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: التبببباريل  الداللببببة  ويسببببالين التببببدريج K-12دسببببة والرياضببببيات والهن اتعلببببيي العلببببوي والترنولوجيبببب
 الناج ة

 
 ملخص:

والهندسببة  االعلببوي والترنولوجيببلتعلببيي  ةج المنطقيببدي األسببيقببدي  ببلا العببر  ثالثببة ي ببداد: يوالا  يقبب
وع التعليي قب  الجبامعع ووقبا لرؤيبة الواليبات المت بد  األمريويبة وبعبد تباريل  STEM والرياضيات
والتعري بببات الماتل بببة والم بببا يي  STEM والهندسبببة والرياضبببيات االعلبببوي والترنولوجيبببعلبببيي تطبببوير ت

العلبوي يقبوي بكبرع عبد  تنباوالت تسبتادي لتطبيب  التع تي وضعها لهلا التناوج لسنوات عبد   ثانيابا  
ومناقكببة ب ببم عببن نجبباع تلبب  التنبباوالت وببع ت سببين  STEM والهندسببة والرياضببيات اوالترنولوجيبب
والهندسببببة  االعلببببوي والترنولوجيببببي  العلمببببع والمواقببببف الكا ببببية للطببببالن تجبببباه مجبببباالت الت  بببب

العلبببببوي شلبببببى جانبببببن قبببببرارات بعمببببب  م يبببببد مبببببن الدراسبببببات  بببببوج مجببببباالت  STEM والرياضبببببيات
ت سبببين  شموانيبببةوبببع التعلبببيي العبببالع  ويايبببراا  ينببباقا  STEM والهندسبببة والرياضبببيات اوالترنولوجيببب

وببع الببدوج العربيببة مببن  STEM والهندسببة والرياضببيات الببوي والترنولوجيببالعجببود  الببتعلي وببع مببواد 
وال اجة شلى تطوير نمبول   STEM والهندسة والرياضيات االعلوي والترنولوجياالج تطبي  تعليي 

والتببببع تتناسببببن مببببط  STEM والهندسببببة والرياضببببيات االعلببببوي والترنولوجيببببيو نمببببال  وطنيببببة وببببع 
 بع ا تياجات الكبان والمجتمط العر 

 
 ورشة عمل:

  لت سين الت  ي  الرياضع والعلمع شجرائعب م 
علببى المكبباروين وعمليببة منضبببطة للب ببم والتببع  اإلجرائببعتهببدد وركببة العمبب  شلببى طببرع الب ببم 

لت سببببين جببببود  التببببدريج والببببتعلي وببببع العلببببوي  والببببتعلي اال تراوببببع الببببلاتع وببببالم ر  عي الت مبببب تببببد
س 1 اعليببة وستضببي المكبباروين وببع المواضببيط التاليببة: والرياضببيات  وسببترون وركببة العمبب  وركببة ت

س االاتالوببات بببين الب ببم العملببع 2متطلبببات ت سببين الت  ببي  العلمببع وببع العلببوي والرياضببيات  
طرع س اطوات تطبي  الب م العملع ي 4س تعريف الب م العملع  3والب م األراديمع التقليدي  

جرا ات جمط البيانات  وت لي  البيانبات  يسئلة ب ثية  وم ادر بيانات  ويدوات جمط البي انات  وا 
س دور  الب ببببببم العملببببببع  تسببببببتهدد وركببببببة العمبببببب  5والت ببببببر  التاببببببال القببببببرارات واإلجببببببرا اتس  و

  األكاا  المهتمين بتطبي  الب م العملع وع و ولهي ب ور  وردية يو ضمن ورق 
  


