتعليم االطفال  الموهوبين  -

 4 2 سمات االطفال الموهوبين  وخصائصهم السلوكية   -

 6 3 تصميم البرامج االثرائية  وبرامج الكشف المبكر  لألطفال  الموهوبين  -

 4 2 تجارب رعاية  الموهوبين  اقليميا  وعالميا  -

-  

 طرق تقويم  االطفال  الموهوبين  -

 مشكالت  تقويم  االطفال  الموهوبين  -

2 4 

4 
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Publisher 
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