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 واالبداعالموهبة 

Talent and Creativity 

 
 البيانات الأكاديمية

 الكلية : التربية القسم : التربية الخاصة

ssheikh@taibahu.edu.sa :  الاكاديميالبريد مساعداستاذ    الدرجة العلمية : 

 البيانات الشخصية

Dr. Solaiman Ragab 

Sayedahmad ElSheikh 
الإنجليزي الاسم :  

حمد أسليمان رجب سيدد. 

 محمد الشيخ
العربي الاسم :  

drsolaiman@fedu.bu.edu.eg  :  الجوال : 00966562721951  الإلكترونيالبريد 

 رابط الموقع االلكتروني جامعة طيبة رابط الموقع االلكتروني جامعة بنــهـا

 
 الموهبة واإلبداع

 
 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
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 الدراسيّ  البرنامج الذي يُقّدم ضمنه المقّرر لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 ثانياً: وصف المقّرر 
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حات يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بخلفية عامة عن أهمية دراسةةةةةةةةة المواب والموهبة والتفو  العقلي واإلبداع ونوةةةةةةةةبتها ل والتفري  بين المصةةةةةةةةطل
ت المختلفة : والمواب والعبقرية والتفو  العقلي والموهبة واالبداع ل والتعرف على خصةةةةةةةةةةةامص وسةةةةةةةةةةةمات المتفواين والموهوبين ل واإللما  بمح ا

وأسةةةةةةاليف ال وةةةةةةف عن المتفواين والموهوبين ل والتعرف على برامو رعايتهش ل ودراسةةةةةةة موةةةةةة التهش ل وأسةةةةةةاليف إر ةةةةةةادهش ل وإعداد معلميهش ل 
 والتعريف بدور األسرة والمدرسة في رعايتهش. 

 

 ثالثاً: أهداف المقّرر 
 :يتواع بعد االنتهاب من دراسة هما المقرر أن يصبح الطالف اادراً على أن 

 يحدد طبيعة الموهبة واإلبداع ل ويميز بين المفاهيش المرتبطة بها. .1
 يعرف العوامل المؤثرة في الموهبة واإلبداع والتمييز بين السمات والخصامص السلووية للموهوبين والمبدعين.  .2
 يطب  أساليف ال وف عن الموهوبين والمبدعين في المجاالت المختلفة. .3
 التي يحتمل أن يتعرض لها الموهوبون والمتفواون ل ووملك احتياجاتهش المتعددة.يحدد الصعوبات والمو الت  .4
 يقارن بين أساليف الرعاية التربوية والتعليمية للمبدعين والموهوبين وسبل تطويرها. .5
 يورح البرامو التربوية المستخدمة في تنمية القدرات االبت ارية والمواهف الخاصة. .6
 تنمية القدرات اإلبداعية والمواهف الخاصة.يستخد  األساليف المختلفة ل .7

 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 ااممة الموضوعات

 األول 1

 تعريفات ومفاهيش أساسية : 

 .العبقرية.د      اإلبداع .          . ج       التفو .      .ب      الموهبة.        .أ
 أهمية المواهف الخاصة للفرد والمجتمع.  .هة

 الثاني 2

 مجاالت الموهبة والتفو  : 

 اإلستعداد العقلي العا .  .ب                التحصيل األواديمي  .أ

 .التف يراإلبداعي.  د   الفنون األدامية والبصرية.        .ج

 حروية. -النفس االستعدادات. و            االجتماعية.       القيادة .هة

 الثالث 3
اإلبت ار واإلبداع : التعريف ل الخصامص ل القدرات اإلبداعية ل عالاة اإلبداع باإلبت ارية ل أهش 

 نظريات واستراتيجيات اإلبداع ل ل سمات المبدعين.
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 الرابع 4

 العوامل المؤثرة في نمو الموهبة واإلبداع : 

 عوامل أسرية. ب.       عوامل  خصية.            أ.

 عوامل مجتمعية.  د.           عوامل مدرسية.      ج. 

 الخامس 5

 السمات والخصامص السلووية للموهوبين والمبدعين : 

 الخصامص العقلية والمعرفية. ب.        الخصامص الجسمية.            .أ
                           الخصامص المزاجية واالنفعالية.       د. الخصامص االجتماعية.ج. 

 هة. الميول واالهتمامات. 

 السادس 6

 :والمبدعين ال وف عن الموهوبين 

 القضايا والمو الت المرتبطة بإوتواف الموهبة واإلبداع .  .أ
 .والمبدعينأهش ال وادر المسئولة عن اوتواف الموهوبين  .ب
 .للموهبة واإلبداع  المح ات التوخيصيةج. 

