
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الورشة هدف الورشة وصف الورشة عنوان 

 املشتركين وعدد

 العمرية الفئة

 ا يلي: مل الورشة تتطّرق  زالتمي   مزاد ورشة 1

 هي وما ؟زاملتميّ  نساناإل هو من

 متميزين اأشخاص   لنكون  ةاملهّم  فاتالصّ 

 املجتمع؟ داخل الينوفعّ 

 فاتالصّ  تفكيك إلى الورشة تهدف

 املتمّيزة الشخصيات زتميّ  التي

م هاوتحليل
ّ
  منها والتعل

   جيالال  جميع

راثنا 2
ُ
 الفلسطيني   ت

 املاض ي بين

 الحاضرو 

 القاسمي متحف في جولة الورشة تشمل

 - تراثّية مواضيع حول  صّفّية ورشةو 

 -معروضة

 محاور  بعّدة املشاركين تعريف

 الّتمّيز تجمع ألفكار والتطّرق  تراثّية

راث
ّ
 .والت

 ةعدادي  ال 

 الو 
 
 ةانوي  ث

 -مونولوج ورشة 3

 داخلي حوار

 املفرط فكيرالتّ  فكرة الورشة طرحت

 ه،وصفات زاملتميّ  لإلنسان ق تطرّ تو 

  يرى  وكيف
ّ
. زاملتميّ  نساناإل البالط

 مثيلللتّ " سكتش" كتابة الورشة تشمل

تشمل بعض  نةمعيّ  ةقصّ  على يحتوى 

املتميز  اإلنسان تخّص  التي خياراتال

  .نتخذ القرار بشأنهاأن  نحتاجو 

 التعامل هو األساس ي الورشة هدف

  بالنفس و الشّك  مع
ّ
 واالعتراف رددالت

 لكثرة يمكن ، وكيفهبوجود

 تساعد نأ الداخلي فكيرالتّ 

 .تميزه من وتزيد املتميز اإلنسان

 ةالثانوي  

  ،اكستاس ي 4
 
 طاملنش

 
 
 فس يالن

 كتاب من مستوحاة الفعالية هذه

 هميةأ يناقش الذي يوم 65 اكستاس ي

 
ّ
 أن لها يمكن وكيف فسيةالنّ  طاتاملنش

. التمّيز نحو مسيرتنا في وتدعمنا تحفزنا

 
 
 ورقة اختيار طريق عن الفعاليةمّرر ت

 وأ جملة مكتوب فيها ندوق الصّ  من

 . النجاح على تحّفز تشجيعية عبارة

 اإل  مع عاملالتّ 
ّ
 شديدحباط، والت

 يدعم زاملتميّ  اإلنسان أّن  فكرة على

 .الصعاب رغم بنفسه نفسه

 

 

 نفس ي لىإ رسالة 5

  زةاملتمي  

 الجمل على تعتمد رسالة كتابة

 الفعالية من املختارة املحّفزة اتر والعبا

 . السابقة

  تحفيز
ّ
ّم يت حيث ودعمهم البالط

 كّل في  زاملتميّ  اإلنسان لىإ طرق التّ 

 الحياة مجاالت

 



 

 الورشة هدف الورشة وصف الورشة عنوان 

 املشتركين وعدد

 العمرية الفئة

ق  6  تفكيرّية أسئلة من نموذج بتحضير نقوم اتياضي  الر   نتذو 

يحّل  أن الطالب حزازير، على -رياضّية

 
 

ن من كّل مكّو   استخدام مقابل سؤاال

 أن ، وبعد املخفوق  لحليبمكونات ا

  يحّل 
ّ
 بالشكل لغازاأل جميع البالط

 قد -ت الوق نفسفي  –ن يكو  الصحيح

ر  بإمكانه حيث املالئمة الوصفة حضَّ

 .بهناء   تناولها

طّور  أن -  خالل من تفكيره الطالب ي 

 .رياضّية تفكيرّية سئلةأ

ق  أن -  الجمال الطالب يتذوَّ

ة األلغاز خالل من الرياض ي  الرياضيَّ

 .املطروحة

 حله خالل الطالب يستمتع أن -

 .لألسئلة

حدي الطالب يشعر أن - ّس وح بالتَّ

 .الهدف لبلوغ ملنافسةا

 عداديةل ا

 التي حباطاتواإل  شاعاتاإل  حول  نقاش مقطوع تلفون  7

 ةوكيفيّ  زالتميّ  رحلة بداية في تحدث

  معها عاملالتّ 

 

  بعد تحدد لم 

  عن نبحث 8
 
زالت  تنوير إلى تهدف تفاعلّية مسرحّية مي 

التمّيز،  مفهوم حول  ئهموإثرا املشاركين

ر حوافز عم فعالّيةال من ليخرجوا
ّ
 للتفك

 فعاليات ضافةإ، وكذلك "متمّيز أنابَم "

