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المجلس العالمي لألطفال  
 الموهوبين والمتفوقين 

 
 

 

 السادة األعزاء أعضاء المجلس العالمي لألطفال الموهوبين والمتفوقين، 

 وبعد، تحية طيبة  

المبادئ   معكم  أتشارك  أن  تعليم  يسعدني  نطاق  في  المهني  للتعلُّم  العالمية 

ويمكن استخدام الوثيقة باعتبارها إرشادات توجيهية عند اتخاذ أي قرار   الموهوبين.

حيث يمكن أن   تعلق بالتعليم من جانب هيئات محلية أو إقليمية أو حكومية أو وطنية.ي

تعلُّم المهني في  الوثيقة على تطوير برامج ال  هتساعد المبادئ العشرة الواردة في هذ

 نطاق تعليم الموهوبين على النحو الذي يوحي به اسمها

وواضعي  . الُمعل ِّمين  من  لكٍل  توجيهية  إرشادات  المبادئ  هذه  توفر  أن  يمكن  إذ 

ن باتخاذ قرارات تتعلق ببرامج إعداد  يالمعنيوالسياسات ومتخصصي التعلم المهني، 

 أنحاء العالم.  في مختلف الُمعل ِّمين في جميع المناطق والبلدان 

عَت التعاون  تعليم الموهوبين ب   مجالالمبادئ العالمية للتعلُّم المهني في    هذه  ُوضِّ

مين كانوا    بين لجنة من العلماء والممارسين الذين جرى اختيارهم من بين عدة ُمتقد ِّ

كل عضو من   قد موقد   لمجلس العالمي لألطفال الموهوبين والمتفوقين.اأعضاًء في  

من وبطبيعة الحال، كان   ي ِّمة، كل من منظوره الفردي.ـوأفكارا ق  ىأعضاء اللجنة رؤ

تمثيل واسع النطاق بهدف   تزويد صانعي  لوثيقة مفيدة ونافعة    صياغةالمهم وجود 

 القرارات في البيئات حول العالم بما يلزمهم من توجيه وإرشاد. 

على توليها القيادة في هذه  Norma Hafensteinلتقدم بالشكر للدكتورة/  اوأود  

علًما بأن العمل الذي  وقين.المبادرة من المجلس العالمي لألطفال الموهوبين والمتف

 Joiطوال سير العملية التي استمرت لمدة عامين قد حظي بدعم السيدتين    قامت به

Lin  وKayla Steffins.   تطوعوا  أقدم  كما الذين  اللجنة  أعضاء  لجميع  الشكر 

ونتوجه بالشكر كذلك ألعضاء فريق الكتابة  المبادئ.  هذه  وضعلللمشاركة في العمل  

، الدكتورة/ Rosemary Cathcartالدكتورة/    -الذين صاغوا الوثيقة النهائية وهم  

Shelagh Gallagher  /الدكتورة  ،Norma Hafenstein /الدكتورة  ،
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Michelle Ronksley-Pavia  /الدكتور  ،Bruce Shore   /والدكتورة

Margaret Sutherland . 

مشا خدمات  يرجى  وُمقد ِّمي  السياسات  ري  وُمقر ِّ الُمعل ِّمين  مع  الوثيقة  هذه  ركة 

التعلُّم المهني والقادة في برامج إعداد الُمعل ِّمين المهتمين بتهيئة وإعداد الُمعل ِّمين بحيث  

 يتسنى لهم تعليم األطفال الموهوبين والمتفوقين بشكٍل مناسب في شتى أنحاء العالم.

أفضل حين عالمنا  وتعزيز سيصبح  والشباب  األطفال  تطوير مواهب  نعمل على  ما 

 على المستويات. أل اتهم يإمكان

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

 ذ
 

 Julia Link Robertsالدكتورة/       

رئيس المجلس العالمي لألطفال الموهوبين والمتفوقين 

كنتاكي  ( أستاذة دراسات الموهوبين بجامعة 2017-2021)

 الغربية 
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مة
ِّ
 ُمقد

 

إن العمل على اإلعداد الشامل 

المستوى  على  للُمعل ِّمين 

تعليم   نطاق  في  األساسي 

د على استيفاء   الموهوبين يُساعِّ

شيئًا  تعلُّم  في  لحقه  طفل  كل 

ن    جديد بشكٍل يومي. حيث يُمكِّ

بعض   تلبية  في  األحيان 

موهوب   طفل  أي  احتياجات 

داخل فصول دراسية عادية إذا  

ك كيفية إضافة   كان الُمعل ِّم يُدرِّ

والتحدي    قدراً  الصعوبة  من 

 عن طريق تطبيق التمايز 

وأسلوب   الدراسي  المنهج  على 

األطفال   التدريس. إن جميع  بل 

يستفيدون في واقع األمر حينما 

هذا   مثل  الفصل  ُمعل ِّمي  يتلقى 

علىا رفيع    إلعداد  التعليم 

بعض  المستوى. يحتاج  بينما 

تدخل  إلى  الموهوبين  التالميذ 

برامج   شكل  في  كثافة  أشد 

صة أو ذات وتيرة أسرع  ُمتخص ِّ

(Assouline 

ثم  (.2014وآخرون،   ومن 

المعنيون   المعلمون  يحتاج 

ببذل مثل هذه الجهود إلى مزيد  

م.من اإلعداد الُمكثَّف    والُمتقد ِّ

 علًما بأن الحاجة 

تعليم   نطاق  في  المهني  للتعلُّم 

على   يقتصر  ال  الموهوبين 

فحسب. سبيل  المعلمين  فعلى 

المثال، يحتاج مستشارو التوجيه  

بالمدرسة  النفس  وعلماء 

إلى   اآلخرون  الدعم  وموظفو 

من    شرح يمكنهم  التي  الكيفية 

خاللها تزويد الطالب المتفوقين 

من   يلزمهم  بما  والموهوبين 

لاللتحاق   أو    ةالجامعبتأهيل 

أو  التخطيط  ال دعم  الوظيفي 

كما والجتماعي  اال عاطفي، 

م على  المدراس يتعين  ديري 

مدى   باستيعا ومراقبة  كيفية 

 فعالية البرامج الُمطبَّقة. 

ز المبادئ التالية البنية   وتُبرِّ

سائر   وتأهيل  إلعداد  التحتية 

دعم   من  يمكنهم  بما  المعلمين 

بفصولهم   الموهوبين  األطفال 

الدراسية في شتى أنحاء العالم، 

بيئتهم   عن  النظر  بغض  وذلك 

 التعليمية الخاصة.

نُ  مع  ونحن  تعاون  بأي  ب  رح ِّ

التعليمية  العملية  في  الزمالء 

بهدف    حول تلك   تفعيلالعالم 

المبادئ والمساعدة على ضمان  

على   كافةً  التالميذ  يحصل  أن 

 . هالتعليم الذي يستحقون
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الدراسات   ظهرت من  العديد 

الطالب   البحثية أن  على  أدلة 

احتياجات   تلزمهم  الموهوبين 

أنه   استثنائية.تعليمية   حيث 

إلى   احتياجهم  إلى  باإلضافة 

فهم   متطور،  تعليمي  محتوى 

عن   ميوالً أكثر   البحث  إلى 

أفكار   واستحداث  معلومات 

جديدة واالنخراط في نُُهج تفكير  

( وتعقيدًا  تطوًرا   .Sأكثر 

Gallagher  و  2013عامSak  

 (. 2004عام 

أن انعدام وجود مستوى مناسب  

الب  من الصعوبة قد يجعل الط

باإلحباط  يشعرون  الموهوبين 

عن   منعزلون  وبأنهم  واالستياء 

( الرسمي    Kanevskyالتعليم 

؛ 2003عام    Keighleyو

Preckel    ،2010وآخرون.) 

ر األبحاث أنه في حالة  كما تُظهِّ

مهني،   انعدام إعداد  وجود 

المعرفة  سف المعلمون  يفتقد 

تمييز  من  نهم  تُمك ِّ التي  الالزمة 

شكٍل دقيق الطالب الموهوبين ب

برامج  ضمن  إللحاقهم 

صة أو ذات وتيرة أسرع  ُمتخص ِّ

أنهم    يالئمبما   كما  تفوقهم؛ 

بكيفية  المعرفة  إلى  يفتقرون 

التمايز  استراتيجيات  تطبيق 

وتعقيد   عمق  من  تُزيد  التي 

 Van)  التعليميةعمليتهم  

Tassel-Baska    ،وآخرون

2021.) 

األكثر   الخسارة  وتتجلى 

ا التالميذ  بين  لموهوبين  فداحةً 

المتطورة  قدراتهم  تُطَمس  ممن 

 بسبب الفقر أو العجز

ُرغَم أنهم  أو التحيُّزات الثقافية.

في   وهم  بالمدرسة  يلتحقون  قد 

إلى   التوق  أنه    التعلُّم،غاية  بيد 

التالميذ  هؤالء  يعاني  ما  غالبًا 

اإلغفال  من  الموهوبين 

تعلم   مستوى  على  والحصول 

قدرات،  يمتلكونه من  ا  ممَّ أدنى 

األمر الذي يُمث ِّل إهداًرا مأساويًا  

مال  ورأس  شخصية  إلمكانات 

قدرات  بشري. تمييز  بأن  علًما 

مثل هؤالء التالميذ وهم صغار 

التعلُّم في  رغباتهم  يدعم    وتلبية 

في   هم  ويُسِّ االجتماعية  العدالة 

في   صحية  اقتصادات  إنشاء 

 نهاية المطاف.
 

قدَّم العقد الجديد رسائل تذكير  

االهتمام   بضرورة  واضحة 

العالم بحيث   بالعقول المقتدرة في 

تعليًما جيدًا. ُمتعل ِّمة   يعد  إذ تكون 

و العالمي  االحتباس  الوباء  ازدياد 

الت    الحراري والتحوُّ

الديموغرافية بمثابة مشاكل ُمعقَّدة  

التعامل معها  ومستحدثة وتستلزم 

وتعاون   وإبداع  وخبرة  بحصافة 

مختلف  علًما   التخصُّصات.  بين 

يكون   المجتمعي  التقدم  بأن 

بابتكار وبصيرة    اتمدعوًما 

حتى   شخاصاأل موهبة،  األكثر 

وجود   وانتفاء  االستقرار  ظل  في 

فنحن جميعًا نستفيد   .كبيرةأزمات 

من فضولهم ورؤاهم التي تساعد  

العلوم   بمستوى  االرتقاء  على 

 والفنون والثقافة. 

ُرغم أننا جميًعا نعتمد عىل 

مها  
ِّ
قد

ُ
ي ي 

الت  المساهمات 

والمتفوقون   الموهوبون 

ن عبر  مي 
ِّ
البالغون، إال أن الُمعل

العالم ال يتلقون سوى القليل  

كيفية   بشأن  المعلومات  من 

ن  تعليم   والمتفوقي  ن  الموهوبي 

األطفال.  من   من  ف 
َ
ستهد

ُ
ي

للتعلم   العالمية  المبادئ 

تعليم   نطاق  ي 
ن
ف ي 

المهتن

المجلس  لدى  ن  الموهوبي 

ن   الموهوبي  لألطفال  العالمي 

تقديم   إىل  ن  والمتفوقي 

ي  
ن
ف هذه   تقليص المساعدة 

إعداد  ي 
ن
ف العميقة  الفجوة 
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إرساء   خالل  من  ن  مي 
ِّ
الُمعل

سياسات وممارسات إرشادية  

ي 
ن
ي   ف

المهتن م 
ُّ
التعل مجال 

. ل ن  لموهوبي 

ا إذا   وربما يتساءل البعض عمَّ

إلى   يحتاجون  المعلمون  كان 

الطالب  تخص  ُمحدَّدة  تعليمات 

أن   افتراض  على  الموهوبين، 

على   قادرون  األطفال  هؤالء 

غير أن هذا يُعد   االعتناء بأنفسهم.

أحد   وهو  خاطئ  ر  تصوُّ بمثابة 

التي العديدة  به  المفاهيم    ا يتمسك 

المعل ِّمون في ظل عدم توفر التعلُّم 

المتفوقين   للطالب  المهني 

(Alencar    ،2002وآخرون.) 

 في حقيقة األمر، 

 
 



 

للتعلُّم المهني في نطاق تعليم   المبادئ العالمية 

 الموهوبين

رج. .1 الُمعل ِّمين عُرضةً للتعامل مع تالميذ موهوبين، ومن ثم فهناك حاجة ألن  تُراعي برامج التعلُّم المهني الشاملة أن جميع   محتوى ُمتد ِّ

العملية التعليمية واالرتقاء بمستوى األطفال الموهوبين، ُرغَم   يتلقى جميع المعلمين قدًرا ُمعيَّنًا من اإلعداد المهني الذي يؤهلهم لدعم

 لذي يؤديه كل ُمعل ِّم. أنه قد يكون هناك تباين في مقدار ونوع المحتوى بحسب الدور ا

يرتكز أي برنامج جيد للتعلُّم المهني على أفضل ما توصلت إليه الممارسات والبحوث، وهذا يتضمن األساليب التي  االستناد إلى أدلة. .2

 خدمات ُمتمايزة.تُبرز االختالف االستثنائي للتالميذ الموهوبين عن غيرهم من التالميذ اآلخرين باعتبارها أساسًا منطقيًا لتقديم 

واالجتماعية   كلي. .3 األكاديمية  احتياجاته  يتضمن  بما  الطفل،  جوانب  جميع  الموهوبين  تعليم  نطاق  في  المهني  التعلُّم  يراعي  أن  ينبغي 

 والعاطفية.

