
 شعراء 	 بإستضافة  البرنامج  يقوم  ضيافتنا”:  في  “مبدع  برنامج 
املوهوبني  الطلبة  مع  قهوة  فنجان  على  فلسطينيني  وعلماء  وأدباء 
حقل  في  الغنية  جتربتهم  من  والتعلم  مسيرتهم  إلستعراض 

تخصصهم وإبداعاتهم.

كيف أشارك في احلاضنة ، خطوات وشروط االنضمام:
• ان يكون/تكون الطالب/ة في احد الصفوف التالية: الرابع، اخلامس، السادس ، السابع، الثامن	

• ان يلتزم/تلتزم بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة االسبوعي من الساعة 9:00 صباحا وحتى 14:00من بعد الظهر 	

حتى نهاية الفترة السنوية.

• ان يجتاز/جتتاز الطالب/ة فحص القدرات بدرجة النجاح املطلوبة.	

• تسديد رسوم التسجيل في احلاضنة والبالغة 350 شيكل للعام الدراسي وتشمل اللقاء االسبوعي والنشاطات املكثفة في 	

الصيف والشتاء وال تشمل الرحالت والزيارات امليدانية.

• في العام 2010 يتم تقدمي منحة جلميع الطلبة احلاصلني على تقدير جيد جدا فما فوق في فحص القدرات.	

يقام البرنامج بدعم من املساعدات النرويجية للشعب الفلسطيني

وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية/ مديرية تربية وتعليم القدس
ومدارس الفرير القدس

مؤسسة النيزك للتعليم املساند واإلبداع العلمي
تعليم –•علوم - إبداع

القدس: الصوانة –•الشارع الرئيسي
هاتف 6285387-02 ،  فاكس 6263086-02 ،  خليوي: 0546961471

رام الله: شارع االرسال –•عمارة جاسر الطابق الثاني
هاتف 2985885-02،  فاكس 02-2985886

غزة: الرمال –•شارع عمر املختار 
عمارة االندلس/ الطابق اخلامس

تلفاكس 08-2825282

www.alnayzak.org :املوقع الرسمي  ،info@alnayzak.org : بريد الكتروني

إلنشاء فسحة أمل أمام الطلبة املوهوبني في مدارسنا لينطلقوا 
نحو مستقبل أفضل



مؤسسة النيزك للتعليم املساند واإلبداع العلمي:
واإلنتاج في مجاالت علمية  والبحث  واإلرشاد  التعليم  النيزك هي مؤسسة عربية فلسطينية غير ربحية وغير فئوية  مختصة في 
متعددة، تعتمد النيزك على وسائل فريدة ومبتكرة في مسيرتها نحو دفع عجلة التميز واإلبداع واإلنتاج العلمي والتكنولوجي في 
فلسطني. وتعمل املؤسسة على غرس شغف املعرفة ومتعتها في نفس املتعلم حيث يكون/تكون شريكًا/ة و ليس متلقيًا/ة ، كما وتعمل 
برامج املؤسسة على تنمية املهارات التفكيرية لدى الفرد حتى تغدو منهجية التفكير العلمي عادة ميارسها في حياته اليومية. وتتكون 
التطبيقية  العلوم  منها  وغنية،  فريدة  وخبرات  مهارات  جتمعهم  مختلفة  علمية  مجاالت  في  اختصاصيني/ات  طاقم  من  املؤسسة 

والهندسة بأنواعها واختصاصيني/ات في العمل املجتمعي واإلرشاد النفسي والتربوي باإلضافة إلى الباحثني/ات األكادمييني/ات.

تعتبر مؤسسة النيزك من املنظمات القليلة في فلسطني املختصة في دعم اإلبداع العلمي  بوسائل جديدة وذات فعاليات ممتدة في 
جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة اربعة فروع في القدس ورام الله ونابلس وغزة .

ما هي حاضنة املوهوبني/ات:
رعاية  الى  تهدف  وشيقة  تفاعلية  دفيئة  هي  املقدسية  املوهوبني  حاضنة 
الطالب املتميزين واصحاب القدرات الذهنية املتقدمة ضمن إطار سنوي 
مستمر ينضم إليه الطالب حني اكتشاف قدراته عن طريق فحص نفسي 
الرابع  الصف  في  للحاضنة  ينضم  إثره،  قدراته  وفي حال جتلي  ومهني، 
والقدرات اخلاصة  باملهارات  يتمتع  وهو  الثامن  الصف  ويتخرج منها في 

التي تؤهله ليكون طليعيًا حقيقيًا في بيئته الصغيرة.