 ،املألوف غير من باملسرحية تتعلق ال

التي تطرح  كاهوت  مسابقة ثّم  ومن

  فحصتقوم ب أسئلة
ّ
 والذاكرة ركيزالت

 . الطالب دىل

 .ة/للفائز جائزة منح يتّم 

 طريق عن همؤ ثراإو  الجمهور  تفعيل

 .الحديثة عليمالتّ  وطرق  املسرح

 جيالال  جميع

  وجلسة شعر بيت 9

 

 ،لضيوفا لراحة مكان: ة األولىورشال

ضييفهم، تيتم فيها الترحيب وبهم و 

 عن تحفيزّي  خطاب تقديمباإلضافة إلى 

 .همن واملقصد زميّ التّ 

في الورشة  - الضيوف تعريف يتّم 

 نساناإل يكون  نأ معنى لىع -األولى 

 ملحة تقديما، كما يتّم متميز  

 جيالال  جميع
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 مع املكان لنفس العودة: ة األخيرةورشلا

 .رمزية هدية وتقديم الضيوف توديع

 خالل هب سيمرون اّم مختصرة ع

 .اليوم

  بعد ةرياضي   اتفعالي   10
ّ
مّرر  بالضيوف رحيبالت

 
 ورشة ت

 ةفعاليّ  ضافةإ ،خفيفةة حركيّ  ةيّ رياض

 مثل ؛الرياضية مجال في زينمتميّ  عن

 في تنسالو  لةالس وكرة دمالق كرة العبي

 .بطاقات

 (منظمة تكون  الحقا بفعالية التفكير)

 والنفس العقل على الرياضة تأثير

 في مجاالت فقطيكون  ال زالتميّ 

 في نومتميز فهناك الدراسة

 .وغيرها ياضةوالرّ  الفّن  مجاالت

 ،جيالال  جميع

 نفسله  عمر كل

 ولكن ،الفعالية

 في اختالف مع

 .نيمااملض

 نتاجإ ورشة 11

  الفيديوهات

 محوسب قصير فيلم /قصة إنتاج

 العملة، وذلك عن طريق ز تميّ م بطريقة

 .80/20 مبدأ حسب

 (محدد غير الفيديو موضوع)

 مع ةعالي بجودة فيديوهات نتاجإ

 (زالتميّ  نقطة هذه) قليلة جهود بذل

 ويمكن ةعداديل ا

 ةبتدائيل ا

 (خامس ،سادس)

 عن البحث فعالية 12

  الكنز

 مع الواقع رضأ وعلى محوسبة فعالية

 فيها نبحث (باركودات) الكلية خريطة

 في عةاملوزّ  الدالئل طريق عن الكنز عن

 .الكلية رجاءأ

 فكيرالتّ  على للتحفيز الورشة تهدف

 ومثيرة ممتعة بطريقة لغازاأل وحّل 

  لالهتمام

 جيالال  جميع

 في هروب غرفة 13

 البيئية العلوم

 املعهد محطات بين عتوزّ  سئلةأ

 رتغيّ  تخّص  مواضيع ثقيفي، حول التّ 

 البيئية، البصمة املناخ، املنظومات

 .املختلفة النباتات نواعأ الكربونية،

 

 على للتعّرف الفعالية تهدف

 املختلفة البيئية العلمية املواضيع

  ةوالفعاليّ  الحركة طريق عن

 جيالال  جميع

  مشاهدة 14
 
 دقائقو ملدة خمس فيدي مشاهدة يور الط

 بواسطة الكلية حديقة في الطيور يراقب 

  ألنواع االنكشاف
ّ
 املختلفة يور الط

 على فوالتعرّ  قرانا تقطن التي

 جيالال  جميع
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رصد التي الطيور  ناظير، ومقارنةامل
 
 ت

 .القرى  في املوجودة الطيور  بقائمة

 طريق عن ومميزاتها صفاتها

 .املوّجهة املشاهدة

 في يتم إجراؤها الكيمياء في تجارب الكيمياء سحر 14

 تفاعالتتظهر من خاللها املختبر، 

 سيراتف، ويوجد لها نظاراأل  تجذب

 من الةفعّ  بمشاركةة، وذلك علمي

 .املشتركين

 سسأ على فللتعرّ  الفعالية تهدف

 الطالب ،الكيمياء
ّ
على  وحث

 . العلوم بموضوع هتماماال 

 جيالال  جميع

 متحف في جولة 15

 العلوم

  كل حول  شرح مع جولة
ّ
 من ةمحط

 
ّ
 لفعاليات باإلضافةالعلوم،  اتمحط

  بعض في بسيطة
ّ
 .اتاملحط

 

 في مختلفة ظواهر على التعّرف

 نماذج مشاهدة طريق عن الطبيعة

رة
ّ
 .مصغ

 جيالال  جميع

 

 

 