ليب متنوعة للتمييز،  ينطوي أي برنامج شامل للتعلُّم المهني على معلومات تتعلق بمستويات وأشكال مختلفة للموهبة، فضالً عن أسا ُمْجَمل. .4

دة لتعديل المنهج الدراسي وأس  ب التدريس.اليونماذج برامج مختلفة، وخيارات ُمتعد ِّ

ف. .5 هات وسائر المجموعات العرقية لينبغي أن تُراعي برامج التعلُّم المهني   ُمنصِّ لموهوبين تلبية احتياجات التالميذ من شتى األجناس والتوجُّ

 متنوعة. أعراقوينبغي إيالء أولوية لتوظيف واستبقاء ُمعل ِّمين من  ألصليين.والثقافية ومجموعات السكان ا

ولذلك يلزم أن تنطوي خطة التعلُّم المهني   يكون لموظفي المدرسة تأثيًرا مباشًرا أو غير مباشر على حياة األطفال الموهوبين. شمولي. .6

لإلداريين  ل ُموجهةً  الطالب  لموهوبين على شروط وأحكام  احتياجات  بشأن  الخاصين وغيرهم  والمعلمين  النفس  والمستشارين وعلماء 

 الموهوبين.

ل. .7 ، مع التشديد على أن المسؤولية عن هؤالء التالميذ الموهوبين تقع ةمتكامل  ةالتعلُّم المهني للموهوبين برامج مدرسي قدم ينبغي أن ي ُمتكامِّ

 لى الُمعل ِّمين الُمكلَّفين بمسؤوليات ُمحدَّدة لمصلحة التالميذ الموهوبين.على عاتق المجتمع المدرسي بأسره وال تقتصر ع

د. .8 دة وُمستمرة طوال الحياة المهنية لصقل وإثراء المعارف والمهارات لينبغي أن تُوف ِّر خطة التعلُّم المهنية   ُمتجد ِّ لموهوبين فرًصا ُمتجد ِّ

بة وُمستخدمة فضالً عن   خبرات التعلم المهنية األخرى.الحالية من خالل برامج ُمجرَّ

يُدَمج التعلُّم المهني   مستدام. .9 ينبغي إخضاع   أو المنطقة أو المقاطعة أو البلد.  ،للواليةلموهوبين ضمن السياسة التعليمية  لينبغي أن  كما 

دؤوبة بهدف تحفيز التعاون بين والبد من بذل جهود   البرامج لعملية رصد ومراقبة منتظمة، إلى جانب تطبيق أنظمة المساءلة المالئمة.

رو السياسات المدرسية وأعضاء المجتمع وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وغيرهم.   جميع األطراف المعنية، وهم ُمقر ِّ

التمكين. .10 فاعلية لموهوبين هو إعداد وتأهيل الُمعل ِّمين ليكونوا أشخاص  لينبغي أن يكون الهدف من التعلُّم المهني   يُحق ِّق  داعمين وذوي 

ز من قدرات الموهوبين ويستوفي ما يحتاجوه من خدمات.  ُمؤث ِّرة، األمر الذي يُعز ِّ
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 المبادئ العالمية
 

 

برامج تقتصر على الحد األدنى من التخصُّص الدراسي على النحو الذي  ■

ره المناطق التعليمية أو وزارات التعليم أو اإلدارات أو الكليات أو   تُقر ِّ

أو وجًها   المراسلة  أو عن طريق  اإلنترنت  إما عبر  س  تُدرَّ الجامعات، 

 لوجه. 

بالموهوبين، والتي    الخاص ةبرامج التعلم المهني القائمة أو الُمطبَّقة فعليًا   ■

 اإلعداد األولية. تُخصَّص للُمعل ِّمين الذين استكملوا برامج

  في برامج التعليم بدواٍم كلي أو جزئي، وعادةً ما تُقدَّم مثل هذه البرامج  ■

مؤسسات التعليم العالي أو بالتعاون معها، وتتميَّز بأنها تتجاوز مستوى  

ن في مواد تعليم  لي للُمعل ِّم مع اشتمالها على ُمضمَّ برامج اإلعداد األوَّ

)مث أخرى  مجاالت  أو  التعليم  الموهوبين  أو  النفس  علم  أو  اإلرشاد  ل 

لتعليم  خصيًصا  ُمعد  دراسي  تخصُّص  أو  الشامل(،  أو  الخاص 

 الموهوبين.

علًما بأن سيكون هناك تباين في مقدار ومحتوى التعلم المهني الذين يحتاجه  

ر أعاله لكي يتسنى لهم تلبية احتياجات تالميذهم   الُمعل ِّمون في كل سياق مما ذُكِّ

  Haydenو  Gubbinsوهو ما سيستلزم قدًرا من التكيٌّف المحلي )الموهوبين،  

وينبغي أن يكون تنفيذ أي خطة تعلُّم مهني مصحوبًا بعملية رصد   (.2020عام  

( فعاليتها  بمدى  تتعلق  بأبحاث  ومشفوعًا  للبرنامج    Johnsenومراقبة 

 (. 1991وآخرون    Shore؛  1996، عام  Parker؛  2019عام    Clarenbachو

 

رقم   العالمي  محتوى   : 1المبدأ 
رج. 

ِّ
 ُمتد

ِّمين عُرضًة للتعامل مع   م المهني الشاملة أن جميع الُمعل  تُراعي برامج التعلُّ

تالميذ موهوبين، ومن ثم فهناك حاجة ألن يتلقى جميع المعلمين قدًرا ُمعيًَّنا من  
لدعم يؤهلهم  المهني  واال  اإلعداد  التعليمية  األطفال العملية  بمستوى  رتقاء 

الموهوبين، ُرغمَ أنه قد يكون هناك تباين في مقدار ونوع المحتوى بحسب الدور 

ِّم.  الذي يؤديه كل ُمعل 

يتعامل كل ُمعل ِّم مع تالميذ يتسمون بالتفوق ويمتلكون قدرة على التعلُّم بشكٍل  

ك يحتاج ولذل أسرع أو بتعمٍق أكبر مقارنةً باألطفال اآلخرين من نفس عمرهم. 

المهني   التعلُّم  من  قدٍر  إلى  ُمعل ِّم  التعامل لكل  له  ليتسنى  والموهوبين    لمتفوقين 

س الفصل العادي الذي يتعامل مع   .عهمم من التالميذ قد ال    عدد كبيرغير أن ُمدرِّ

س   يُدرَّ ُمعل ِّم  يحتاجه  الذي  المعرفة  اتساع  أو  ق  التعمُّ من  القدر  نفس  إلى  يحتاج 

  Roberts؛ 2012عام  Ibrahimو Aullsفصل جميع تالميذه من الموهوبين )

عام    Tomlinsonو  2015عام    Inmanو سياق   (. 2008وآخرون،  أن  كما 

ديد أي المعارف والمهارات المهنية األكثر  عملية التدريس والتعلُّم يُؤث ِّر على تح

ٍم ما، ومنها على سبيل المثال، عقد مقارنة بين فصول دراسية كبيرة   صلة بُمعل ِّ

الحجم قليلة الموارد متعددة المستويات بمدارس وفصول دراسية حديثة وُمجهَّزة  

مو برام (. 2004عام  Shoreو  Clarkتجهيًزا جيدًا ) ج  وينبغي أن يُراعي ُمصم ِّ

جة من حيث التعمُّق ن    التعلُّم المهني إعداد مستويات ُمتدر ِّ والتعقيد، وهو ما يُمكِّ

 تطبيقه بطرٍق شتى منها على سبيل المثال: 
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الموهوبين  ■ تعليم  مناقشة  عند  فعاليتها  تبرز  التي  االستراتيجيات 

بم اآلخرين،  المدرسة وسلطات    امع  وقيادة  األمور  أولياء  فيهم 

 التعليم المحلية.

التدريس  :3المستوى   في  صين  الُمتخص ِّ للُمعل ِّمين  المحتوى  من  عينة 

قي البرامج والمتخصصين في برامج   للتالميذ الموهوبين حصًرا، بمن فيهم ُمنس ِّ

المدارس،  اإلثراء بدواٍم كامل ممن يخدمون في عدٍد من المستويات الصفية أو  

صة. ُمتخص ِّ مدارس  أم  بذاتها  قائمة  دراسية  فصول  في  ذلك  كان  جميع   سواًء 

 المعلومات الواردة في المستويين األول والثاني اعاله، إلى جانب ما يلي: 

والتميُّز  ■ الموهبة  بشأن  والبحثية  النظرية  لألدبيات  تفصيلية  دراسة 

ُمخت في  منها  كل  تعريف  كيفية  يتضمن  وهذا  السياقات واإلبداع،  لف 

 الثقافية. 

 نماذج برامج تعليم الموهوبين وطرق تقييم تلك البرامج.  ■

اآلثار التعليمية المترتبة على التطوير المتقدم واألساليب المتبعة لتغيير   ■

الوتيرة والتعمق ومدى تعقيد المناهج وأساليب التدريس بما يوائم التعلُّم  

م، وهذا يتضمن التعلُّم ذاتي التن ظيم والكيفية التي ينتهجها الخبراء  الُمتقد ِّ

 إلظهار أعمالهم بطريقٍة إبداعية.

واالحتياجات   ■ المتطلبات  لدعم  صة  الُمتخص ِّ والمعارف  االستراتيجيات 

 االجتماعية العاطفية للمتعلمين الموهوبين.

 كيفية إجراء بحث عملي وتقييم فعالية الممارسات المحلية.  ■

م بالنسبة لمستوى الصف المنوط بهم  اإللمام والمعرفة بالمحتوى   ■ الُمتقد ِّ

 التدريس له.

رقم   العالمي   : 2المبدأ 
 االستناد إىل أدلة. 

م المهني على أفضل ما توصلت إليه الممارسات   يرتكز أي برنامج جيد للتعلُّ
للتالميذ    والبحوث، االستثنائي  االختالف  تُبرز  التي  األساليب  يتضمن  وهذا 

باعتبارها أساسًا منطقيًا لتقديم  الموهوبين عن غيرهم من ا لتالميذ اآلخرين 
 خدمات ُمتمايزة. 

 

تُصنَّف الممارسة المهنية المستندة إلى أدلة باعتبارها المعيار الذهبي في كل 

إذ أنَّه في حالة تعليم الموهوبين، يرتكز برنامج التعلُّم المهني المستند إلى   مجال.

المتعلقة   البحوث  )أ(  يلي  ما  على  والمتفوقين أدلة  الموهوبين  التالميذ  بطبيعة 

وأفضل الممارسات في هذا المجال، و)ب( البحوث المتعلقة بأفضل الممارسات 

المهني.  التعلُّم  تعليم   في  في  الصف ِّية  الممارسات  من  العديد  فعالية  ثبتت  وقد 

الموهوبين وأصبح من الضروري إبرازها عند إعداد ُمعل ِّم المتعلمين الموهوبين  

(Little  ؛ 2017عامMiller  ؛ 2009عامPeters وJolly  2018عام.) 

 

 
 

 

جة المستويات   عينة إلطار خطة تعلُّم مهني ُمتدر ِّ

فيهم ُمعل ِّمي الفصول   اعينة من المحتوى لجميع الُمعل ِّمين، بم المستوى األول:

من  وغيرهم  الفنون  وُمعل ِّمي  األطفال  رياض  مرحلة  وُمعل ِّمي  العادية  الدراسية 

( الخاص  التعليم  احتياجات  قي  وُمنس ِّ صين  الُمتخص ِّ ( SENCosالُمعل ِّمين 

 ومستشاري المدارس بالبيئات المدرسية الكبيرة: 

لى قدم المساواة فيما الوعي واإلدراك بأن نمو األطفال المختلفين ال يكون ع ■

د المناهج الدراسية حدود عليا لما هو ُمتوقَّع منهم  بينهم، مع ضرورة أالَّ تُحد ِّ

 في عُمرِّ ُمعيَّن 

ال تُمث ِّل المناهج الدراسية العادية ثمة صعوبة أو تحٍد   أو مرحلة تعليمية ُمعيَّنة.

يستلزم األمر  فإن  ثم  ومن  األحيان،  أغلب  في  الموهوبين  إدخال   للتالميذ 

 تعديالت على خبراتهم األكاديمية لضمان أن يتعلموا شيئًا جديدًا بشكٍل يومي. 

