
 

 

 مبادئ التصميم الهندسي

 

ُيعد برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي من أهم األساليب العالمية المستخدمة في إثراء معرفة الطلبة الموهوبين، ومن هذا 

العلمية، المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من المجاالت  

وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات متدرجة من المعرفة؛ بهدف  

 .مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في المشاركة عاًما بعد عام

مجموعة من الحقائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية والمهمة وألهمية الجانب المهاري ضّمنت موهبة 

اكبة لمهارات القرن الحادي  لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية المو

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 حدة وصف الو

تعد وحدة "مبادئ التصميم الهندسي" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الهندسية"، وينخرط الطالب في هذه 

في العمل ضمن فرق لتتضافر جهودهم وتنصهر في بوتقة واحدة حتى يتسنى لهم حل المشكالت  -في المقام األول-الوحدة 

لتصميم الهندسي. تُستعمل دراسات الحالة المأخوذة من المشروعات الواقعية والمصطنعة التي تعترضهم في سياق ا

الهندسية الفعلية إلثبات مبادئ التصميم. على سبيل المثال، يمكن للطلبة تحليل فشل الَحْلقة الدائرية على متن الَمكُّوك 

للتحقق من كيفية عمل مكونات نظام ما مًعا ومعرفة أهمية تجاوزات التصنيع المسموح بها. بدالً من  Challengerالفضائي 

ذلك يمكن لهم استعراض حالة انهيار جسر تاكوما ناروز لفهم كيفية عدم كفاية المعرفة بالمواد وأنه قد يؤدي عدم إجراء  

 اختبارات بصورة كافية إلى فشل التصميم الهندسي وانهياره.

تضطلع الفرق الطالبية ببناء واختبار هياكل العمل والنماذج األولية الخاصة بهم، مثل المباني الخضراء أو المركبات البرمائية  

أو الدوائر الكهربائية أو الطائرات الشراعية. ال شك أن الطلبة يتعلمون القواعد الفيزيائية التي تكمن في تصميماتهم 

 اعد الفيزيائية كل الجوانب الميكانيكية والكهربائية والمغناطيسية وقوانين السوائل.ومخططاتهم، إذ تشمل هذه القو

كجزء من عملية التصميم الهندسي، يراعي الطالب االعتبارات االقتصادية واألخالقية، جنًبا إلى جنب مع الجوانب التكنولوجية.  

صميمه. ثم يمكنهم أن يغادروا الفصل الدراسي وهم يقدم الطلبة تقارير مكتوبة من أجل مراجعة واستعراض ما قاموا بت

يحملون في أذهانهم نظرة أوسع عن مجال الهندسة وفهًما أعمق للعمل اليومي الذي يقوم به المهندسون. عالوة على ذلك 

يات سيتحلون بعد هذه الوحدة التدريبية بمهارات جمة ومعرفة هائلة يمكنهم تطبيقها من أجل تطوير حلول مبتكرة للتحد

 الهندسة التي تعترضهم في عالم الواقع في خضم حياتهم الخاصة والمجتمعات التي يعيشون في ظاللها.

 



 

 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

سيتمكن الطلبة من بناء وتنمية مهارات أساسية مثل " العمل الجماعي، حل المشكالت، قراءة المؤلفات العلمية وتحليلها،   

التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم بشكل مباشر عن طريق    إظهار الفهم من خالل

 حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصصة وُمدرب منها:

 القيادة والتأثير االجتماعي.  .1

 التفكير اإلبداعي واالبتكار.  .2

 واالعتزاز بالشخصية الوطنية. قيم المواطنة  .3

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية. •

 أنشطة مهارية.  •

 

 تنفيذ البرنامج  آلية

 يتم تنفيذ البرنامج بمكوناته العلمية والمهارية عادة بشكل حضوري أو تعلم عن بعد حسب الظروف.

 

 

 الحقائب المهارية في البرنامج 

 يتم تدريب الطلبة على حقيبتين مهارية لتطوير مهاراتهم الشخصية  

 2الحقيبة المهارية 1الحقيبة المهارية المرحلة

 التغلب على التحديات الذكاء العاطفي الثانوية 

 


