
 

 

 كن عالماً: في الفيزياء والهندسة

 

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

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

الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات   العالمية في مجال  الخبرة  بالتعاون مع أفضل بيوت  العلمية، وذلك  المجاالت 

الطلبة في   تقدم  كلما  وتنوًعا  وتزداد عمًقا  كمية علمية،  ترا نوعية  بناء خبرات  المعرفة؛ بهدف مواصلة  متدرجة من 

 .المشاركة عاًما بعد عام

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

كبة لمهارات  والمهمة لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية الموا

 القرن الحادي والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 وصف الوحدة

وتهدف إلى   "،"العلوم الهندسية  " إحدى الوحدات التي تندرج تحت مساركن عالماً: في الفيزياء والهندسةتعد وحدة "

إثراء معرفة الطلبة بمبادئ العلوم الفيزيائية والهندسة، مثل نظام الحركة الزاوية، والطفو، والكهرباء، والقوى، وغير 

الطلبة على   الفيزيائيين  ذلك. كما تعرف  إلى تخصصات  الطلبة  والهندسة، وترشد  الفيزياء  بعض مهن مختلفة في 

العصف   وأفكار  كمالها،  وإ العلمي  االستكشاف  عمليات  تتبع  كيفية  تعليمهم  إلى  إضافة  المختلفة.  والمهندسين 

كن الطلبة في هذه الذهني ورسم التصميمات وصناعة نماذج األجهزة واختبارها وإجراء المراجعات عليها. كذلك سيتم

الفيزيائية،   الظواهر  وتفسير  االفتراضية،  التجارب  وإجراء  الفرضيات  ووضع  العلمية،  األسئلة  طرح  من  الوحدة 

ذات  األسئلة  من  عدد  اإلجابة عن  القدرة على  وكذلك  والهندسة،  الفيزياء  علم  في  األساسية  المفاهيم  واستيعاب 

اتها، ومنها: من هو المهندس؟ ومن هو الفيزيائي؟ وما أنواع المشروعات  العالقة في علم الفيزياء وعلم المادة وحرك

والتجارب المختلفة التي يقوم بها الفيزيائيون والمهندسون؟ كل هذا سيتعلمه الطلبة من خالل االشتراك في األنشطة  

ية، تحت إشراف كادر  العملية التطبيقية والمشروعات التي تعززها المحاضرات والنقاشات الصفية والتدريبات العمل

 ،علمي متخصص

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

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

مرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصص وُمدرب بشكل مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة الع

 الرؤية المستقبلية.  .1

 القيم والسمات الشخصية اإليجابية.  .2



 

 

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية. •

 أنشطة مهارية.  •

 

 

 لغة تنفيذ البرنامج 

 اللغة العربية 
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