صة لتعليم   ■ السمات والخصائص التي تُؤه ِّل التالميذ لاللتحاق ببرامج ُمتخص ِّ

حالة  في  متباينة  بصورةٍ  الموهبة  بزوغ  كيفية  تتضمن  والتي  الموهوبين، 

إلى طمس وإخفاء الموهبة،    اختالف المجموعات السكانية، وما الذي يفضي

 وماهية الدعم االجتماعي العاطفي الذي قد يكون مستلزًما.

مساعدة المتعلمين    االممارسات الصف ِّية والمدرسية األساسية التي من شأنه ■

، طرح أسئلة أكثر تراكميالموهوبين، ومنها على سبيل المثال؛ التجميع ال

وتكليف   دراسية  مواد  شرح  الصف، تعقيدًا،  مستوى  تتجاوز  بواجبات 

 وأخيًرا استخدام التقنيات المتاحة كآلية لتطبيق التمايز. 

 الظروف التي يُنَصح بتسريع النماذج المختلفة بمجرد تحقُّقها. ■

م  المستوى الثاني: عينة من المحتوى لُمعل ِّمي برامج اإلثراء أو اإللحاق الُمتقد ِّ

(  IGCSEالعامة الدولية للتعليم الثانوي )  أو البكالوريا الدولية أو فصول الشهادة

جميع المعلومات الواردة في المستوى األول أعاله، إلى جانب  ومديري المدارس.

 ما يلي:

استنباط وتحديد العناصر الموجودة بالمناهج الدراسية المشتركة والتي تتسم  ■

عن كيفية   بأنها ُمحبَّذة وقي ِّمة بشكٍل خاص للمتعلمين المتميزين للغاية، فضالً 

ل  إيجاد أو استحداث منهج دراسي من هذا القبيل. أساليب التدريس التي تُكم ِّ

 المناهج الُمتق ِّدمة.

صين في الموضوع التماسًا لمساعدتهم في   ■ توقيت وكيفية الوصول إلى ُمتخص ِّ

ُمهتم   تلميذ  ألي  د  والُمرش ِّ ه  الُموج ِّ دور  لتأدية  أو  الدراسية  المناهج  تخطيط 

 بموضوعٍ ما يتجاوز حدود المنهج الدراسي.

 البارزين.االحتياجات االجتماعية والعاطفية واالسترشادية للتالميذ  ■
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رقم   العالمي   : 3المبدأ 
 .  كىلي

م المهني  لموهوبين جميع جوانب الطفل، بما يتضمن  لينبغي أن يراعي التعلُّ

 األكاديمية واالجتماعية والعاطفية.احتياجاته 

ينبغي أن تُرك ِّز عملية التعلُّم المهني ككل على فكرة مفادها أن التالميذ  

مستقلة. بشخصيات  ويتمتعون  بمكان استثنائيون  األهمية  تصميم    ومن  عند 

المهني   التعلُّم  لهؤالء لبرامج  المتنوعة  الطبيعة  الحسبان  في  األخذ  لموهوبين 

بالنسبة للفصول الدراسية وعملية التعلُّم   الُمتعل ِّمين وما تعنيه مثل هذه التباينات

الدراسي   للفصل  نطاقًا  األوسع  الحياة  عن  فضالً  التعليمية  واالستراتيجيات 

ككل. المدرسي  الحياة  والمجتمع  جوانب  جميع  دراسة  سيتيح  هذا  بأن  علًما 

مت الُمتعل ِّم،  على  تُؤث ِّر  التي  الحياة"  المدرسية  "مدى  الظروف  ضمنةً 

(Teschers    77، ص  2020عام.)  نظرة شمولية على تعليم الموهوبين والتي

 تأخذ بعين االعتبار جميع أبعاد تنمية الطفل. 

ينبغي أن يفضي برنامج التعلُّم   منظور يراعي جميع جوانب الطفل. ■

تتجاوز   بطريقة  التفكير  على  الُمعل ِّمين  وتشجيع  تحفيز  إلى  المهني 

القدرات المعرفية المتميزة للتلميذ الموهوب مع األخذ في االعتبار  

ُرغَم أن العديد من التالميذ الموهوبين  االحتياجات العاطفية للتلميذ.

إالَّ أن بعضهم يواجه تحديات اجتماعية بإمكانهم التأقلم بصورةٍ جيدة،  

وعاطفية خاصة تُعزى إلى كونهم موهوبين ومتميزين عن أقرانهم  

(Freeman  2006، عام.)   وهذا يتضمن التكيُّف مع الكثافة المعرفية

حد  إلى  اإلتقان  االجتماعي؛  التكيُّف  قضايا  والعاطفية؛  واإلبداعية 

قد   تتعلق باألداء.  مصطنعة الكمال؛ أو التأقلم مع ضغوط حقيقية أو  

على   نضوجهم  يكتمل  أن  دون  وتفوقًا  تميًُّزا  التالميذ  بعض  ر  يُظهِّ

( بيد أن  2013عام    Silvermanالجتماعي والعاطفي )المستويين ا

آخرون قد يتجاوزون حدود االتزان االجتماعي والعاطفي المناسب 

التالميذ   ألعمارهم. بعض  لدى  إضافية  استثناءات  تتجلى  كما 

( أو  ADHDالموهوبين، كاضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه )

الجسدية. االختالفات  أو  د  و التوحُّ البد  جميع  ولذلك  يكتسب  أن 

وخصائص   سمات  بشأن  المعلومات  من  ُمعي ِّن  مستوٍى  الُمعل ِّمين 

العاطفية. االجتماعية  واحتياجاتهم  الموهوبين  يلزم  التالميذ  كما 

تجاهل  أو  إغفال  عدم  الضروري  من  أنه  معرفة  أيًضا  الُمعل ِّمون 

احتياجاتهم   تُلبى  ريثما  تأجيلها  أو  للتالميذ  األكاديمية  االحتياجات 

العاطفية؛ إذ أن استيفاء احتياجات الطفل بالكامل تستلزم والجتماعية  ا

االجتماعية   احتياجاته  جانب  إلى  األكاديمية  باحتياجاته  االعتناء 

 (. 2020عام  Cathcartالعاطفية في آٍن واحد )و

ينبغي تضمين تعليم الموهوبين باعتباره جزًءا ال   نهج المدرسة ككل. ■

المدارس   من  ويتجزأ  نطاقًا،  األوسع  المدرسي  والنظام    عدم الفردية 

الحقة. فِّكرة  أو  إضافة  د  ُمجرَّ باعتباره  معه  المبادئ  التعامل  )راجع 

ل"، "شمولي"(. رج"، "ُمتكامِّ  "ُمتد ِّ

لموهوبين إذا  لربما تُعظم االستفادة من التعلُّم المهني   رؤية مدى الحياة. ■

 . (.2020عام  Teschersاهتم بكامل حياة المتعلمين الموهوبين )

 

 

تعليم   وكيفية  توقيت  تستعرض  التي  الدراسات  من  أقل  عدد  وهناك 

  Reidالُمعل ِّمين ما يلزمهم من تصرفات ومهارات تؤهلهم لتعليم الموهوبين )

تثقيف   (.2016عام    Horváthováو ومعايير  ممارسات  ُمعظَم  تُستَمد 

وهذا   من الخبراء.  وعةمجمالُمعل ِّمين الموهوبين من وجهات نظر تُنسَب إلى  

يُوف ِّر أساسًا منطقيًا ال يرقى إلى اعتباره دليل قطعي، ولكنه يُعد بداية جديرة  

 علًما بأن قاعدة األدلة القائمة تؤيد المالحظات التالية:  .هتمامباال

ة بشأن النبوغ والمواهب واإلبداع على ما  د ال تنطوي أيًا من األبحاث الُمع ■

يزيد عن فصٍل واحد بخصوص أبحاث إعداد الُمعل ِّمين )على سبيل المثال؛  

Plucker وCallahan  ؛ 2020عامRobinson  2006وآخرون.) 

م بعض الدراسات الفردية خطوات   ■ لتمييز الكفاءات )كدراسة   مهمةبينما تُقد ِّ

Gerven    المثا  2021عام سبيل  أو  على  المعتقدات  أو  الخبرات  أو  ل( 

 التصرفات التي من شأنها تعزيز عملية تعليم الموهوبين.

الصف ِّية   ■ الممارسات  على  الطارئة  التغييرات  الدراسات  إحدى  َرَصَدت 

وقد كان تزايد العمل  للُمعل ِّمين وقارنتها بتقارير التالميذ عن تجاربهم الصف ِّية.

الت بمثابة  التالميذ  إلى  )الُمسنَد  التدريس  عملية  في  األهم    Hansenغيير 

رغم   (.1994عام    Feldhusenو أنه  إلى  أخرى  دراسة  نتائج  وخلصت 

استقاء بعض الفوائد من جميع أشكال اإلعداد المهني، إالَّ أن التدريب الجامعي 

( الُمعل ِّم  ممارسات  على  تأثيًرا  األكثر  العنصر  بمثابة    Westbergكان 

 (.2003عام  Daostو

المواقف  تُشير   ■ في  بالتغييرات  تتعلق  نتائج  إلى  التجريبية  األبحاث  بعض 

(Plunkett  وKronborg    ؛  2011عامVreijs    ،2017وآخرون ،)

فة ) عام   Gallagherو   Gallagherوتحسُّن في ممارسات التمييز الُمنصِّ

المناهج  2017وآخرون،    Riley؛  2013 لدمج  التخطيط  عن  فضالً   )

 (.1994عام  Westbergو Reisالدراسية )

تطبيق الممارسة المستندة إلى أدلة في إعداد الُمعل ِّم   مكنعلًما بأنه من الم

الُمختَص بتعليم الموهوبين، غير أن قاعدة البحث الرسمية تحتاج إلى تطوير  

ُمْحكَمة للتعلُّم   وإثراء. قاعدة أدلة  فعالية لتعزيز تدشين  ولعل الطريقة األكثر 

تجمي على  التركيز  في  تتمثل  الموهوبين  تعليم  نطاق  في  من المهني  عدد  ع 

الحالة   بدراسات  الخاصة  ومحددة  ل المحفوظات  بحثية  وتقارير  لموهوبين، 

اإلجراءات، فضالً عن المقارنات الُمعدَّة بين ممارسات التدريس والنتائج التي  

زها الُمتعل ِّم.  ولعله من الُمجدي والمفيد أن توضع كل ممارسة في سياقها   يُحرِّ

ة للُمعل ِّم والبيئة التعليمية وقاعدة األدلة في المناسب فيما يتعلق بالخلفية الثقافي

د أو التكيُّف مع الُمتعل ِّمين الذين يمتلكون أنواع متباينة من   التعليم العام والتفرُّ

التعلُّم المستند إلى أدلة والذي يتسم بأنه ُمالئِّم ثقافيًا إلى إحداث يؤدي  الموهبة.

الُمحتمل الُمعل ِّمين  معرفة  مدى  في  ملحوظ  للتالميذ  فارق  التدريس  بعملية  ين 

 . (2021عام  Kronborgو Plunkettالموهوبين )
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يميل التالميذ الموهوبين إلى مشاركة  القدرات والمواهب.  معاييرأسس و ■

(؛ غير أن  2009، عام  S. Gallagherسمات معرفية وشخصية متماثلة )

 (.2011وآخرون عام    Subotnikمتباينة )موهبة كٍل منهم تتجلى بطرٍق  

بالمهارات والسمات المعرفية   السياق الثقافي. ■ قد تحتفي الثقافات المختلفة 

االجتماعية   المتباينة. بالهياكل  الثقافات  بعض  تحتفي  المثال،  سبيل  فعلى 

الفردي. اإلنجاز  على  القدرة  عن  المجتمعي  تلك   والتعبير  عن  ينتج  وقد 

 ة تعريفات متباينة لمفهوم الموهبة. االختالفات الثقافي

م في تدني مستوى التحصيل. ■ هنالك   العوامل التي تطمس الموهبة أو تُسهِّ

العديد من العقبات التي تُفضي إلى طمس أي قدرة استثنائية أو تحول  

 دون اتقادها، والتي تتضمن المشكالت العاطفية أو التحيُّز الثقافي أو 

( المصاحبة  ،  Siegle؛  2019  عام،وآخرون    Gilar-Corbiاالستثناءات 

 (.2018عام 

الذكاء   التمييز. ■ ُمعدَّل  الختبار  الحصري  باالستخدام  يوصى  يعد  لم 

والمهارات. القدرات  مستوى  لتمييز  الوحيدة  الطريقة  حيث  باعتباره 

تتبنى برامج التعلُّم المهني رؤية شمولية للطفل تنطوي على   ينبغي أن 

والتي استعراض   مختلفة،  أدوات  باستخدام  والضعف  القوة  لمواطن 

درجات اختبار التحصيل، المعلومات المستقاة من أولياء    تتضمن

األمور والُمعل ِّمين، القوائم المرجعية السلوكية، عينات من أعمال  

التالميذ كجزء من تمييز مستوى قدراتهم إلى جانب درجات اختبار 

دة إلى تعزيز  وينبغي أن يُ  ُمعدَّل الذكاء. سفِّر استخدام أدوات ُمتعد ِّ

 عقبات أمامهم.  وضعوصول التالميذ إلى البرامج وليس 

نماذج لتطبيق التمايز على المناهج الدراسية وطرق التدريس وأساليب  ■

لمجموعة التقييم. نقدي  فحص  تصف   إجراء  التي  النماذج  من 

بحيث    التالميذ الموهوبين وعملية تعليمهم بشكٍل واضح وُمفصَّل

يتسنى للمعلمين اكتساب فهم مستند إلى أدلة فيما يتعلق بالموهبة  

 والكيفية التي يمكنهم اتباعها لخدمة الُمتعل ِّمين الموهوبين. 

