
 

 مقدمة حول مدرسة اليوبيل

 سهى جوعانة شاهين

تبذل مدرسة اليوبيل جهودها من أجل تعزيز المواهب اإلنسانية و تقوية أواصر التفاهم والتواصل بين الثقافات، آما نعمل على 
ت الطلبة األآاديمية فمن خالل تنمية مهارا. إرساء مفاهيم وقيم الديمقراطية والتسامح وخدمة المجتمع لدى طالبنا قادة المستقبل

واالجتماعية تكون المدرسة قد نجحت في دمج مفهوم الريادة في العملية التعليمية بهدف إعداد الطلبة للمرحلة المقبلة من حياتهم 
إننا في مدرسة اليوبيل نؤمن بأن هذه الفئة اليافعة و . ليكونوا مواطنين مسؤولين و مثقفين وفاعلين في مختلف جوانب الحياة

عندما نصمم لهؤالء الطلبة مناهج . مختارة بعناية ستمثل رقي بلدانها على جميع المستويات، لذلك يتوجب علينا رعايتها بعنايةال
تعليمية خاصة تتالءم مع مواهبهم وقدراتهم المتميزة فإننا بذلك نعمل على تهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل الملتزمين بخدمة بلدانهم 

 .    جهة التحديات المتجددة التي تواجه منطقة الشرق األوسط خصوصًا والعالم بأسره عمومًاوالقادرين غلى موا
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 السيدة سها جوانه شاهينعرض 

 

 

الذي ن هي مهمة رئيسية لمؤسسة الملك حسي -بيل للتميز التربوي اليو ومرآز مدرسة اليوبيل -معهد اليوبيل 

مدى الحياة ه التزامالتي بنيت على أساس المغفور له الملك حسين التي بناها  وتطوير األسسيعمل على دعم 

، وتنمية المجتمع والتفاهم عبر التعليم والقيادة زستدامة من خالل البرامج التي تعزلسالم والتنمية المبا

 ،لتعليم الثانويل ي مؤسسة تعليمية وسكنية مستقلةسة اليوبيل همدر. لثقافات في األردن والشرق األوسطا

، تأسست في عمان. التزام قوي للمنح الدراسية ، باإلضافة إلىر برنامج مدته أربع سنوات للمتفوقينتوف

 . نالملك حسي مغفور له،لل اليوبيل الفضي للعرشبلالحتفال  1993 عام األردن

 

بهدف  ،وتتمثل مهمتها في تعزيز المعايير التعليمية من خالل تطوير المناهج والبرامج المبتكرة والتدريب

على التصدي للتحديات التي تتغير بشكل  ينقادر ، غير أنهم تطوير قيادات المستقبل الملتزمين بخدمة بلدهم

 . مستمر في األردن وخارجه

 

ع نموذج لبيئة تعليمية متطورة للطلبة المتفوقين والموهوبين في األردن هو وض اإلستراتيجيةأحد أهدافنا 

، مع الترآيز على التعليم لجميع الطلبة المتفوقين يتم ذلك من خالل توفير فرص متكافئة في مجال. والمنطقة



هو  هدف آخر. هذه الفرصةمن الحصول على  األردن فيجميع الطلبة المتفوقين  لتمكين األقل حظاالمناطق 

حل و، شجع على القيادةتتحفز على التفكير اإلبداعي، و محفزة للطلبة،تطوير المناهج واسعة النطاق و

إلى أن تكون مدرسة اليوبيل تهدف . بشكل فعال اتومهارات اتخاذ القرارمهارات تواصل ر وتوف آلاالمش

. نولوجيا والعلوم والرياضياتلبحث واختبار وتطوير ونشر التقنيات المبتكرة في مجال التكبمثابة مختبر 

نقدم أيضا مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة من خالل ورش  بينما

 . العمل والبرامج التدريبية

 

هؤالء الطالب ال يعرفون آيفية آان إذا في مجال العلوم،  المعرفةذوي نحن ال نريد الطالب الموهوبين 

واإلبداع والمسؤولية  ،القيادة الحكيمةال يمتلكون صفات ، ولمعرفة موضع التطبيق العمليهذه اوضع 

 . ما لم يمتلكوا تلك الصفات هذه المعرفةخالل من أي شيء جيد ب يقومواألنهم لن ، االجتماعية

 

 مي المتميزس، أوال، التحصيل األآاديمدرسة اليوبيل معايير اختيار صارمة على أساتستخدم ، لقبول الطالب

، وفصل دراسي واحد من الصف السادس، الصف السابع: بمعنى، الماضيةخمس على معدل الفصول ال بناء

نظام المدرسة تمتلك . يبدأ الطالب في المدرسة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر. الصف الثامن

، اللفظيةقدرات اليس الذي يق J – SAT لليوبيل واختبار الكفاءة الدراسيةامتحانات خاص بها، 

التي تقدر القيادة أن يبدوا قدرات يجب على الطالب . ذو أعلى الدرجاتنأخذ الطالب . والرياضية والمنطق

طالب من المدارس الخاصة والرسمية لالنضمام إلى  100ويتم اختيار حوالي ، المقابلة الشخصيةبناء على 

