
 

 

 كن عالماً: األحياء والعلوم الطبية 

 

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

هذا المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من 

المجاالت العلمية، 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

نت موهبة مجموعة من الحقائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية  وألهمية الجانب المهاري ضم  

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

 القرن الحادي والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 وصف الوحدة

العلوم الطبية والحيوية  حدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "إ "كن عالماً: األحياء والعلوم الطبيةتعد وحدة "

من هو عالم األحياء؟  وخالل هذه الوحدة سيتمكن الطلبة من اإلجابة على بعض االستفسارات مثل: "،والكيميائية

من هو عالم الطب؟ ما أنواع المشاريع والتجارب المختلفة التي يعمل عليها علماء األحياء واألطباء بمختلف  

وسيشاركون لوم األحياء والطب. على التخصصات المختلفة في عه الوحدة في هذ الطلبةيتعر ف كما س تخصصاتهم؟ 

 الطلبةيدرس  سفي تنفيذ أنشطة عملية مشابهة لألنشطة التي يقوم بها علماء األحياء واألطباء أثناء قيامهم بعملهم. و 

المفاهيم األساسية في علوم األحياء والطب مثل الوراثة والتفاعالت الكيميائية وأجهزة جسم اإلنسان وطرق التعقيم 

في تنفيذ التجارب العملية واألنشطة بطريقة   الطلبةص الطبي الشرعي. ويساعد تعل م هذه المفاهيم وإجراءات الفح

 أفضل.

الطرق والوسائل التي يستخدمها علماء األحياء والطب في عملهم ويقومون بتطبيقها عمليا.  فمثال،   الطلبةكما يختبر  

حلي للتعر ف على تنو ع الكائنات الحي ة التي تستوطن للقيام بدراسة استقصائية للنظام البيئي المهم يتم توجيه

ضمن مجموعات على طبيعة األعمال التي يقوم بها علماء اآلثار  الطلبةالمنطقة ووفرتها ونمط سلوكها. ويتعرف 

صيويطورون المهارات الالزمة الستكشاف المواقع األثرية بطرق وأدوات متعددة. و دور علماء السموم،  ونتقم 

علم األحياء  الطلبةتأثير السموم على كائنات بسيطة. ويستكشف  -في ظل ظروف خاضعة للرقابة- ونختبروي

( ووصفها. DNAالجزيئي مستخدمين في ذلك المواد واألساليب األساسية الالزمة الستخراج عينة الحمض النووي )

ختبارات المخبرية البسيطة والتحاليل التي قد يستخدمها علماء الطب على القيام بعدد كبير من اال  الطلبةكما يتدر ب  

 الشرعي. 

جراء التجارب إعلى تخصصات علوم األحياء والطب المختلفة، فإنهم يتعل مون أيضا كيفية  الطلبةوفيما يتعر ف 

 لماء األحياء والطب. فهماً أفضل لألعمال التي يقوم بها ع الطلبةسيكتسب  الوحدةوالتصميم المتكامل. وفي ختام 

 



 

 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة 

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

وتحليلها، إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم 

ل مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصصة وُمدرب بشك

 منها: 

 .التفكير المنطقي .1

 . الرؤية المستقبلية .2

 القيم والسمات الشخصية اإليجابية.  .3

 مكونات البرنامج 

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية. •

 مهارية. أنشطة  •

 

 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

 الثقة بالنفس التفكير المنطقي االبتدائية 

 
 