البرنامج. ■ ضمن  هياكل  الموهوبين  برنامج  لدمج  مختلفة  أساليب 

وأشكال   التقويم  خدمات  يشمل  بما  المدرسية  تسريع الالعروض 

 والبرامج الُمخصَّصة.

ينبغي على مديري المدارس والمستشارين والُمعل ِّمين إدراك واستيعاب 

  وكيفية االستجابة الحتياجاتهم عن طريق   التنوع القائم بين الُمتعل ِّمين الموهوبين

المستلزمة. البرنامج  أحكام  وصياغة  أمام  إعداد  الوقت  إتاحة  بأن  علًما 

بتعليم   الموظفين بحيث يتسنى لهم تدارس القضايا النظرية والعملية المتعلقة 

الموهوبين من شأنه أن يُؤس ِّس مجتمعًا قويًا من الُمعل ِّمين المستعدين والقادرين  

 على االستجابة الحتياجات الموهوبين.

 

ا يعني األخذ في الحسبان الخلفية العائلية والثقافة والوضع االجتماعي وهذ 

على   الدعم  واحتياجات  والقدرات  واالهتمامات  والمهارات  االقتصادي 

ولعله من المفيد أن تُدَمج األعراف والقيم الثقافية   األجلين الطويل والقصير.

توجيه وصي بهدف  نطاقًا  األوسع  المدرسية  الدوافع  اغة عملية  إلى جانب 

ن قدرات جميع المتعلمين وتحتفي بهم    تعليم الموهوبين باستخدام طُرق تُثم ِّ

والتالميذ  ناقصا  تمثيال  ممثلة  ثقافية  مجموعات  من  واألطفال  )كاإلناث 

 ُمنخفضي التحصيل واألطفال ذوي اإلعاقة على سبيل المثال(. 

بأسره. ■ المجتمع  صالح  يُحق ِّق  د   مسعى  التعلُّم يُساعِّ الفعَّال   برنامج  المهني 

المعلمين على التفكير في كيفية إتاحة الفرص لتعليم الموهوبين داخل المدرسة  

وخارج نطاقها على حٍد سواء، بما يشمل البيئة المنزلية والعالم االجتماعي  

للطفل وكذلك األسرة والمجتمع األوسع نطاقًا، هذا فضالً عن كيفية التفاعل  

العملية التعليمية ككل وتعليم الموهوبين بوجٍه  مع تلك العناصر وتأثيرها على

   خاص )راجع المبدأ "شمولي(.

العوامل   بين  الموهوبين  تعليم  نطاق  المهني  التعلُّم  ج  يَمزِّ أن  ينبغي  كما 

بُطرٍق  معًا  تجتمع  أنها  لضمان  والثقافية  والعاطفية  واالجتماعية  األكاديمية 

المتعلمين الموهوبين ومواجهتهم بالقدر  استثنائية من شأنها أن تُفضي إلى تطوير  

الالزم من الصعوبة والتحدي فضالً عن تشجيعهم ودعمهم في المدرسة وعلى  

 مدى الحياة. 

 

َمل.  : 4المبدأ العالمي رقم 
ْ
 ُمج

م المهني على معلومات تتعلق بمستويات وأشكال  ينطوي أي برنامج شامل للتعلُّ

متنوعة للتمييز، ونماذج برامج مختلفة، وخيارات  مختلفة للموهبة، فضاًل عن أساليب  
دة للمنهج الدراسي وأسلوب التدريس.  ُمتعد ِّ

دة للمتعلم بمثابة القاسم المشترك في المبادئ كافةً. ولذلك   تُعد الشخصية الُمتفر ِّ

مع   بدقة  يتناسب  موهوب  لمتعلم  عرض  ثمة  وجود  انعدام  بالمستغرب  ليس  فإنه 

يتصو التي  النمطية  )الصورة  الناس  من  كثير   (.2020وآخرون    Matheisرها 

أوقات   وفي  متفاوتة  وبدرجات  مختلفة  أماكن  وفي  شتى  بُطرٍق  الموهبة  تتجلى 

بعض األطفال   يتميز متباينة، وتكون إما ذات صلة بموضوعٍ ما أو تتجاوز حدوده.

الموهوبين بأداء رفيع وقدرة عالية على التحصيل، في حين يمتلك البعض اآلخر 

ويستلزم  انات متقدمة دون أن يظهروا تميًزا في األداء أو القدرة على التحصيل.إمك

من وجهات النظر وهياكل    كبير  عدد مثل هذا التنوع أن تُوف ِّر فُرص التعلُّم المهني  

البرامج ونماذج المناهج الدراسية والممارسات التعليمية وأساليب الدعم االجتماعي  

رؤى ووجهات  إذ أنه ينبغي أن يطلع الُمعل ِّمون على   العاطفي وإجراءات التمييز.و

نظر واسعة النطاق بشكٍل ُمتزايد إزاء العديد من الموضوعات تزامنًا مع تعاظم ما 

ج"(. وفيما يلي بعض المفاهيم األساسية  يكتسبونه من خبرات )راجع المبدأ "ُمتدر ِّ

 :المطلوب تضمينها
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ك كل ُمعل ِّم يتعامل مع تالميذ موهوبين الكيفية التي يمكنه   وينبغي أن يُدرِّ

من خاللها تزويد جميع التالميذ المؤهلين بإمكانية لاللتحاق ببرنامج تعليمي  

للموهوبين، إلى جانب كيفية توفير فرص تعليمية تعكس مجموعة متنوعة من  

عن   فضالً  النظر،  ووجهات  الدعم  الرؤى  لتلقي  بالسبل  إمدادهم  كيفية 

المطلوب والعاطفي  البرنامج بمرور    االجتماعي  االستمرار في  لهم  ليتسنى 

علًما بأن تلقي ُمعلمين من خلفيات متنوعة ثقافيًا وعرقيًا تدريبًا الئقًا  الوقت.

يُعد أحد المكونات الجوهرية لهذا الهدف، وذلك   تعليم الموهوبين  في نطاق 

إ ينظر  في  بحيث  ومبدعين  ُمثقفين  قادة  باعتبارهم  الموهوبين  التالميذ  ليهم 

تعليم  مدارسهم. نطاق  في  والُمعلَّمين  التالميذ  بين  التنوع  تعزيز  أن  كما 

مفيدًا   أمًرا  يُعد  التالميذ الموهوبين  من  لسائر  يُزيد  ألنه  نظًرا    تثبيت ، وذلك 

الحقيقة القائلة بأن نفاذ البصيرة واإلبداع واالبتكار أمور يمكن أن تحدث بين 

 جميع شعوب العالم.

 

.  : 6المبدأ العالمي رقم   شموىلي
تأثيًرا مباشًرا أو غير مباشر على حياة األطفال  يكون لموظفي المدرسة 

م المهني في نطاق تعليم ال الموهوبين. موهوبين  ولذلك يلزم أن تنطوي خطة التعلُّ
والمعلمين   النفس  والمستشارين وعلماء  لإلداريين  ُموجهًة  على شروط وأحكام 

 الخاصين وغيرهم بشأن احتياجات الطالب الموهوبين. 

إذا كان األطفال الموهوبون يتعاملون في المدرسة مع العديد من موظفي 

الموظف جميع  تثقيف  ينبغي  فعندئٍذ  الدراسة؛  نطاق  خارج  ممن  يالمدرسة  ن 

عاملون مع التالميذ الموهوبين بصورةٍ ُمباشرة أو غير ُمباشرة كما يُشتَرط أن  يت

ينبغي أن تعتمد خطة التعلُّم المهني الشاملة   يكونوا على دراية باحتياجات التالميذ.

الموهوبين   التالميذ  ودعم  والتعلُّم  التدريس  عملية  في  ككل  المدرسة  نهج 

(Renzulli  وReis    ؛  2014عامRobinson  وCampbell    2010عام.)   حيث

المدرسي  المجتمع  موظفي  مسؤوليات  على  ككل  المدرسة  نهج  تركيز  ينصب 

كافةً، وإتاحة الفرص أمام التالميذ الموهوبين لتحقيق أقصى استفادة من تجاربهم  

 في المدرسة.

إن فهم المجتمع المدرسي ككل وامتالك الوعي والمعرفة باالحتياجات   ■

الموهوبين سيفضي إلى تزويدهم ببيئة تعليمية ُمحس نة    للتالميذ االستثنائية  

 على مستوى المدرسة ككل )راجع مبدأ "كلي"(. 

بالمسؤولية عن نجاح جميع البرامج المدرسية،  ■ يُعنى مديرو المدارس 

الموهوبين. تعليم  برنامج  معارفهم   متضمنةً  يعززوا  أن  ينبغي  حيث 

ييم نجاح برنامج الموهوبين،  والطرق الفعالة لتقبنماذج البرامج المختلفة  

للمدرسة التقليدي  المحتوى  البرنامج  أهداف  تتخطى  عندما   وخاصةً 

(Callahan وReis  2004عام.) . 

 ُمنِصف.  : 5المبدأ العالمي رقم 
تلبية   الموهوبين  تعليم  نطاق  في  المهني  م  التعلُّ برامج  تُراعي  أن  ينبغي 

هات وسائر المجموعات العرقية مختلف و  ينالجنس كالاحتياجات التالميذ من  التوجُّ

األصليين. السكان  ومجموعات  واستبقاء  والثقافية  لتوظيف  أولوية  إيالء  وينبغي 

ِّمين من   متنوعة.  أعراقُمعل 

الموهوبونيأتي   ومجموعات    مختلف  من  التالميذ  والثقافات  المجموعات 

السكان األصليين واألجناس وسائر مناطق العالم، ويكفَل لهم جميعًا الحق في تلقي  

تعزيز عملية تحديد مستوى يؤدي التعلُّم المهني دوًرا محوريًا في   تعليًما مالئًما.

ف، وكذلك في أن يغلب التنوع على كادر الُمعل ِّمين المعنيين  التالميذ بشكٍل ُمنصِّ

أن يكون هناك توافق وانسجام بين جميع    يمن الضرور  بالتدريس لتالميذ موهوبين.

 .همالتالميذ الموهوبين وُمعل ِّمي

هوبين تتمثل في ثمة مشكلة عالمية معروفة منذ زمن طويل في تعليم المو ■

والمجموعات  الجنس  بحسب  الموهوبين  األطفال  تمثيل  ُمعدَّل  انخفاض 

و المتنوعة  )  معدالتالثقافية  عام    Biancoالدخل  ؛ 2011وآخرون 

Wallace  وErikson    ينبغي أن تشتمل برامج التعلُّم المهني   (.2006عام

بين   على ُمختلف  بشكٍل  الموهبة  إبراز  بكيفية  يتعلق  محتوى 

التالميذ   بها  يُخفي  التي  الكيفية  جانب  إلى  المختلفة،  المجموعات 

الموهوبين مواهبهم بسبب التوقعات الثقافية والسبب الذي قد يدفعهم 

لذلك، فضالً عن تضمين األسباب األخرى التي قد تحول دون تمييز 

 الموهبة  طواستنبا

(Henderson  وJarvis    2016عام.)   ضمان التمثيل العادل لجميع التالميذ

الخلفيات يتوافق مع ما تصبو إليه أهداف التنمية المستدامة  شتى  الموهوبين من  

 (.2015( المتعلقة بالتعليم )منظمة اليونسكو عام SDGsالعالمية )

ع بين التالميذ الموهوبين في برنامج تعليم المو ■ هوبين ال يقل  الحفاظ على التنوُّ

وينبغي أن يتضمن التعلُّم المهني مناقشة   أهمية عن تمييز مستوى قدراتهم.

التالميذ   هؤالء  استمالة  بهدف  التدريس  وعملية  المناهج  تعديل  كيفية  بشأن 

 (.2020وآخرون عام  Novakوإشراكهم )

ُمعل ِّمين  وينبغي أن تسعى برامج التعلُّم المهني سعيًا حثيثًا بهدف إلحاق  

يؤدي  من خلفيات متنوعة في برامج اإلعداد الُمتق ِّدم في نطاق تعليم الموهوبين.

انخفاض ُمعدَّل تمثيل الُمعل ِّمين المتنوعين ثقافيًا في برامج تعليم الموهوبين إلى  

( الموهوبين  التالميذ  عن  المأخوذة  النمطية  الصور  عام    Morganرسوخ 

2019) 
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حتى أنه ينبغي النظر إلى أي برنامج ُمستقِّل باعتباره أحد العوامل المساهمة في 

ويكون ذلك من خالل تشجيع الُمعل ِّمين على تحديد أدوارهم  البيئة المدرسية ككل.

