
في أسترالياSTEMعن تعليم 3تجربتي في برنامج خبرات 



:محتويات العرض

ما هو برنامج خبرات•

(  بالتحديد تعليم والية فكتوريا)لمحة عن التعليم األسترالي •
EducationSTEMما هو•
•EducationSTEMفي والية فكتوريا  .

في المملكة العربية السعودية EducationSTEMمقترح لتطبيق •



يفالطاليبواإلرشادعلمنيواملواملشرفنيللقياداتالرتبويةاملهنيةاملمارساتتطويريستهدفنوعيبرانمجهو
 .جامعاتمععامليةشراكاتخاللمن 2030اململكةرؤيةمعيتوافقمباعامليةمعايريإطار

(تخربا(النوعياملهينالتطويربرانمج

.وخرباهتاجتارهبامنةلالستفاد،واملتميزةالثريةاخلربةذاتالتعليميةاملؤسساتمعالفاعلةالشراكاتبناء •
علىاملهنيةاتاملمارسأفضلمعايشةخاللمناملدارسوقادةللمعلمنيوالرتبويةالتعليميةالقدراتبناء •

.العاملمستوى
.التعليميةالعمليةعناصرخمتلفيفاملستهدفللتغيريفاعلنيقادةإعداد •
.املدارسيفوالتعلمالتعليملعملياتاجلودةعاليةمعايريحتقيق •

:األهداف

https://ncepd.moe.gov.sa/ar/Products/Pages/ProductDetails.aspx?ProductID=Okg4qd%2f6mpE%3d

التعليمياملركز الوطين للتطوير املهين

https://ncepd.moe.gov.sa/ar/Products/Pages/ProductDetails.aspx?ProductID=Okg4qd/6mpE%3d


.املختلفةاملوادمعلمياإلجنليزيةاللغةمعلمي :املعلمون •
املدرسيةالقيادةمشريف،املوادمشريف :الرتبويوناملشرفون •
املدرسةوكيل،املدرسةقائد :املدرسيةالقيادة •
.الطالبيوناملرشدون :للتعلمالداعمون •

:وناملستهدف

الثالثةاملرحلةهنايةحىت ( 2348 )املشاركنيعددإمجايل  •
:هيدول 5يف 38املراحلخمتلفيفاجلامعاتعدد •
األمريكيةاملتحدةالوالايت •
بريطانيا •
كندا •
فلندا •
أسرتاليا •

:املنجزات

https://ncepd.moe.gov.sa/ar/Products/Pages/ProductDetails.aspx?ProductID=Okg4qd%2f6mpE%3d

التعليمياملركز الوطين للتطوير املهين

https://ncepd.moe.gov.sa/ar/Products/Pages/ProductDetails.aspx?ProductID=Okg4qd/6mpE%3d
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التعليم األسرتايل
ثالث مراحل تعليمية

•Primary school - Runs for seven or eight years, starting at Kindergarten/Preparatory through to 

Year 6 or 7.

•Secondary school - Runs for three or four years, from Years 7 to 10 or 8 to 10.

•Senior secondary school - Runs for two years, Years 11 and 12.https://www.studyinaustralia.gov.au/English/Australian-Education/Education-system

أهداف عامة للمناهج وللمعلم حرية اختيار احملتوى واألنشطة الذي حيقق األهداف -

نفيذ املنهج استقاللية املدارس يف ختطيط وت-

اختبارات ابإلضافة ملشاريع ، واملرحلة الثانوية تقومي مستمرالتقومي يف املرحلة االبتدائية -
.  جمتمعات التعلم املهنية، املعلم البديل-

كتب والزي املدرسي والالقرطاسياتالتعليم العام يف أسرتاليا جماين لألسرتاليني، ولكن يتطلب دفع قيمة -
دراساهتمواملعدات الرايضية واآلالت املوسيقية والرحالت املدرسية وأي عناصر أخرى مطلوبة ذات صلة ب

. تعليم ال مركزي وكل والية حتدد املناهج واألهداف اخلاصة هبا-

( 2014)عبدالعال وآخرون . رؤية مستقبلية لتطوير نظام التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية يف ضوء اخلربة األسرتالية: للمزيد

https://www.studyinaustralia.gov.au/English/Australian-Education/Education-system


