




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .املتعددة الذكاءات نظرية وفق التدريس :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة التدريس هيئة أعضاء :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

املتعددة  الذكاءاتإكساب املشاركني معارف ومهارات واجتاهات حنو التدريس وفق نظرية 

 :مبايليويكون ملمًا 
 .تعريف مفهوم الذكاء حسب نظريات الذكاء  .1
 .جلاردنراملتعددة  الذكاءاتتوضيح املقصود بنظرية  .2
 .املتعددة الذكاءاتحتديد مبادئ نظرية  .3
 .املتعددة الذكاءاتالتمييز بني انواع  .4
 .املتعددة الذكاءاتحتديد مميزات التدريس وفق نظرية  .5
 .املتعددة الذكاءاتحتديد استراتيجيات التعلم ألنواع  .6
 .املتعددة الذكاءاتالتطبيق العملي للتدريس وفق نظرية  .7





 :الذكاء مفهوم

  نظريه وفق الذكاء جاردنر يعرف

 حل على القدرة : بأنه املتعددة الذكاءات

 يف قيمة هلا منتجات تشكيل أو املشكالت

 . ثقافية أنساق عدة أو الثقايف نسقها

 :املتعددة الذكاءات نظرية

 ذكاءات مثانية ميتلك سوي شخص كل أن

 مجاعي بشكل تعمل وهي األقل، على

 فيما األفراد وخيتلف متعددة، وبطرق

 كل هبا يوظف اليت الكيفية حيث من بينهم

 الطريق لتحديد كفاءته منهم واحد

 .إليها يسعى اليت األهداف لتحقيق املناسب

 :املتعددة الذكاءات نظرية مبادئ

 .الذكاء من بقدر مزودين االفراد يولد -

ال تعمل انواع الذكاء املتعدد بشكل  -

 .ال نادرا وهي متيل اىل التكامل و منفصل
 .بذكائه فريد شخص كل -

 انواع بل واحدًا نوعًا ليس الذكاء -

 .وخمتلفة متعددة

 انواع مجيع الواحد الفرد لدى يوجد -

 .الذكاء

 بإبعاده ذكاءه يطور ان فرد كل يستطيع -

 مت اذا ممكن مستوى اعلى اىل املختلفة

 .املناسبني والتعليم التشجيع توفري

 مع عادة وتتفاعل الذكاء انواع تعمل -

 .معقدة بطرق بعضها

 ومتييزها الذكاء انواع حتديد ميكن -

   .وتعريفها ووصفها



  يف املتعددة الذكاءات نظرية  أمهية

 :التعليم

  املختلفة القدرات عن الكشف يف تساعد -

 .املتعلمني بني الفردية والفروقات

 كل يوجه أن على النظرية هذه تساعد -

 تالئم واليت تناسبه اليت للوظيفة فرد

 .فيها ينجح ان ويتوقع قدراته

 قدارهتم تطوير على املتعلمني تشجع -

 خالل من خرباهتم وصقل ومهاراهتم

 .واملمارسة التدريب

 الذكاءات نظرية من االستفادة ميكن -

 ذكاء تطور عن للكشف التربية يف املتعددة

 .معني شخص يف معني

 .التعلم حنو املتعلمني دافعية من تزيد -

 باخلربة الشعور فرصة املعلم تعطي -

 .للمتعلم الفردية
 ان متعلم كل يستطيع تعليمية بيئة توفر -

 .للنجاح فرصة فيها جيد

 :املتعددة الذكاءاتأنواع 

   .اللغويالذكاء  -

   .الرياضيالذكاء املنطقي  -

   .البصريالذكاء  -

  .احلركيالذكاء اجلسمي  -

 (.الذايت ) الشخصي الذكاء  -

 (.االجتماعي ) األشخاص الذكاء بني  -

   .الطبيعيالذكاء  -

 .الذكاء املوسيقي -

مميزات التدريس وفق نظرية الذكاءات 

 :املتعددة

حيقق أهداف التعليم بشكل متوازن يف ( 1

 .الطالب تنمية القدرات املتعددة لدى 

ميكن كل طالب أن حيقق ذاته ويتميز ( 2

 .هباباجلوانب اليت ينفرد 

جيعل طرق التدريس وأساليبه أكثر ( 3

 .فاعلية



  وذو تشويقًا أكثر والتعليم التعلم جيعل (4

 .معىن

 .الطالب لدى اإلدراكي النمو يعزز (5

 سواء النشاط وفلسفة أهداف حيقق (6

 .املنهج بناء أو املدرسي النشاط

 للدماغ، احلديثة الدراسات مع يتوافق (7

 وتصنيف جتزئته أساس على قامت واليت

 شخص من واختالفها الدماغية القدرات

 .آخر إىل
 .الطالب تسرب من يقلل (8

 املفكر، الطالب خلق على كثريًا يساعد (9

 .التفكري تدريس كثريًا وتدعم

 وحتديد الطالب تصنيف يف يساهم (10

 .والنفسية العلمية احتياجاهتم

 الفرصة ومنحهم الطالب تشجيع (11

 طالبًا وجعلهم عندهم ما أفضل إلعطاء

 الذين احلدود ختطي على قادرين منتجني

 .عليها هم

جتعل الطالب أكثر فاعلية وحتقق ( 12

   .التعليممبدأ التوازن يف 

تعطي  فكرة أعمق عن احتياجات ( 13

الطالب وباألخص الطالب غري املتميزين يف 

   .التعليمية البيئة 

كذلك وفرت للمدرس طريقة يطور ( 14

فيها البيئة التعليمية بشكل يؤدي إىل 

 .والطالبتقوية املعلم 

العنف الطاليب جتاه  حدةخيفف من ( 15

   .املدرسيةالبيئة 





 

 الذكاءات قدرات وتقييم قياس

 .املتعددة

 .املوهبة وتنمية املتعددة الذكاءات

 .الصف غرفة يف املتعدد الذكاء

  إستراتيجيات استخدام أثر

  العلوم تدريس يف املتعددة الذكاءات

  العمليات السابع طلبة اكتساب يف

   .العلمية
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سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