التمايز على الفصول   تعليم الموهوبين )على سبيل المثال، تطبيق  في برنامج 

وعمل إحاالت والبحث عن فرص للتعاون( فضالً عن تقرير  الدراسية المنتظمة  

الكيفية التي سيتواصل بها برنامج تعليم الموهوبين مع فصولهم الدراسية )راجع 

ج"(.   المبدأ "ُمتدر ِّ

وتتمثل الطريقة الثانية في ضرورة أن يضمن برنامج التعلُّم المهني الفع ال  

التعلُّم المهني في جميع   دمج المحتوى الخاص بتعليم الموهوبين ضمن فرص

مة. ُمتقد ِّ برمجة  بعملية  ويلزم شمولها  يمكن  التي  المحتوى  تكون   مجاالت  قد 

صة  نماذج التعلُّم في نطاق تعليم الموهوبين ُمفيدة ونافعة في المجاالت الُمتخص ِّ

ج للتعلُّم المهني، وهذا يتضمن:   باعتبارها جزًءا من تقديم برنامج ُمتدر ِّ

وُرغَم أن بعض التالميذ الموهوبين قد يعانون كذلك من   التعليم الخاص. ■

د   إعاقة تعليمية ُمحدَّدة أو اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أو التوحُّ

التعليم   مدرسو  يعمد  أن  ح  الُمرجَّ غير  من  أنَّه  إالَّ  أخرى،  استثناءات  أو 

( الموهوبين  تعليم  ببرنامج  لاللتحاق  إحالتهم  إلى    Biancoالخاص 

على   (.2010عام    Leechو المهني  التعلُّم  برامج  تنطوي  أن  وينبغي 

يضمن   بما  الموهوبين  تعليم  في  دراسية  عن    بحث وحدات  سين  الُمدر ِّ

 تحديات التعلُّم ومواطن القوة على حٍد سواء.

المهني. ■ والتدريب  التعليم   / والتقني  الوظيفي  الموضوعات  التعليم  تتسم 

المهنية بأنها ُمعقَّدة بصورةٍ ُمتزايدة، بما في ذلك المشمولة في المسارات  

المعلومات. وتقنية  والصحية  المالية  التالميذ   العلوم  من  العديد  أن  غير 

 ( الدراسية  المواد  تلك  إلى  ينجذبون  عام    Gentryالموهوبين  وآخرون 

المجاالت  (.2007 تلك  في  ين  الُمتخصص ِّ للُمعل ِّمين  بالنسبة  المفيد  ومن 

الموهوبين  معرفة الكي ف المطلوب اتباعها لتطبيق التمايز على التالميذ 

 والسبب وراء ذلك. 

والمسرحية  الفنون. ■ المرئية  الفنون  لمدرسي  بالنسبة  أيًضا  المفيد  من 

التالميذ  بها  يتمتع  التي  السمات  معرفة  اإلبداعية  والكتابة  والموسيقى 

ف اهتمامات  لتحقيق  يسعى  منهم  كثير  ألن  نظًرا  نية  الموهوبين، 

(Csikszentmihalyi  2008عام .) 

تُشير الدالئل إلى أنه في حالة حصول الُمعل ِّمون على معلومات بشأن التالميذ  

( التالميذ  تجاه هؤالء  مواقفهم  تحسُّن  إلى  يؤدي  فهذا  عام   Lassigالموهوبين، 

الموهوبين  2009 تعليم  برامج  إلى  دقة  أكثر  بإحاالت  التوصية  لهم  يتيح  مما   )

(Elhoweris    2008عام.)   إن اعتماد برنامج لتعليم الموهوبين باعتباره جزًء ال

ها أي مدرسة أو منطقة تعليمية أو وكالة  عن العروض التعليمية لينفص التي تُقدم ِّ

أو وزارة يعمل على تزويد المجتمع المحيط بدليل على االلتزام بالمعايير الرفيعة  

ركة الموارد واالستراتيجيات ويصب في مصلحة الجميع من خالل تقاسم ومشا

ز من عملية التعلُّم للتالميذ كافة  . التي تُعز ِّ

بأنها  ■ الموهوبين  للتالميذ  والصحية  والعاطفية  االجتماعية  االحتياجات  تتسم 

وعلماء    وينبغي أن يتفهم جميع مستشاري التوجيه استثنائية وفريدة من نوعها.

لهم   ليتسنى  االحتياجات  تلك  بالمدرسة  للتالميذ  النفس  الدعم  تقديم 

 (. 2012عام    Silverman؛  2014عام    Blaasالموهوبين بالمدرسة )

ر واحد من كل ستة تالميذ موهوبين شكالً ُمختلفًا من أشكال التعلُّم  ■ يُظهِّ

موهبة من  يمتلكه  ما  جانب  ؛  2020عام    Ronksley-Pavia)  إلى 

Silverman    أن   (.2012عام المهم بصورةٍ خاصة  أنه من  يتفهم كما 

الُمعل ِّمين الخاصين نقاط التالقي بين ما يمتلكه التلميذ من قدرة متطورة  

ز نهج المدرسة ككل الُمخصَّص   وبين احتياجاته الخاصة. وينبغي أن يُرك ِّ

 لدعم التالميذ الموهوبين على مسؤوليات كل عضو بالمجتمع المدرسي،

يتعامل مع   هذا  المدرسة  موظف  كان  إذا  ا  عمَّ النظر  بصورةٍ  بغض  التالميذ 

 مباشرة أو غير مباشرة. 

 

 ُمتكاِمل.  : 7المبدأ العالمي رقم 
م المهني للموهوبين برامج مدرسي  قدمينبغي أن ي  ، مع التشديد ةمتكامل  ةالتعلُّ

على أن المسؤولية عن هؤالء التالميذ الموهوبين تقع على عاتق المجتمع المدرسي 

على   تقتصر  وال  التالميذ  بأسره  لمصلحة  ُمحدَّدة  بمسؤوليات  فين  الُمكلَّ ِّمين  الُمعل 

 الموهوبين.

لة عن  ُمنفصِّ باعتبارها  الموهوبين  التالميذ  خدمات  إلى  يُنظَر  ما  غالبًا 

يُفضي إلى سوء فهم كبير بشأن طبيعة   البرنامج العام للمدرسة، األمر الذي 

وآخرون عام    Alotteyتعليمهم )التالميذ الموهوبين والغايات المستهدفة من  

أن   (.2017عام  وآخرون    Matheis؛  2020 الُمدرسين  بعض  أفاد  وقد 

د لديهم شعوًرا بأنهم غير  افتقارهم إلى المعرفة بشأن عملية تعليم الموهوبين يُول ِّ

 ُمستعدين لتقديم الخدمات التي يحتاجها هؤالء التالميذ 

(Antoun    عام أن   (.2016عام    Townendو  Rowan؛  2020وآخرون  كما 

غياب التعلُّم المهني يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين التعليم المنتظم وتعليم الموهوبين مما 

يُسفِّر عن مفاهيم خاطئة بشأن كيفية وتوقيت تسريع وتيرة التدريس للتالميذ أو إلحاق  

( صة  ُمتخص ِّ ببرامج  الموهوبين  عام    Sanchez-Escobedoالتالميذ  وآخرون 

2020.) 

 ة طريقتان لكي تصبح خدمات تعليم الموهوبين جزًءا ال يتجزأ من المدارس.ثم

من   متصلة  من سلسلة  كجزء  الموهوبين  تعليم  تقديم  األولى في  الطريقة  تتمثل 

 أثناء التعلُّم المهني.  الخدمات
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التعليم   سلطات  المدارس  تحيط  أن  بالفرص  وينبغي  علًما  المحلية 

المتاحة لمواصلة التعلُّم المهني في نطاق تعليم الموهوبين، والتي قد تشمل  

العمل لوجه وورش  أو وجًها  اإلنترنت  والمؤتمرات   دورات جامعية عبر 

االتحادات  في  والعضويات  الُمعل ِّمين  ومجموعات  الزائرين  والمتحدثين 

عن فضالً  والدولية  والوطنية  ووسائل  ا  اإلقليمية  المنشورات  إلى  لوصول 

تتسم بالمرونة   (.2016وآخرون عام  Stevensonاإلعالم عبر اإلنترنت )

ع الُمعل ِّمين بحيث ينصب تركيز عملهم   تُشج ِّ والفعالية جميع األساليب التي 

( يتعلمونه  ما  في 2019عام    Chandra-Handaعلى  معًا  التعلُّم  أو   )

 Iskandarعليها بصورةٍ متبادلة )   مجموعات صغيرة بشأن األهداف المتفق

وأخيًرا، فإن االلتزام بالتعلُّم المهني المستمر في نطاق   (.2020وآخرون عام  

تعليم الموهوبين يضمن أن يتغير األفراد أنفسهم بمرور الوقت وبأنهم قابلين 

دة. ُمتعد ِّ بطرٍق  الفرد على   للتغيير  المستمر  المهني  التعلُّم  د  يساعِّ أن  ينبغي 

كما ينبغي أن يتميز التعلُّم المهني المستمر   التغييرات والتعامل معها.  تحديد 

 في نطاق تعليم الموهوبين بقدٍر من اإلمتاع والصعوبة واإلفادة.

 

 مستدام.  : 9المبدأ العالمي رقم 
م المهني   لموهوبين ضمن السياسة التعليمية للوالية  لينبغي أن يُدَمج التعلُّ

أو   المنطقة  البلد.  المقاطعةأو  رصد   أو  لعملية  البرامج  إخضاع  ينبغي  كما 

والبد من بذل   ومراقبة منتظمة، إلى جانب تطبيق أنظمة المساءلة المالئمة.
رو   جهود دؤوبة بهدف تحفيز التعاون بين جميع األطراف المعنية، وهم ُمقر ِّ

التدريس  هيئة  وأعضاء  المجتمع  وأعضاء  المدرسية  والسلطات  السياسات 

 لتعليم العالي وغيرهم. با

"تستحدث   والتي  االجتماعية  السياسة  التعليمية  السياسات  تعكِّس  ما  غالبًا 

القواعد والمعايير التي تُخصَّص بموجبها موارد نادرة لتلبية احتياجات اجتماعية  

إن دمج التعلُّم المهني في  (.1، ص 2002عام  J. Gallagherالنهائية تقريبًا" )

الموه تعليم  البلد  نطاق  أو  المقاطعة  أو  المنطقة  أو  الدولة  سياسات  وبين ضمن 

رسالة مفادها أن هذا اإلعداد له قيمته، األمر الذي يكفل بالتبعية  المرسلة ينم عن  

تُشير الدالئل إلى أن للسياسات التعليمية تأثير مباشر   تقدير األطفال الموهوبين.

إتاحة )  على  الموهوبين  للتالميذ  عام    Friedman-Nimzو  Bakerالفرص 

2004.) 

ينبغي النظر إلى التعلُّم المهني في نطاق تعليم الموهوبين باعتباره جزًءا ال  

علًما   ينفصم عن السياسات األشمل نطاقًا بشأن إعداد األفراد وتعليم الموهوبين.

الموهوبين سيساعد   تعليم  في نطاق  المهني  التطوير  بشأن  بأن صياغة سياسات 

اتباع ضمان  تعليم    على  نطاق  في  المهني  التعلُّم  عملية  لتدشين  نظامي  نهج 

علًما بأن أحكام السياسة النموذجية من شأنها أن تؤس ِّس لما   الموهوبين واستبقائها.

 يلي:

 

د.  : 8المبدأ العالمي رقم 
ِّ
 ُمتجد

المهنية   م  التعلُّ ِّر خطة  تُوف  أن  دة وُمستمرة لينبغي  مُتجد ِّ فرًصا  لموهوبين 

الحياة المهنية لصقل وإثراء المعارف والمهارات الحالية من خالل برامج طوال  

بة وُمستخدمة فضاًل عن خبرات التعلم المهنية األخرى.   ُمجرَّ

ينبغي أن يصبح التعلُّم المهني جزًءا مستمًرا من مهنة كل ُمعل ِّم، طوال 

 مدة ممارسته لتلك المهنة وفي أي مكان من العالم 

علًما بأن هذه الحاجة تنطبق على  (.2019دولي ومنظمة اليونسكو،  )منظمة التعليم ال

التعلُّم المهني في نطاق تعليم الموهوبين بنفس قدر انطباقها على مجاالت التدريس  

فيما   األخرى. قد تكون ضرورية بشكٍل أكبر  بأنها  به للقول  ع  يُتذرَّ ولعل هناك ما 

لمتعلمين الموهوبين ضئياًل أو منعدًما من  يتعلق بتعليم الموهوبين كلما كان االهتمام با

 وينبغي أن ينطبق ما يلي على يكون نظام التعلًّم المهني المستمر:  الناحية التاريخية.