املناهج األسرتالية 



كتورايخريطة املناهج يف والية في

VCAA_CurriculumMap.pdf




طالبالجلميعسنويتقييمهو
9و 7و 5و 3السنواتيف

:مهاراتيقيم 
ةوالتهجئوالكتابةالقراءة

الرتقيموعالماتوالقواعد
.واحلساب

يفعامكلالتقييمإجراءيتم
.ومايمن شهر الثايناألسبوع





لتسجيل مالحظات على الطالب بشكل يوميDOCSاملساعد على قوقل / ملف املعلم





العلوم )هو مصطلح يستخدم لإلشارة بشكل مجاعي إىل تدريس ختصصاتSTEMتعليم 
داخل مظلة واحدة( والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات

ذات الصلة بـ هو منوذج تدريسي متعدد التخصصات يزيد من اهتمام الطالب يف اجملاالت
STEMوحيسن لدى الطالب مهارة حل املشكالت، والتحليل الناقد.

(Education Council, 2015)

STEM Education



Science Technology Engineering Mathematics

وجيا ومعاجلة أو تطبيق احلقائق أو هي دراسة العامل الطبيعي، مبا يف ذلك قوانني الطبيعة املرتبطة ابلفيزايء والكيمياء والبيول:العلوم
.املبادئ أو املفاهيم املرتبطة هبذه التخصصات

.يت تولد معرفة جديدةاليت مت جتميعها مبرور الوقت وال-االستقصاء العلمي–العلوم عبارة عن جمموعة من املعارف والعمليات

تستخدم التاملشكحللوعمليةاإلنسانصنعمنمنتجاتوإنشاءتصميمحولاملعارفمنجمموعةعنعبارة:هلندسةا
.اهلندسة مفاهيم يف العلوم والرايضيات وكذلك األدوات التكنولوجية

ع احملددة تشمل الفرو . هي دراسة األمناط والعالقات بني الكميات واألرقام واألشكال: الرايضيات
ستخدم الرايضيات يف ت. للرايضيات احلساب واهلندسة واجلرب وعلم املثلثات وحساب التفاضل والتكامل

.العلوم واهلندسة
National Academy of Engineering and Research council (2009). 



Science Technology Engineering Mathematics

؟؟؟:اما املقصود ابلتكنلوجي

أواألفكارتستخدميتالالدراسيةاملواديفخاصة،العلميةللمبادئملموسةكأمثلةالتكنولوجياتقدمييتم
والرايضياتالعلومتعلمإلثراءاهلندسيةالسياقات

 "Material World Modules"يفاملركبةابملواداخلاصةالوحدةتضم،املثالسبيلعلى
احلديثةالتنسبمضار إىلالفخاريةواألواينالقدميالطوبمنترتاوحاليتلتكنولوجيااحولمناقشات
.السياراتوإطارات

اهتمواحتياجرغباهتملتلبيةالبشرأنشأهااليتواألنظمةوالتقنياتاملعرفةهي 
لبناء 12رحلةاملحىتاألطفالرايضمناهجيفالتكنولوجيااستخداميتم،احلاالتمعظميف

.معينةتقنيةوشرحومناقشةلوصففرداتاملوتطويراجملالمعرفة

National Academy of Engineering and Research council (2009). 



STEM Education
:(Department of Education)إلى تنميتها STEM Educationالمهارات األساسية التي يسعي 

تالمشكالحل

اإلبداع

التفكير الناقد
الواحدالفريقبروحالعمل

يالمستقلالتفكير

التواصل
الثقافة الرقمية

https://www.education.wa.edu.au/what-is-stem

https://www.education.wa.edu.au/what-is-stem


https://www.vcaa.vic.edu.au/Pages/foundation10/viccurriculum/STEM/video.aspx#what

Integrating STEM

https://www.vcaa.vic.edu.au/Pages/foundation10/viccurriculum/STEM/video.aspx#what


، وتطوير الثقافة STEMتركز االسرتاتيجية الوطنية على العمل الذي يرفع مستوى املهارات األساسية يف جماالت 
، والتحليل العلمية والتكنولوجية، وتشجع على تطوير مهارات القرن احلادي والعشرين كمهارة حل املشكالت

. الناقد، والتفكري اإلبداعي

National STEM school education strategy 2016 – 2026

رتكيز يف السنوات األوىل يف التعليم، واحلفاظ على هذا الSTEMكما تدرك االسرتاتيجية أمهية الرتكيز على 
.طوال مدة الدراسة