يتجمع الطلبة املوهوبون/ات في يوم عطلتهم األسبوعية )السبت أواألحد( 
في مكان مالئم )مدرسة، مختبر(، حيث يتعلمون برامج المنهجية نوعية 
بأنفسهم  ثقتهم  وتعزز  شخصيتهم  وتصقل  الفكري  مستواهم  تناسب 

وتفتح أمامهم آفاق املستقبل املشرق.

ملاذا احلاضنة؟
تتسم املؤسسات التعليمية في املجتمع الفلسطيني عامة بحرصها الكبير على تطبيق النظام 
التحصيلي في طرحها ومتابعتها خلطط تعليم املنهاج الدراسي، حيث يتمتع الطالب بالقسط 

الوفير من التقدير في املجتمع املدرسي حسب عالماته في الشهادة املدرسية. ولكن: 
ما هي العالقة بني مدى معرفة وفهم الطالب للموضوع املدرس ، وعالماته التي باألغلب تأتي 

من احلفظ والتحفيظ؟
هل كل مجتهد في املدرسة هو موهوب وهل العالمة املدرسية هي سلم التميز املنتج؟

هل هناك ضمن البيئة واملجتمع املدرسي مكانًا وبرامجًا لطالبنا املوهوبني للتقدم والتطور؟

النظام  بني  الفجوة  جلسر  املوهوبني  للطلبة  المنهجية  دفيئة  إنشاء  مبادرة  تأتي  عليه، 
واإلمكانات  والبرامج  باخلبرات  ورفدهم  املوهوبني  لرعاية  املاسة  واحلاجة  السائد  التعليمي 

التي حتفظ موهبتهم من التالشي وكي ال يفقد الطالب املتميز 
روح املثابرة واإلنتاج.

البرامج التعليمية في احلاضنة :
وأخرى  مستمرة  رئيسية  مواضيع  من  التعليمي  البرنامج  يتكون 

تتغير حسب املرحلة التعليمية.
 برنامج تعليم التفكيراملنطقي والناقد: يهدف البرنامج إلى حتسني وتطوير طرق 	

وآليات التفكير املنطقي والناقد من خالل استخدام األلعاب حسب خطة ممنهجة 
تعمل على بناء املهارات التفكيرية لدى املتعلم.

 املرتبطة 	 املمتعة  العلوم  البرنامج  يستعرض  احلياة:  فاكهة  العلوم  برنامج 
الكيمياء  التفاعلية  التجارب  اليومية ويفسر من خالل  بشكل وثيق باحلياة 

املستترة في املطبخ واحلمام، واملغامرات العلمية في الكائنات احلية.

 البرنامج هو رحلة شيقة بني 	 الروبوت:  و  الفيزياء  و  التكنولوجيا  برنامج 
املتعلقة  التفاصيل  املتعلم  فيها  يكتشف  واإللكترونية  الكهربائية  الدوائر 
التفكيك  خالل  من  يوميا  نستخدمها  التي  احلديثة  بالتكنولوجيا 

والتركيب والبناء.

 التصويرية 	 والقضايا  الدراما  خالل  من  والواجبات:  احلقوق  تعليم  برنامج 
يتعرض املتعلم إلى حاالت مثيرة للتفكير واملتعلقة بإحترام القانون وضرورة 

اليومي  التعامل  من  يبدأ  عادل  نظام  إنشاء 
ويتقدم إلى اعلى املستويات.

 الى 	 البرنامج  يهدف  املوسيقى:  علوم  برنامج 
مختلفة  مناٍح  من  املوسيقى  على  التعرف 
بالعزف  املتعلق  املوسيقي  احلس  وتطوير 
ملوسيقات  والتذوق  واإليقاع  والغناء  واآلالت 

مختلفة من العالم. 

 املعاصر: 	 الفلسطيني  األدب  تعليم  برنامج 
يتطرق البرنامج إلى األدب الفلسطيني خالل القرن املاضي ويقوم بتسليط الضوء 
على احملطات املهمة في تاريخ القضية الفلسطينية من خالل الشعر والنثر والقصة 

وكلمات األغاني.

 التي 	 املقدسية  اجلوالت  من  مجموعة  من  البرنامج  يتكون  القدس”:  “انا  برنامج 
املشارك  فيها  يخوض  وتفاعلية  مرحة  بطريقة  للمدينة  العريق  التاريخ  حتاكي 

مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى جدل األواصر بني الفرد واملدينة.

إب������������������������������������������������������داعع���������������������������ل���������������������������ومت�������������ع�������������ل�������������ي�������������م