يلزم أن يكون   أن يكون مستندًا إلى أبحاث حالية وقديمة في المجال المعني. ■

آل ومواكب  جيد  بشكٍل  ُمعدًا  الموهوبين  تعليم  نطاق  في  المهني  خر  التعلُّم 

في ودعم  إرشاد  من  يلزمهم  بما  المعلمين  تزويد  يتسنى  بحيث   األبحاث 

 االعتناء بالمتعلمين الموهوبين )راجع المبدأ "مستند إلى أدلة"(.

هنالك عناصر أساسية في التعلَّم المهني في نطاق  نتيجة في الممارسة المتغيرة. ■

المستمر   التسجيل  في  تتمثل  الموهوبين  الحتياجات تعليم  وفقًا  والتخصيص 

الُمعل ِّمين والتقييم ومشاركة الممارسات، وتعزى أهمية تلك العناصر إلى أنها  

تضمن الحفاظ على تجدُّدية التعلُّم المهني وإبقائه ُمحف ًِّزا للُمعل ِّمين، األمر الذي 

ويدعمهم في مساعيهم الستشعار الرضا عن   يلهمهم لتجربة أفكار جديدة

 (. 2003وآخرون عام  Wycoffتعل ِّمين الموهوبين )عملهم مع المُ 

المواءمة مع التغييرات األخرى التي من شأنها التأثير على الفصل الدراسي  ■

هناك تغييرات من شأنها  ووتعد التقنية مثاالً بارًزا على ذلك،   ودور المعلم فيه.

تغيير الموا دقة، والتي تتضمن  قف  التأثير على عملية التدريس بطرٍق أكثر 

ل"، "كلي"(.   الثقافية )راجع المبدأين "ُمتكامِّ

البد وأن يكون التعلُّم المستمر في نطاق  تحديد أهداف وتقديم ُمكافآت.

للتحقيق. قابالً  المهني  الُمعل ِّمون  التطوير  يحظى  أن  ينبغي  حيث 

في   جيد  مهني  تعلُّم  إلى  مناسبة  وبصورة  بسهولة  الوصول  بإمكانية 

ينبغي أن تكون   كلما استلزمت الضرورة ذلك.نطاق تعليم الموهوبين 

األنظمة ُمطبقة على األصعدة المحلية واإلقليمية والوطنية بهدف تحديد 

تمتع  ضمان  عن  فضالً  المهني  التعلُّم  في  الخبراء  الخدمات  مي  ُمقد ِّ

على بالقدرة  بسهولة.  المدارس  الخبرات  تلك  إلى  ويكون  الوصول 

سجال استبقاء  المدارس  على  يتعلق  لِّزاما  فيما  جيد  بشكٍل  ُمعدة  ت 

بمشاركة الموظفين في التعلُّم المهني في نطاق تعليم الموهوبين لضمان  

معارفهم   وصقل  إلثراء  كافة  الموظفين  أمام  مستمرة  فرص  إتاحة 

 وفهمهم في هذا المجال. 
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األول إلى التاسع سالفة الذكر في أن يحظى  تتجلى نتائج تنفيذ المبادئ العالمية من  

عدة   من  وإنما  واحٍد  ُمعل ِّم  على  يقتصر  ال  بما  الدعم  على  الموهوبين  التالميذ 

على   التالميذ  هؤالء  عن  نيابةً  التعامل  بمقدورهم  أن  يشعرون  ممن  ُمعل ِّمين 

الموهوبين   تعليمية.ال  اتسلطال  ىمستو تعليم  أبطال  من  بطل  تواجد  بأن  علًما 

ل المدرسة يُحق ِّق كثير من الفوائد، ومنها تمييز وتحديد مستوى التالميذ بشكٍل  داخ

 أكثر دقةً وإنصافًا.

يتعامل الُمعل ِّمون المتمكنون مع اآلخرين بشكٍل فعَّال بهدف تدشين أنظمة 

ل الموظفون التربويون  دعم لمجموعة ُمعيَّنة لم تُلبى احتياجاتها بعد. لكي يتحوَّ

ُمم داعمين  للمعارف  إلى  امتالكهم  من  فالبد  الموهوبين،  للتالميذ  كنين 

 والمهارات واألدوات التالية والتي تُدَمج خالل مرحلٍة ما من تعلُّمهم المهني: 

التي   ■ االستثنائية  السمات  بشأن  أدلة  إلى  مستندة  معلومات  إلى  الوصول 

الممارسات   لتغيير  المنطقي  واألساس  الموهوبين  التالميذ  بها  يمتاز 

 صالحهم. مليمية بما يُحق ِّق التع

معرفة الرسائل المتعلقة بتعليم الموهوبين األكثر إقناعًا لجماهير مختلفة،   ■

والمنظمات   التعليمية  والوكاالت  والزمالء  األمور  أولياء  ذلك  في  بما 

 (.2013عام  S. Gallagherو Jonesخارج نطاق تعليم الموهوبين )

التواصل،   ■ مهارات  التواصل  استخدام  وسائط  عبر  التواصل  متضمنةً 

االجتماعي، بهدف التماس الدعم لبرنامج الموهوبين بشكٍل خاص وتعليم  

 الموهوبين بصفٍة عامة.

إتاحة الفرصة مع توفير إمكانية الوصول للمشاركة في المنظمات المهنية  ■

والدولية. والوطنية  المحلية  األصعدة  على  الموهوبين  بأن   لتعليم  علًما 

إيصال  العد  في  للمساعدة  مناصرة  أدوات  تمتلك  المنظمات  هذه  من  يد 

 رسائل فعالة.

بهدف   ■ ُمنسَّقة  جهود  لبذل  معًا  العمل  تستطيع  قيادية  كوادر  تشكيل  كيفية 

على   التأثير  خالل  من  الموهوبين  تعليم  بمستوى  المؤسسات  االرتقاء 

( الحكومية  أو  المدنية  أو  بال1993عام    Maierالتعليمية  وذلك  نسبة (، 

الذين   علمية    يطمحونللمدرسين  درجات  تحقيق  أو  معرفة  اكتساب  إلى 

ج"(.   متقدمة )راجع المبدأ "ُمتدر ِّ

َل من جهد على مدار عقود، إالَّ أن هناك تباين واختالف جوهري من بلٍد   ُرغم ما بُذِّ

الطالب  تواجد  فكرة  تقبُّل  بمدى  يتعلق  فيما  ألخرى  منطقة  من  حتى  أو  آلخر 

لم يزل التالميذ الموهوبين بحاجة  أن لديهم احتياجات تعليمية مختلفة.الموهوبين و

إلى تلقي المساعدة من أشخاص البالغين لديهم االستعداد والقدرة على المضي قدًما 

وإحداث تغيير في مدارسهم أو مناطقهم أو دولتهم أو أمتهم لصالح هؤالء األطفال  

 والعالم أجمع. 

ا ■ المهني  التعلُّم  التربويين متطلبات  الموظفين  جميع  يخص  فيما  لواضحة 

ممن يتعاملون مع تالميذ موهوبين بدايةً من تعليم قبل الخدمة وصوالً إلى  

ج" و"شمولي"(  مة )راجع المبدأين "ُمتدر ِّ  الدرجات الُمتقد ِّ

معايير وأهداف التعلُّم المهني الُمعدَّة من جانب موظفين مؤهلين تابعين للمنطقة   ■

التعليمية أو الوزارة المناسبة، والتي تكون مشفوعةً بخطة للتحديثات المنتظمة  

لضمان أن ترتكز المعايير واألهداف إلى أفضل الممارسات المستندة إلى أدلة  

(Kim   وGentry    د  2008عام يُساعِّ ؛ راجع مبدأ "االستناد إلى أدلة(، كما 

ات خاصة من التالميذ على ضمان اكتساب الُمعل ِّمين معلومات بشأن مجموع

 ( 2015وآخرون عام  Roberts؛ 2019 وآخرون عام Petersالموهوبين )

 وسيلة لرصد وتقييم فُرص التعلُّم المهني لضمان تحديث البرامج.  ■

 دعم ملموس لبرامج التطوير المهني، متضمنةً التمويل.  ■

ر أن يُصبِّح التعلُّم المهني في نطاق تعليم  الموهوبين بمثابة  إذا كان من الُمقرَّ

 سمة دائمة من سمات السياسة التعليمية،

فمن ثم يلزم أن يُصاغ بعناية ويُدَرج ضمن تلك المكونات للسياسات المدرسية األوسع  

قيمها التعليمية. بأن تحقيق التعلُّم المهني الدائم في نطاق   نطاقًا والتي تعكس  علًما 

روسًا في كل مستوى من مستويات نظام  تعليم الموهوبين يستلزم تفكيًرا وتخطيطًا مد 

 التعليم.

 

رقم   العالمي  ق  : 10المبدأ 
ِّ
حق

ُ
ي

 . ن  التمكي 
م المهني في نطاق تعليم الموهوبين هو إعداد   ينبغي أن يكون الهدف من التعلُّ

ز   يُعز ِّ ِّرة، األمر الذي  ُمؤث  فاعلية  داعمين وذوي  ِّمين ليكونوا أشخاص  وتأهيل الُمعل 
 لموهوبين ويستوفي ما يحتاجون إليه من خدمات.من قدرات التالميذ ا

الموهوبين   غيرهم  -التالميذ  أو  شة  الُمهمَّ الفئات  من  التالميذ   السيما  من 

إيجادهم   يَصعُب  الذين  وجود    -الموهوبين  من   Robinson)بطل  االستفادة 

 (.2003عام  Moonو
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 تتميز المبادئ العالمية العشرة بأنها مترابطة؛ 

 غير أنه من الصعب تنفيذها 
إذ أنه ال توجد نقطة انطالق مثالية في واقع األمر؛ بل إن نقطة البدء ستعتمد على طبيعة المحادثة التي تتعلق   متزامنٍة.بصورةٍ  

يُراعى إجراء تقييم رسمي أو  بتعليم الموهوبين في مكاٍن ُمعيَّن، فضالً عن ماهية المبادئ التوجيهية للتعلُّم المهني الُمطبَّقة فعليًا.

يم االحتياجات بهدف معرفة أي األفكار الواردة في الوثيقة الماثلة ستحظى بقبوٍل جيد أو تشكيل فريق عمل لوضع غير رسمي لتقي

 المجلس العالمي لألطفال الموهوبين والمتفوقين والمواصلة.في العمل البدء  هي األهمالخطوة األولى و خطة استراتيجية.

 .headquarters@world-gifted.org عبر تواصل معنالمزيد من المعلومات 

 كيفية البدء 

 دعوة التخاذ إجراء
 .المطلب  يتعلم شيئًا جديدًا في المدرسة بشكٍل يومي؛ علًما بأن األطفال الموهوبين ال يختلفون عن األطفال اآلخرين في هذايستحق كل طفل أن  

يتعلم األطفال الموهوبين   سين  والمتفوقين علىوينبغي أن  ُمدر ِّ أن تؤتي عملية التعلم ثمارها،   ينستعد م  أيدي  لتقديم المنهج الدراسي المناسب لضمان 

االحتياجات االجتماعية العاطفية لألطفال الموهوبين   ى فيهكما ينبغي أن تكون المدرسة مكانًا تُلبَّ ة أن يكون ذلك باستخدام االستراتيجيات أكثر فعالية.شريط

ُمدرسي ِّن على دراية ومعرفة    يُحق ِّق األطفال الموهوبين ازدهاًرا ملحوظًا والمتفوقين. تعليمهم على أيدي  ر  حينما يتلقون  تُظهِّ باألساليب واألشكال التي 

ساعدهم  العاطفية عن أقرانهم من نفس العمر مع ضرورة أن يمتلك هؤالء المدرسون الخبرة والمعرفة التي تواختالف تعلُّم هؤالء واحتياجاتهم االجتماعية  

 حتياجات. االتلبية  على

 

نيابةً عن التالميذ المو  الهجف تغيير إيجابي  ن تطبيق وإعمال المبادئ بهدف حث   هوبين محليًا وإقليميًا وعالميًا.من هذه الوثيقة إحداث  يُمكِّ كما 

ري السياسات على االستثمار في التعلُّم المهني للمعلمين وتعليم الموهوبين. حيث ينبغي أن يعمل ُمقررو السياسات على   وتشجيج القادة التربويين وُمقر ِّ

 وبين في برامج تثقيف الُمعل ِّمين على األصعدة الوطنية واإلقليمية والمحلية.تبني واعتماد سياسات تفرض تضمين تعليم الموه

 مؤسسات التعليم العالي بدوٍر جوهري عن طريق استخدام برامجهم التعليمية في تدشين وإرساء تعليم مهني رفيع الجودة ومستند إلى أدلة في تقوم

 نطاق تعليم الموهوبين.

بتلك المسؤولية على سد فجوة إعداد الُمعل ِّمين والتي ظلت ُمهَملة لفترات طويلة وستصبح بمثابة حجر الزاوية في الجهود المؤسسات المنوطة  ستعمل  

   المبذولة لتعزيز المنح الدراسية الجديدة وتصحيح المفاهيم الخاطئة واستحداث فرص جديدة للتعاون.

ت في  التربوية  والمنظمات  القادة  كل من  يستثمر  أن  الُمعل ِّمين  ينبغي  تعليم  برامج  في  الموهوبين  تعليم  إدماج  الموهوبين عن طريق  التالميذ  عليم 

 والعروض القائمة.

