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شركة تطوير للخدمات التعليمية
إحدى شركات تطوير التعليم القابضة، ومملوكة بالكامل لصندوق •

.االستثمارات العامة

م2012تأسست في الشهر الخامس من العام •

وفق ( ويرتط)املنفذ الحصري ملشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم •
الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم العام

: مجاالتها•
تطوير املدرسة–

التطوير املنهي–

املحتوى التعليمي–

يةالخدمات والحلول اإللكترونية التعليم–

الرياضة تطوير –

الصفيةغير تطوير األنشطة –

https://www.t4edu.com/

https://www.t4edu.com/


في تطويرSTEMبرامج 

برنامج املراكز العلمية•

(ينتمك)برنامج التطوير املنهي ملعلمي العلوم والرياضيات •



املراكز العلمية

املراكز العلمية•

املراكز العلمية املتنقلة•

املدرسيةSTEMمراكز •



األهداف

.لومإثراء الوعي املجتمعي بمنجزات الحضارة اإلسالمية وإسهاماتها في مجاالت الع•

.نشر الثقافة العلمية ورفع املستوى العلمي والتقني في املجتمع•

.العمليةاإلسهام في تطوير أساليب وممارسات التعليم والتعلم باتجاه التطبيقات•

ة العلمية في تنمية التفكير العلمي لدى الطالب والطالبات لإلسهام في النهضة والرياد•
.اململكة

.ة والهندسةاملساهمة في تعزيز االتجاه اإليجابي نحو تعلم العلوم والرياضيات والتقني•

.تعزيز  الخيال واإلبداع والفضول العلمي لدى الناشئة•

ووطنهمم إيجاد بيئة تربوية الستثمار طاقات الطالب والطالبات بما يخدم مستقبله•



املراكز العلمية

(أبها–الطائف –جدة )تأهيل مباٍن •

(القصيم)تـأسيس جديد •

:مكونات املركز•

قاعات تدريب الطالب–

قاعة املعروضات–

(بالنتيريوم)القبة العلمية –

قاعة الطفل–

....  املسرح –



الوحدات

الفيزياءوالنانوالكيمياء

الحيويةالعلوم
والبيئة

والطيرانالفضاءالطبيةالتقنية

الروبوت

اإللكترونيات
واالتصاالت

اآلليالحاسب
تاملعلوماوتقنية

الهندسة
والرياضيات



محتوى الوحدات

8حقيبة تدريبية في152•
مجاالت

مستويات6لكل مجال •

عدد املشاريع اإلجمالية •
مشروًعا 5560

مشروًعا ملرحلة1080منها •
الطفولة املبكرة



مركز جدة العلمي



مركز الطائف العلمي



مركز عسير العلمي



(قريًبا)مركز القصيم العلمي 

للعلومالزاملواحة

التدريبيالمركز



(قريًبا)مركز القصيم العلمي 



املراكز العلمية املتنقلة

عربات مجهزة بمتطلبات املركز6يتضمن •

معتهدف إلى نشر الثقافة العلمية بين الطالب والطالبات واملجت•

حتى اآلن( بنين وبنات)مناطق تعليمية 10تمت تغطية •

Stdns.64585schls.1111Cntr.14





املدرسية STEMمراكز 

8حقيبة تدريبية في 72•
مجاالت

مستويات6لكل مجال •

عدد املشاريع اإلجمالية •
مشروًعا 2760

مشروًعا ملرحلة1080منها •
الطفولة املبكرة



وماذا بعد؟... املراكز العلمية

:ةلنشر الثقافة العلمي( الخيري )التعاون مع القطاع الثالث •

إنشاء املراكز العلمية–

املدرسيةSTEMتأسيس مراكز –

املتنقلةتشغيل املراكز العلمية –

:2020من مبادرات التحول الوطني •

التوسع في املراكز العلمية املتنقلة–

املدرسية STEMالتوسع في مراكز –



(ينتمك)التطوير املنهي ملعلمي العلوم والرياضيات 

مستويات3برنامج تطوير منهي متمازج مكون من •

أسابيع 6مدة كل مستوى •



مكونات البرنامج

حقيبة تدريبية في العلوم والرياضيات33•

ساعة تدريبية2640•

وحدة تعلم إلكترونية375•

مدرًبا ومدربة 430تم تأهيل •

م2016في هذا العام معلم ومعلمة 1100بدء تدريب •



مكونات الحقيبة التدريبية

ساعة تدريب مباشر40•

ساعة تدريب إلكتروني20•

سة أنشطة ومشاريع صفية تطبيقية ودرا•

ساعة20ذاتية 



محاور محتوى البرنامج

م املتمركز حطرائق •
ّ
ول الطالبالتدريس العامة املرتبطة بالتعل

م املتمركز حو تطبيق •
ّ
ل الطالب في طرائق التدريس لتحقيق التعل

مادتي الرياضيات والعلوم

م املتمركاستثمار •
ّ
ز حول طرائق التدريس التي تحقق التعل

ليةالطالب لضمان االستفادة القصوى من موارد املناهج الحا

املفاهيم املتعلقة بمواضيع محددةاستيعاب •



نماذج من املحتوى 

http://tamkeen.t4edu.com/

http://tamkeen.t4edu.com/


تطلعات حول التطوير املنهي

معلم ومعلمة 50.000، تدريب  2020من مبادرات التحول الوطني •
متخصص في العلوم والرياضيات

مع تحويل البرنامج إلى دبلوم تربوي معتمد من خالل التعاون •
املراكز البحثية في الجامعات

:ملزيد من املعلومات عن البرنامج•

http://tamkeen.t4edu.com/

http://tamkeen.t4edu.com/