 الناتو اإلبداعي –الوخصية اإلبداعية  –اإلبداعي المناخ  السابع 7

 الثامن 8

 :والمبدعينالمتطلبات التربوية لرعاية المتفواين والموهوبين 

 التطور التاريخي ألساليف رعاية المتفواين عقلياً والموهوبين.  .أ
 أهش المو الت التربوية والنفسية واالجتماعية للمبدعين والموهوبين.  .ب
 إحتياجات المتفواين والموهوبين.  .ج
 البيئة المعززة والمعواة للموهبة واإلبداع.  .د

 استراتيجيات وبرامو الرعاية التربوية الخاصة بالمتفواين والموهوبين :  التاسع 9

 التعليمي.  ب. التسريع                التعليمي.           اإلثراب .أ

 العا ر 10

 استراتيجيات وبرامو الرعاية التربوية الخاصة بالمتفواين والموهوبين :  تابع : 

 تجميع الموهوبين والمتفواين. ج.  

 ) التعليش المنزلي(. د.    التمدرس 

 بعض البرامو العالمية لرعاية المتفواين والموهوبين:  الحادي عور 11
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 الجدول الزمنّي لتقييش الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   خامساً: •

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييش التقييش
 نسبة الدرجة إلى

 درجة التقييش النهامي
%20 20 األسبوع الحادي عور بحث 1  
%20 20 طوال الفصل المواروة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريري  3 %10 10 األسبوع السابع   
2اختبار تحريري  4 %10 10 األسبوع الرابع عور   
%40 40 األسبوع السادس عور اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 : مصادر التعلُّشاسادسً 
 

 ة  ال تاب أو ال تف المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1
 دار المعرفة الجامعية.  لالقاهرة   لاإلبداع والموهبة في التعليش العا   ل 2008ل منسي ل محمودعبدالحليش  .1
 دار الزهراب. لالرياض  ل الموهبة والتفو  واالبت ار ل2006ل .  محمد ل عبد الصبور منصور 2

 ة  المراجةع األسةاسّية في تدريس المقّرر.2
 سي ولوجية الموهبة واإلبداع ل القاهرة ل مؤسسة  باب الجامعات. ل 2008ل طار ل ومال  .1

 نموذج التعجيل بالنمو المعرفي.  .أ
 نموذج بردو واإلثراب لتنمية التف ير اإلبداعي .  .ب

 الثاني عور 12
 ج. نموذج اإلثراب الثالثي لرينزولي. 

  لتنمية مهارات التف ير. د. نموذج وبرنامو ديبونو 

 الثالث عور 13
 األساليف التربوية لتنمية القدرات االبداعية والمواهف الخاصة : 

 التف ير التحليلي ل التف ير الترويبي ل التف ير المنتو. تنمية التف ير : التف ير النااد ل .أ
  التدريف على التف ير الخال . 

 الرابع عور 14
 األساليف التربوية لتنمية القدرات االبداعية والمواهف الخاصة :  تابع : 

تنمية القدرات اإلبت ارية والمواهف الخاصة : التدريف على حل المو الت ل استثارة  .ب
 الخيال ل والتدريف على الخيال الخال  ل الفن واللعف والتحرر من ايود التف ير. 

 ميسرات ومعواات الموهبة واإلبداع. الخامس عور 15
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 .دالر ا  دار ل القاهرة لالموهبة   جيةسي ولو  ل 2005عادل عبد اهلل ل محمد ل  .2
 ة  ال تف والمراجع الموصى بها.3
  وتوجيهها ورعايتها ل القاهرة ل دار الف ر المعاصر. الموهبة والتفو  واإلبداع : أساليف ال وف عنها ل 2009ل  أحمدمحمدل الزعبي  .1

 دار اليازوري العلمية.  ل عمان  ل دراسات في التفو  والموهبة واإلبداع واالبت ار  ل  2007 عامرلطار  .2

 .ردارالف  ل  عمانل 2طأساليف ال وف عن الموهوبين والمتفواين ورعايتهش ل  ل  2004ل جروان ل فتحي  .3

 دار اليازوري العلمية.  ل عمان الموهبة والتفو  ل  ل  2002ل  الحافظ سالمة ل عبد .4

 .دار الورو  ل القاهرة  ل نظريات وبرامو في تربية المتميزين والموهوبين  ل  1999الحروبل  أنيس  .5
 دار ال تاب الجامعي. ل  العين لالموهبة والتفو  واإلبداع  ل  1999 ل فتحيجروان
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