ص للموهوبين والمتفوقين والتعليم العام للُمعل ِّمين   برامج لتعليم   لتشملصياغة معايير للمعلمين  لينبغي أن يتعاون الخبراء في كٍل من التعليم الُمتخص ِّ

 اق برامج تعليم الُمعل ِّمين. الموهوبين في نط

ذلك يعود   وفي حالة تمييز الُمتعل ِّمين الموهوبين وإمدادهم بما يلزمهم من دعمهم وتزويدهم بعملية تعليمية تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم، فإن

ويلزم أن يرتكز االهتمام في تعليم   والمجتمع ككل. وأسرهم والمعلمين والمجتمع المدرسي األوسع نطاقًا بالنفع على كٍل من التالميذ الموهوبين وزمالئهم

ونحن ندعو اآلخرين لالنضمام إلى التزامنا بأن يحصل على طفل موهوب   التالميذ على جميع جوانب الطفل، مثلما هو الحال في شتى أنواع التعليم.

 ومتفوق على ما يناسبه من تعليم ورفاهية. 

 

 

mailto:headquarters@world-gifted.org
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 المبادئ العالمية للتعلُّم المهني في نطاق تعليم الموهوبين 

 أعضاء اللجنة
 
 

 

  الحروب، أنيس  
 لبنان 

أستاذ   هو  الحروب  أنيس 

 التربوي مشارك في علم النفس  

التربية   لقسم  السابق  والرئيس  الخاصة  والتربية 

( بيروت  في  األمريكية  الجامعة    (. AUBفي 

الدكتوراه  درجة  على  أنيس  السيد/  حصل 

)الموهبة  الخاصة  التربية  في  والماجستير 

وهو   كامبريدج  جامعة  من  التعلم(  وصعوبات 

الخاصة(   )التربية  الماجستير  شهادة  يحمل 

الجامعة   من  النفس(  علم  )في  وبكالوريوس 

 األردنية.

 
Rosemary Cathcart  ،

 نيوزيلندا

السيدة/     Rosemaryتحمل 

شهادة الدكتوراة وتتولى رئاسة  

" " REACHشركة 

 لالستشارات التعليمية

نط في  المهني  التطوير  توفير  في  صة  ق االُمتخص ِّ

نيوزيلندا تعليم الموهوبين، وتتعاون مع ُمعل ِّمين من 

وقد عملت في هذا المجال لما يربو  ودوٍل أخرى.

مدرس  بين  خاللها  عملها  تنوع  عقود  أربعة  إلى 

ر برامج ونماذج وُمؤل ِّف ِّ  وُمطو 

ر سياسي.  م مؤتمرات ومستشار وُمناصِّ  وُمقد ِّ

Viviene DeOkoro جامايكا , 

Viviene DeOkoro    هي

التنفيذي  والرئيس  المؤسس 

" لمؤسسة   DeOkoroوالمدير 

Magnetالتعليمية " 

" للموهوبين DeOkoro Magnetومدارس   "

جامايكا. في  السيدة/  والمتفوقين  تشغل  كما 

DeOkoro 

للموهبة  الكاريبي  للمركز  التنفيذي  الرئيس  منصب 

الموسيقى   واإلبداع. في  بكالوريوس  درجة  تحمل 

الدراسات  في  ودكتوراه  التربية  في  وماجستير 

 كما حصلت على  المهنية.

تعليم ش في  الفعَّالة  للممارسة  عليا  دراسات  هادة 

" مؤسسة  من   REACH Educationالموهوبين 

Consultancy.الكائنة في نيوزيلندا " 

 
, مرص ي

 سها الزلبانن

الزلباني  سهى  السيدة/  تعمل 

بالجامعة   ُمساعدًا  سًا  ُمدر ِّ

 األمريكية 

العالي. التعليم  كلية  القاهرة،  سابقًا   في  شغلت  وقد 

برنامج  عدة   مدرسة، ومديرة  مديرة  منها  مناصب 

قة التعليم الخاص وتعليم الموهوبين، كما   دعم، وُمنس ِّ

الدولية   المدارس  من  العديد  في  كُمعل ِّمة  عملت 

الذين  بمصر. التالميذ  مع  التعامل  في  تخصَّصت 

التالميذ   عن  فضالً  التعلم  صعوبات  من  يعانون 

 الموهوبين بمدارس دولية. 

Szilvia Fodor المجر , 

هي   Szilvia Fodorالسيدة/  

 أخصائية نفسية، 

النفس   علم  قسم  في  مساعد  كأستاذ  وتعمل 

بالمجر. ديبريسين  جامعة  اكتسبت   التربوي، 

نفسية   كطبيبة  لعملها  نتيجةً  الخبرة  من  قدًرا 

 بإحدى المدارس 

 20عقب تخرجها، غير أنها عملت لما يقرب من  

العالي التعليم  في  وباحثة  كمدرسة  استكملت   .عام 

العديد من الدورات في علم النفس التنموي، وعلم 

التالميذ   من  الموهوبين  وتعليم  التربوي،  النفس 

الدراسين لعلم النفس وعلم التربية، كما أنها عضوة 

 نشطة في تدريب الُمعل ِّمين. 

 
Shelagh Gallagher ,
المتحدة  الواليات 

 األمريكية 

مسيرة    .Shelagh Aتمتد 

Gallagher   تعليم مجال  في 

على   يربو  لما    30الموهوبين 

 عام، 

إلى جانب تولي العديد من المناصب اشتملت على 

العمل كمدرس لفصل دراسي، ومساعد باحث في 

"Duke TIP  للعلوم كارولينا  نورث  وكلية   "

والرياضيات، ومدير البحث والتقييم في أكاديمية 

المن ومدير  والعلوم،  للرياضيات  في  إلينوي  ح 

 مركز وليام وماري لتعليم الموهوبين،
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في   للفريق  المؤسسين  األعضاء  أحد  وكذلك 

التالميذ   تعليم  في  ين  ُمتخصص ِّ مدرستين 

عن   فضالً  العمل    13الموهوبين،  من  عام 

من   وباحث،كأستاذ   لمنحتين  ومدير  وكاتب 

"Javits  في "UNC Charlotte.  وهو الرئيس

 المنتخب

 للجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين. 

 
Şule Güçyeter  ,

 تركيا

  Şule Güçyeterالسيدة/  تعمل  

الموهوبين   تعليم  قسم  في 

 والمتفوقين

بجامعة   التربية  لكلية  التابع  الخاصة  التربية  بقسم 

"Usak."    تعليم حول  محاضرات  تُلقي  وهي 

 الموهوبين والمتفوقين واإلبداع والتربية الخاصة.

حصلت على درجة الماجستير من خالل العمل على  

" مصفوفة  الكتشاف  DISCOVERإعداد   "

المشكالت، والتي تُستخدم لتطوير أنواع مختلفة من  

المشكالت، بينما كان موضوع أطروحة الدكتوراه  

خاصتها يدور حول تطوير نموذج واختبار لتمييز 

 التالميذ الموهوبين في مادة الرياضيات.

 
  حمدان، أحمد  

العربية   اإلمارات 
 المتحدة

حمدان  يعمل السيد/ أحمد حسن  

كًا في قسم التربية   أستاذًا ُمشارِّ

 الخاصة، 

المتحدة. العربية  اإلمارات  جامعة  التربية،   كلية 

أريزونا،  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل 

في   2006توكسون، الواليات المتحدة األمريكية عام 

الموهوبين. وتعليم  الخاصة  حاليًا  التربية  يشغل 

الدولية المجلة  تحرير  رئيس  لبحوث    منصب 

، جامعة (IJREودراسات العلوم التربوية والنفسية )

 اإلمارات العربية المتحدة.

Norma Hafenstein  ,
المتحدة   الواليات 

 األمريكية 

مقعد   Normaشغلت السيدة/  

"Daniel L. Ritchie " 

حائزة   وهي  الموهوبين  تعليم  في 

 لدرجة أستاذ إكلينيكي 

للتربية. مورغريدج  كلية  دنفر،  تولَّت   بجامعة 

تطوير   Hafensteinالسيدة/   عن  المسؤولية 

وتنفيذ مشروع كارنيجي التابع لجامعة دنفر بغية  

التربوية  الدكتوراه  درجة  على  الحصول 

(CPED وأساليب الدراسية  المناهج  في   )

 التدريس

وقد كانت أحد  مع التخصُّص في تعليم الموهوبين.

لدى   التعليم  معايير  صياغة  فريق  إدارة أعضاء 

المحتوى   تصميم  على  عملت  حيث  كولورادو 

 األساسي،

عن   والمسؤول  ص  الُمتخص ِّ الشخص  هي  وكانت 

لُمعل ِّمي   الموهوبين  تعليم  اعتمادات  إصدار 

ضمن   كولورادو.  رئيسية  باحثة  حاليًا  وتعمل 

منحة    مشروع 

"Jacob K. Javits التعليم لوزارة  التابعة   "

م  I-REECCHاألمريكية،   تُقد ِّ حيث  تعلُّم  ،  دورات 

بهدف   الريفيين  كولورادو  لُمعل ِّمي  افتراضية  مهني 

الموهوبين   تمييز  على  قدراتهم  وتعزيز  تحسين 

 بصورةٍ عادلة بين ُمختلف تالميذ الريف. 

 
Ernst Albert Hany ,

 ألمانيا 

السيد/   كلية   Ernstيعمل  في 

إرفورت. بجامعة  وقد   التربية 

 حصل على

بوي والنفسي وعلم درجة األستاذية للتشخيص التر

 النفس التفاضلي. 

 
Mojca Juriševič  ,

 سلوفينيا 

هي    Mojca Juriševičالسيدة/  

 أستاذ علم النفس التربوي

وهي تحظى بخبرة   في كلية التربية بجامعة ليوبليانا.

إلى   الخدمة   25تصل  قبل  الُمعل ِّمين  تعليم  في  عام 

بسياسات   المتعلقة  المبادرات  في  وكذلك  وأثناءها 

الوطنيين.تعل الُمعل ِّمين  البحثية   يم  اهتماماتها  تتمثل 

المهني   والتطوير  للتعلُّم،  الدافع  في  الرئيسية 

 للمعلمين، ودراسات الموهبة وتعليم الموهوبين.

Joi Lin  ,
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية 

هي طالبة دكتوراه    Joi Linالسيدة/ 

 في المناهج وأساليب التدريس،

صة في القيادة التربوية للموهوبين في   وهي ُمتخص ِّ

دنفر. وقد عملت   كلية مورغريدج للتربية بجامعة 

على   حصولها  عقب  رياضيات  كمدرس  سابقًا 

والتعليم  الرياضيات  في  البكالوريوس  درجة 

 الثانوي

الصناعي  النفس  علم  في  الماجستير    ودرجة 

التعليم   والتنظيمي. مديرة  منصب  حاليًا  وتشغل 

تنمية الموهوبين كما ترأس لجنة   المهني في مركز 

للتعليم  منسا  مؤسسة  لدى  الموهوبين  تعليم  زمالة 

كمساعد   والبحوث. الراهن  الوقت  في  تعمل  كما 

تدريس من تالميذ الدراسات العليا لدعم أعمال رئيس 

 . Norma Hafensteinاللجنة، الدكتورة/ 

 
Michael Kainose Mhlolo  ,

 جنوب إفريقيا

  Michael Mhloloالبروفيسور/  

تصنيف   على  حاصل  باحث  هو 

 "ج" من المؤسسة الوطنية للبحوث 

وهو حاصل  وأستاذ لتدريس مادة الرياضيات.

على درجة الدكتوراه في تدريس الرياضيات  

 " Witwatersrandمن جامعة "

إ بجنوب  جوهانسبرج  بمدينة  تتركز   فريقيا.الكائنة 

والموهبة   عام  بشكٍل  الموهبة  في  البحثية  اهتماماته 

 الرياضية بصفٍة خاصة. 

 
Federica Mormando ,

 إيطاليا

مدرسة    Federicaأسَّست  

"Emilio Trabucchi  "

)مدينة  إدارتها  وتولت 

 (، 1993-1984ميالنو 

اإلمكانات  ذوي  لألطفال  ُمخصَّصة  مدرسة  وهي 

جمعية   العالية.الفكرية   ورئيس  ُمؤس ِّس 

"Eurotalent Italia"  لمنظمة الرئيس  ونائب   ،

"Eurotalent  من الحكومية  غير  إلى    1993" 

والعضو 2016 الرئيس  منصب  شغل  كما   ،

لمنظمة    الُمؤس ِّس 

"Human Ingenium والتي الحكومية،  غير   "

بها،   والنهوض  الموهوبة  الكوادر  بتمييز  تُعنى 

التفكير   عن  والمواهب  فضالً  واإلبداعي  البديهي 

 غير القابلة للقياس.
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Srinivasan Muthusamy  ,
 الهند 

باعًا    Srinivasanيمتلك السيد/  

 طوياًل في الهندسة والتعليم

اإلنجليزي. واألدب  دراسة  والفنون  استهل  وقد 

تجربة   إجراء  الموهوبين عقب  بأداء تعليم  تتعلق 

 التالميذ ومواطن القوة االستثنائية لديهم.