 . آل عام مدرسة اليوبيل

 

لبي االحتياجات الخاصة للطلبة ي ،لمدة أربع سنواتالثانوي  لتعليملشامل  امجبرنمدرسة اليوبيل تقدم 

حيث يحتوي البرنامج على منهاج دراسي ثري بالمعارف . ةالقياديوالفكرية المتفوقين ويشجع مهاراتهم 

الفصول من نضيف مجموعة متنوعة من الموضوعات أآثر من أي  ناأن معنىب" أفقيا" .العمودية واألفقية

في ، من خالل تقديم مناهج أآثر تقدماحيث أننا نتعمق  "عموديا"راسية العادية أو على مستوى الصف؛ لدا

 .على المستوى الجامعيتكون بعض األحيان 

 

ألنه ، ، وهو جزء مهم جدا في برنامجناستكشاف والتجريبوتستند في المناهج الدراسية في اليوبيل على اال

 .للتدريس تفاعليةأساليب من خالل  صنع القرارو شكلمالحل على الطالب قدرة يعزز 



 

مدرسة اليوبيل بمثابة حاضنة تعليمية، رائدة المواضيع الجديدة واألساليب المستخدمة في العملية تعمل 

ليم متعدد الوسائط ، وغيرها من ، والتعأول من أدخل الفيديو آونفرنس مدرسة اليوبيل هي. التعليمية

 لدختمدرسة في األردن ، هي أيضا أول في الفصول الدراسية معلومات واالتصاالتتكنولوجيا الموضوعات 

والجمع بين برمجة الحاسوب اآللي  - س المفاهيم المستخدمة في الصناعةاستنادا إلى نف - الروبوتات

يترجم وسوف . معمل لتعليم التصميم والتكنولوجيافي الحاسب اآللي تدرج آما أنها أول مدرسة . والتكنولوجيا

 .فيهنود أن ندعو جميع المدارس في األردن للمشارآة الذي ، في المدارس)  F 1(  ذلك من خالل

 

تم تكرارها في آل من المدارس العامة  ، حيثأنفسناحكرا على بقي هذه المبادرات التعليمية نننا ال أجيد ال من

، سواء من األردن أو تنادارس لزيارنقل المعرفة من خالل دعوة الم نحن نهدف إلى. والخاصة في المنطقة

في شراف على دعم هذه المبادرات لإلحيث يمكنهم ، الدول العربية األخرىمن مناطق أخرى، خصوصا 

 . أيضا مدارسهم

 

يتم تشجيعهم على االنخراط . واالستبيانات ويتم تشجيع الطالب في اليوبيل لتصميم وتنفيذ البحوث والدراسات

مناسبة برامج وموارد وتقدم لهم . جتطوعي والرحالت في األردن والخارفي المجتمع من خالل العمل ال

من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة الوطنية  ،مواصلة التعلم خارج قاعة الدرسليتمكنوا من لقدراتهم 

 .والدولية

 

ابتداء  .يساعة من العمل التطوع 120يقل عن ال  وموا بماأن يقيطلب من جميع الطالب في اليوبيل 

يجب على . ، ومن ثم خارج المدرسة مع المؤسسات والمنظمات األخرىمجتمع صغير داخل المدرسةب

ودعوة  تنظيم فعالياتب منهم يطل، حيث تقييم المشروع في نهاية الصف الحادي عشرأيضا الطالب القيام 

 .حلول للمشاآل التي تواجه الشبابآ اتصيالتوبعض ا وقدميوقضايا  ايناقشول الطالب من المدارس األخرى

 

وعة من من خالل المشارآة في مجموعة متن ة،ساالتعلم خارج قاعة الدرعملية طالب اليوبيل يواصل 

مر ، ومؤتالواليات المتحدة تقيمه ذيالالرئاسي للصفوف القمة العالمي برنامج ، مثل األنشطة الوطنية والدولية

يشارآون في . ، والمنتدى النموذجي لألمم المتحدةب من أجل حقوق اإلنسان في سويسراالقمة العالمي للشبا

ردن في الواليات المتحدة األ لتمثيلمشروعين  ؛ اختيرواألولمبياد الدولية للفيزياء، أولمبياد الفيزياء اآلسيوية



سيتي في شراآة مع مدارس مونتيسوري  ،هندمسابقات وحلقات دراسية أخرى في التجري . في شرآة إنتل

وفازوا  ، وقد عاد ستة طالب بالعديد من الجوائزمثل المسابقات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات

الدولية في العلوم أخرى مثل المسابقة مسابقات باإلضافة إلى ذلك، هناك . استثنائية آثيرةبمراتب 

، والمسابقات الدولية في مجال التكنولوجيا ومسابقة آويست، ليوالفلك وعلوم الحاسب اآلوالرياضيات 

 .الحيوية

 

المدرسة شراآات مع المدارس في تمتلك  ،طلبة مدرسة اليوبيل في برامج تبادل الطالبآما يشارك 

يتم تشجيع الطالب على المشارآة في ، حيث مدينة ميونيخ وبرلين واندونيسيا والهندوالواليات المتحدة  

