
 

 

 طبيب المستقبل 
 

ُ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 

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

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

 .المشاركة عاًما بعد عام

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

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

 لمهارات القرن الحادي والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 حدة وصف الو

 " وحدة  المستقبلتعد  والكيميائية"،  طبيب  والحيوية  الطبية  "العلوم  مسار  تحت  تندرج  التي  الوحدات  إحدى   "

ن األنف هو الذي ينبئنا  أو  ال،م  أكان ماء االستحمام ساخنا جدا    إذان الجلد يساعدنا على تحديد ما  أ  ونتعرف  ملعلكو

األسس العلمية  الوحدة    هفي هذالطلبة  سيتعرف    ذلك؟كيف يتم    ونهل تعرف  ولكن،  فاسدا.م  أكان الحليب طازجا    إذا

الطلبة  فسيشرح   مختبر سواء الحقيقي أو االفتراضي،ما في أ القائمة على المشاهدات التي نراها في حياتنا اليومية. 

نواع  أويتعرفون    ،Sensory Perceptions, ويبحثون في مفهوم اإلدراك الحسي  Sensory organsأعضاء الحس  

ن يخدع الدماغ باألوهام أوكيف يمكن    الدماغ،وكيف تتواصل هذه الخاليا مع    الحسي،الخاليا التي تكون الجهاز  

 والتوقعات. 

أو الفصل   الصففي    زمالئهموجمع البيانات من    الفرضيات،استخدام الطريقة العلمية في بناء  الطلبة  يتعين على  

سيكتسب   الوحدة،هذه  وفي نهاية    والدماغ.  واإلدراك،  بالحس،عن األسئلة المتعلقة  جاباتهم  إ وصياغة    ،االفتراضي

العلوم  الطلبة   في  الرئيسة  بالمفاهيم  ومعرفة  مجموعات    الحياتية،فهما  في  العمل  على  فردي  و  أوقدرة  بشكل 

 الحياتية. الستقصاء العلوم 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

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

رها كادر  تقدم بشكل مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويدي

 :  متخصص وُمدرب
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