حصل على درجة الماجستير في تعليم الموهوبين 

لجامعة  التابع  للبحوث  القومي  المركز  من 

األمريكية. المتحدة  بالواليات  ويُصنَّف   كونيتيكت 

Muthusamy   باعتباره طالب دؤوب والذي أمضى

حياته بأكملها يدرس كيفية رعاية المواهب والعقول 

الحقًا   Muthusamyأسس   الفذة. داخلية  مدرسة 

وشغل منصب نائب المدير فيها، كما عمل كأستاذ 

في معهد تدريب الموظفين في قصر صاللة بعمان،  

 كما يُقدم دعًما للتالميذ الموهوبين

 دولية لالبتكار في بنغالور. " الGEARبمدرسة "

 
Connie Phelps  ,
المتحدة   الواليات 

 األمريكية 

في الوقت الراهن    Connieتعمل  

ُمساعدين   وتأهيل  إعداد  على 

 موهوبين

بعدما  وذلك  متنوعين،  موهوبين  متعلمين  لتعليم 

 أصقلت خبراتها في التدريس لصفوف التعليم العام 

المرحلة   وحتى  األطفال  رياض  ميذ  وتال  12من 

الموهوبين. الخاصة  منصب  التربية  شغلت  وقد 

مديرة برنامج الموهوبين والمتفوقين والمبدعين في 

وهي تُصنَّف  . 2004جامعة إمبوريا ستيت منذ عام  

باعتباره أستاذة موهوبة تحظى بتقدير الجميع نظًرا  

 التالميذ، لما تمتلكه من تأثير على 

عدة   وتأهيل  إعداد  على  عملت  من وقد  مئات 

للحصول   كانساس  في  الموهوبين  الُمساعدين 

األطفال   رياض  من  التدريس  اعتمادات  على 

فضالً عن شهادات الدراسات    12وحتى المرحلة  

 العليا. 

Julia Link Roberts  ,
 الواليات المتحدة األمريكية 

هي أستاذ كرسي    Juliaالسيدة/  

لدراسات   الماهورين 

 الموهوبين

الموهوبين والمديرة   دراسات  لمركز  التنفيذية 

للرياضيات  جاتون  مارتن  كارول  وأكاديمية 

وتُصنَّف باعتبارها أحد  والعلوم في والية كنتاكي.

جميع  على  الموهوبين  لألطفال  المناصرين  أنشط 

والدولية. والوطنية  المحلية  لما    األصعدة  وتقديًرا 

قدمته من أعمال المناصرة والدعم، فقد كانت أول  

"  من جائزة  على   David W. Belinيحوز 

Advocacy لألطفال الوطنية  الجمعية  من   "

   Robertsوتُعد الدكتورة/  .2001الموهوبين عام 

تعليم الموهوبين وتشغل مناصب   أحد البارزين في 

لتعليم   كنتاكي  جمعية  إدارة  مجالس  لدى  مرموقة 

لمجلس  تابع  )قسم  الموهوبين  وجمعية  الموهوبين 

ميزين(؛ كما أنها تتولى رئاسة المجلس األطفال المت

والمتفوقين. الموهوبين  لألطفال  تتقلَّد  العالمي  كما 

لوالية   االستشاري  المجلس  رئيسة  منصب  أيًضا 

 كنتاكي لتعليم الموهوبين.

 
Michelle Ronksley-Pavia ,

اليا  أسب 

هي    Michelleالسيدة/  

رة وزميلة أبحاث   ُمحاضِّ

ال لألبحاث  جريفيث  معهد  بجامعة  لدى  تربوية 

أستراليا. السيدة/   جريفيث،    Michelleوتحظى 

باعتبارها باحثة رائدة وخبيرة في   بمكانة دولية 

ذوي  من  المتميزين  واألطفال  الموهوبين  تعليم 

 اإلعاقة.

السيدة/   خبرة  حظيت  مؤخًرا    Michelleوقد 

" مركز  من  والتقدير  "  Bridges 2eباالعتراف 

والتطوير   الرائدين لألبحاث  أحد  باعتبارها  المهني 

في مجال البحوث ومناصرة األطفال المتميزين من  

 ذوي اإلعاقة.

Bruce M. Shore كندا , 

لقب أستاذ    Bruceيحمل السيد/  

 فخري في علم النفس التربوي 

وقد شغل عدة مناصب منها رئيس   بجامعة مكغيل.

الجامعة  لُمعل ِّمي  مكغيل  جمعية  ورئيس  قسم 

عدة   الطلبة.وعميد   إلى  أبحاثه  خلصت  وقد 

تعليمات تقوم على االستفسار والتفكير المعرفي  

 واالجتماعي للتالميذ ذوي القدرات االستثنائية، 

مقالة مكتوبة   200كتابًا وما يربو عن  14كما ألَّف 

من   عمل.  300وأكثر  وورشة  تقديمي   عرض 

كمدرس  الموهوبين  التالميذ  مع  مشاركته  استهل 

لفرع  رياضيات و كمستشار  التابع    McGillاستمر 

  Golden Key International Honorلجمعية  

لجمعية  التابع  الدولي  القيادة  مجلس  وسكرتير 

Golden Key.  األول العالمي  المؤتمر  حضر 

زميل   بصفته  والمتفوقين  الموهوبين  لألطفال 

التربوية،   للبحوث  األمريكية  الجمعية  في  منتخب 

الُمؤ األعضاء  أحد  العالمي، وهو  للمجلس  سين  س ِّ

 وتولى رئاسة دورته الرابعة

 كما شغل منصب مندوب وسكرتير اللجنة التنفيذية.

 
Kayla Steffens  ,
المتحدة   الواليات 

 األمريكية 

لنيل درجة   Kaylaتسعى السيدة/ 

وأساليب   المناهج  في  الدكتوراه 

 التدريس،

كلية   في  الموهوبين  تعليم  في  صة  ُمتخص ِّ وهي 

دنفر.مورغريدج   بجامعة  درجة   للتربية  تحمل 

االجتماع،  وعلم  النفس  علم  في  البكالوريوس 

التدريس،    المناهج وأساليبودرجة الماجستير في  

وتعليم   الرياضيات  تدريس  في  وتتخصَّص 

 الموهوبين

ولغويًا. ثقافيًا  ع  ِّ المتنو  حاليًا  والتعليم  تعمل  وهي 

بمدرسة   الرياضيات  لمادة  س  كما ُمدر ِّ إعدادية، 

مؤسسة  لدى  إقليمي  مدير  منصب  لشغل  تطوعت 

"Destination Imagination" ، 

منظمة   إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  كذلك  وهي 

"SoMe CAGT"  فرع تُعد  والتي   ،South-

Metro    للموهوبين كولورادو  لجمعية  التابع 

في    والمتفوقين، للعمل  تعيينها  جرى  وقد 

ا االستشارية  اللجنة  ضمن  لحكومية  كولورادو 

الموهوبين. الوقت    Kaylaوتعمل   لتعليم  في 

الدراسات   الراهن تالميذ  من  تدريس  كمساعد 

الدكتورة/   اللجنة،  رئيس  أعمال  لدعم  العليا 

Norma Hafenstein . 



20 
 

 

 
Margaret Sutherland, 

Scotland 

السيدة/     Margaretتشغل 

في أستاذ  جامعة   منصب 

 بإسكتلندا غالسكو 

للفنون. الملكية  الجمعية  زميلة  أنها  تتولى  كما  كما 

الشراكات واالتصاالت  إدارة  المسؤولية عن  أيًضا 

والشبكة   الخارجية  للتالميذ    األسكتلنديةوالتعاقدات 

عام من   40تحظى بنحو   ذوي القدرات االستثنائية.

 الخبرة في التدريس بالمدارس

كتبت العديد من المقاالت   التعليم العالي.ومؤسسات  

في مجال تربية الموهوبين إلى جانب تأليف عدد من 

هذا   حول  والكتب  والفصول  األكاديمية  األوراق 

 الموضوع. 

السيدة/   المجلة    Margaretوتعمل  تحرير  هيئة  في 

الكورية للسياسات التعليمية ومجلة تعليم الموهوبين 

والمتفوقين، والمعروفة رسميًا باسم المجلة التركية 

والتعليم. الهيئة   للموهبة  أعضاء  أحد  أنها  كما 

" بمجلة  للتحرير   Research inاالستشارية 

Special Educational Needs"  مجلة وهي   ،

ب ُمختصة  ودعم بريطانية  الخاصة  التربية  مجال 

 التعلُّم.

 
Eleonoor van Gervan  ,

 هولندا

السيدة/     Eleonoorتشغل 

لمعهد  المدير  منصب 

"Slim! Educatief !" 

لتعليم  الخاصة  المعاهد  أحد  وهو 

تَخصَّصت في تثقيف الُمعل ِّمين    الُمعل ِّمين في هولندا.

القائم   والنهج  المنهجي  والتغيير  الموهوبين  وتعليم 

الحلول.  الكفاءة   على  مصفوفة  أعدَّت  وقد 

 للمتخصصين في تعليم الموهوبين

كما دشَّنت إطاًرا لتقييم كفاءات المعلمين في تعليم  

كما طورت عدًدا من دورات الدراسات   الموهوبين.

تعليم الموهوبين فضالً عن  صة في  العليا الُمتخص ِّ

اإلعاقة،  ذوي  من  المتميزين  الُمتعل ِّمين  تعليم 

للتعليم وكال الهولندية  الجمعية  من  ُمعتمد  هما 

السيدة/   العالي. منصب   Eleonoorتشغل  حاليًا 

 الرئيس لمجموعة الرؤى التعليمية. 

 
Mantak Yuen  ,

 هونج كونج

السيد/   درجة    Mantakيحمل 

د   ُمساعِّ أستاذ  ويعمل  دكتوراه، 

 ومدير المختبر 

والنهوض   باإلبداع  الخاص  بالمواهب، والبرنامج 

والذي يُعد مركًزا للتقدم في التعليم الشامل والخاص 

يتولى السيد/  يتبع كلية التربية بجامعة هونغ كونغ.

Mantak    تعليم في  التربية  ماجستير  برنامج  قيادة 

وقد شَغَل منصب مدير   الموهوبين وتنمية المواهب.

من  الفترة  )خالل  والتعليم  التربية  دكتوراه  برنامج 

 (. 2019وحتى  2015

 
Rachel Zorman  ,

 إرسائيل 

المديرة    Rachelتشغل   منصب 

 " Szoldالتنفيذية لمعهد "

عام   المعهد   .2008منذ  يعمل 

اإلسرائيلي   التعليم  وتحسين  تعزيز  على 

والخدمات االجتماعية من خالل البحوث والتقييم  

المبتكر. والتدخل  التدريب  برامج  وقد  وتطبيق 

الدكتوراه في التربية على درجة    Rachelحصلت  

 الخاصة 

 من جامعة كولومبيا، نيويورك. 
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اللجنة التنفيذية لدى  
المجلس العالمي لألطفال 
 الموهوبين والمتفوقين 

 
 
 

Julia Link Robert 
 الرئيس 

 أستاذ كرسي الماهورين لدراسات الموهوبين،

التنفيذي   والمدير  الموهوبين،  دراسات  لمركز  التنفيذي  المدير 

 للرياضيات والعلوم  Carol Martin Gattonألكاديمية 

بولينج   بمدينة  الكائنة  الغربية  كنتاكي  جامعة 

 جرين، والية كنتاكي 

Eleonoor van Gerven 
 عضو

العام " المدير   !Slimلمعهد 

Educatief Almere"  ،

 هولندا 

 

Leonie Kronborg 

 نائب الرئيس 

تعليم   في  العليا  للدراسات  ق  ُمنس ِّ  / ُمحاضرين  كبير 
 الموهوبين

فيكتوريا،   والية  موناش،  جامعة 

 أستراليا

 أنيس الحروب 

 عضو

أستاذ علم النفس التربوي والتربية الخاصة 

 بالجامعة األمريكية في بيروت 

 بيروت، لبنان

 
 

 

Tracy Riley 
 سكرتير 

 أستاذ وعميد قسم البحوث

 جامعة ماسي

 مدينة بالمرستون نورث، نيوزيلندا 

Sue Prior 
 عضو

المسبق   التعلُّم  مؤسسة 

 في هونغ كونغ، الصين

 
 

 

Margaret Sutherland 

 أمين صندوق 

والعالقات  والشراكات  االتصاالت  قسم  ومدير  أستاذ 

 الخارجية بجامعة غالسكو

 مدينة غالسكو، اسكتلندا 

Tyler Clark 

التنفيذي   العالمي المدير  للمجلس 

 والمتفوقين، لألطفال الموهوبين 

بجامعة  الموهوبين  دراسات  مركز 

كنتاكي الغربية بمدينة بولينج جرين،  

 والية كنتاكي 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المجلس العالمي لألطفال  
 الموهوبين والمتفوقين 
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