
 

 

 العلوم الطبية الحيوية 

 

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

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

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

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

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

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

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 وصف الوحدة 

وتجيب  تعد وحدة "العلوم الطبية الحيوية" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الطبية والحيوية والكيميائية"،  

على مجموعة من األسئلة اليومية للطلبة مثل ما سبب احمرار الوجه عند التعرق؟ ما وظيفة الزائدة الدودية؟ هل صحيح أن 

عند الكذب؟ سيجد الطلبة إجابات عن هذه األسئلة وغيرها في هذه الوحدة. كما تعتبر هذه الوحدة مقدمة األنف يزداد طوالً  

للبيولوجيا البشرية وعلم الطب، يستكشف الطلبة من خالله اآللية التشريحية والفسيولوجي ة المعقدة التي تتضمنها الوظائف 

وال الحيوية  المفاهيم  بتطبيق  وذلك  الطبيعية  التوازن البشرية  اختالل  في  ذلك  بعد  الطلبة  يبحث  ثم  األساسية،  كيميائية 

(Homeostatic Imbalances المعملية على ممارسة تقنيات علم األنسجة، وعلم ( المسبب لألمراض. وتشتمل األنشطة 

القراءة   الطلبة  يتعلم  ذلك،  إلى  باإلضافة  الحيوية.  والكيمياء  وتشريحها،  األعضاء  وظائف  وعلم  والرد على التشريح  النقدية 

 المقاالت في المجالت العلمية ووسائل اإلعالم العامة. 

كما يتعلم الطلبة كيفية طرح األسئلة العلمية، ووضع الفرضيات، وإجراء التجارب من أجل تفسير الظواهر الطبية الحيوية، 

الرئيسة في مجال الطب ويطورون قدرته بالمفاهيم  الطلبة  الوحدة ُيلم  العمل في مجموعات وبشكل وبحلول نهاية  م على 

 فردي لربط أجهزة الجسم واألعضاء بالوظائف. 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

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

 :  مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصص وُمدرب

 القيادة والتأثير االجتماعي.  .1

 التفكير اإلبداعي واالبتكار.  .2

 



 

 

 

 مكونات البرنامج

 متخصصةوحدة علمية إثرائية  .1

 .أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية .2

 .أنشطة مهارية  .3
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