 . عديدةآانت المدرسة قد حققت انجازات آبرى وجوائز قد وأيضا،  اب الرياضيةاأللع

 

، لتعليم العاملاليوبيل برنامج األآاديمية، : البرنامج التعليمي على ثالثة عناصر رئيسية هيتعتمد باختصار، 

، أو بالمحتوى يالثربرنامج التم بناء . وتشمل الموضوعات األآاديميين اإلجبارية واالختيارية. والقيادة

) IGCSE( ، والشهادة الدولية العامة للتعليم الثانويلمناهج الوطنية والمناهج الدوليةعلى ابناء المناهج، 

. إعطاء مزيد من الفرص لطالبها في مجال التعليمالل هذا وتهدف المدرسة من خ .ىوثمانية برامج أخر

آل ، حيث يقوم الطالب االختياريةالمواد ج من خالل طريقة أخرى لمساعدة الطالب المتفوقين وإثراء البرنام

. ، سواء في العلوم أو اللغات أو في المجاالت األخرىوفقا لقدراتهم واهتماماتهممادتين اختيار بفصل دراسي 

 العلوم التطبيقيةو والجبر كاالختيارية، مثل الفيزياء النيوتونية والفلمن المواد  70لدينا مجموعة متنوعة من 

لدينا لغات مثل األلمانية واإلسبانية والفرنسية واالنكليزية . والتغذية التطبيقية والتكنولوجيا الحيويةيمياء والك

 .وغيرها من المواضيع وغيرها الكثير

 

لبرنامج التوجيه الذين يخضعون جميع الطالب : ليوبيللالعنصر الرئيسي الثاني هو برنامج التعليم العام 

يأتون في الصيف لمعرفة المزيد عن مدرسة اليوبيل وتوقعاتنا واألحداث والمناهج . ولهابعد أن يتم قب يالصيف

يأخذون المشورة ، يجب على جميع الطالب على التعلم عن االختراعات. التي سوف تتخذ خالل اليوبيل

العديد  تشاركو .تنفيذ برنامج خدمة مجتمع وإآمال مشروع التخرجباإلضافة إلى أنفسهم  وتقوية الآتشاف 

 .المشورة المهنية والجامعيةلهم م من البرامج الدولية، وبطبيعة الحال، تقد

 



ومهارات التواصل ومهارات الشخصية من خالل المهارات القيادية ، حيث تنما العنصر الثالث هو القيادة

تنعكس آل هذه  نعتقد أنه ال بد أن. فعالياتوتنظيم ال مهارات تنظيم المشاريعو التفكير وإدارة المشاريع

، من األلف إلى الياء ، من دون الفعالياتويسمح للطالب تنظيم . لطالبل يةقيادالمعرفة من خالل تقديم فرص 

ويقومون  دعوة مدارس أخرىب التبرعات ويقومون ونجمعيانهم و مكبرات الصوتيقومون باختيار : تدخل

، أو الدراسات، أو طنية آثيرة من خالل أبحاثهمرات و، يشارآون في مؤتمباإلضافة إلى ذلك .لدوراتبإعداد ا

 .مجرد حضور هذه المؤتمرات

 

إعداد وتطوير المناهج نقوم بحيث  .مرآز اليوبيل للتميز في مجال التعليمشقيقة للمدرسة، وهي هناك منظمة 

والحلقات الدراسية ، وإجراء حلقات العمل التدريبية في المدارس االبتدائية والثانويةتعليم الموهوبين الدراسية ل

تكنولوجيا ز استخدام اليعزويقوم المرآز بت. في مناهج مبتكرة لتدريس الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

أساليب وأدوات االختبار لتقييم ، باإلضافة إلى  حل المشاآل بطريقة إبداعيةمهارات التعليمية المتقدمة و

االختبار والبحث والتطوير، والبرامج المبتكرة، مثل الدراما ا مرآز في مرآز اليوبيل لدين. الطلبة الموهوبين

أمثلة على العديد نماذج و التي تحتوي على، ينا حديقة العلوملد. ، والرياضيات والشطرنج وغيرهافي التعليم

، بالشراآة مع جامعة آاليفورنيا في "ستكشاف الكبرى في الرياضيات والعلوماال"لدينا . من األجهزة العلمية

 ). F 1(ون ، والفورموال لروبوتاتلالمرآز الوطني أيضا لدينا . يرآليب

 

زيارة قد قاموا بدوليا  ممن القادة والمفكرين المعترف به العديدا ألن نفسه محظوظمعهد اليوبيل  ريعتب

احب صوجاللة الملكة نور وجاللة الملك عبداهللا الثاني وجاللة الملك الحسين . المدرسة للتفاعل مع الطالب

بيل غيتس و و الملكي األميرة سمية بنت الحسنمير حمزة بن الحسين وصاحبة السمالسمو الملكي األ

والتحدث  قاموا بالحضور مهوفمان، وغيره وجيري نيل ارمسترونغويرارد شرودر جو هيالري آلينتونو

 . ، ومناقشة القضايا الرئيسيةالطلبةمع 