(Education Council, 2015)



National STEM 

School Education 

Strategy

Five key goals - 2016-2026

(Education Council, 2015)



م والتكنولوجيا التأكد من إهناء مجيع الطالب للمدرسة مبعرفة أساسية قوية يف العلو : 1اهلدف 
.واهلندسة والرايضيات واملهارات ذات الصلة هبا

:األهداف

يف حني أن اهلدف ( صعوبة)األكثر حتداي  STEMحتفيز الطالب لاللتحاق مبواضيع : 2اهلدف 
، STEMرب يف األساسي من االسرتاتيجية الوطنية هو دعم مجيع الشباب ليصبحوا مؤهلني بشكل أك

ة الصعبة يف السنوات املتأخرة من املرحل STEMواهلدف التكميلي هو زايدة املشاركة يف موضوعات 
.الثانوية

(Education Council, 2015)



:الوطينللعملمخساجملاالت
والتعليماملدرسيبلقالتعليميشملوالذينطاقًااألوسعالتعليميالبيئيالنظاممنمهًماجزًءااملدارستشكل

.العملمكانيفوالتطويروالتدريبالعايلوالتعليماملهينوالتدريب
حتقيقيفكرباألالدورللمدارسيكونخالهلامنالوطينللعملرئيسيةجماالتمخساالسرتاتيجيةحددتكما

.االسرتاجتيةأهداف
زايدة. .STEMبـــاملتعلقوطموحةوانتماءه،واهتماماته،الطالبقدرة1
زايدة. .STEMتدريسوجودةاملعلم،قدرات2
دعم. .املدرسيةالنظمداخلSTEMتعليمفرص3
تسهيل. .ةوالصناعيالتجاريةواألعمالالعايل،التعليممقدميمعالفعالةالشراكات4
بناء. .قويةأدلةقاعدة5

(Education Council, 2015)



FYA -THE NEW BASICS: Big data reveals the skills young people

need for the New Work Order

https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf

ويبموقع 6000وعملإعالنمليون 4.2منمجعهامت :الضخمةالبياانت

https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf


The Foundation for Young Australians

https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf

ويبموقع 6000وعملإعالنمليون 4.2منمجعهامت :الضخمةالبياانت

https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf


املدرسية STEMمبادرات 
ئج العلوم والتكنولوجيا تقدم احلكومة متويالا كبرياا لدعم جمموعة من املشاريع التعليمية لتحسني نتا

:هذا يشمل. واهلندسة والرايضيات لطالب املدارس
البتكار مليون دوالر للمبادرات مبوجب مقياس احتضان العصر الرقمي لألجندة الوطنية ل51

.والعلوم
.مليون دوالر لدعم تقدمي الذكاء االصطناعي يف املدارس1.5

الدعم احلكومي

Department of Education, Skills and Employment

https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf

https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf


https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf

https://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Update_Web.pdf


STEMعن onlineمواقع تقدم دورات

https://learn.coolaustralia.org/my-courses/

https://learn.coolaustralia.org/my-courses/


STEMعن onlineمواقع تقدم دورات

https://www.futurelearn.com/subjects/teaching-courses/teaching-science-technology-engineering-and-maths

https://www.futurelearn.com/subjects/teaching-courses/teaching-science-technology-engineering-and-maths


Warragul Junior Schoolخطة مدرسة 

Traceye Rapinett
STEM Coordinator –Warragul Junior School



STEM Lesson Guideposts: Creating STEM Lessons for Your 

Curriculum



●W-What and Why) (ما الذي جيب تعلمه وملاذا؟. ماذا وملاذا
●H–(How)كيف أخطط لتحقيق هذا اهلدف؟. كيف
●E-(Evidence and Evaluate)ما الدليل على التعلم الذي سيتم. األدلة والتقييم

سأقيم املنتج النهائي؟استخدامه وكيف
●R–(Rigor and Relevance)تؤدي إىل كيف ميكنين توفري الفرص اليت س. الدقة واألمهية

زايدة الدقة واألمهية؟
●E-(Excite, Engage, Explore:)ما هي أنشطة . اإلاثرة، واالخنراط، واالستكشاف

؟ STEMاالستكشاف اليت ستثري الطالب وتشاركهم يف ممارسات 



يف املدارس STEMتطبيق 

https://learn.coolaustralia.org/my-courses/

https://learn.coolaustralia.org/my-courses/


https://learn.coolaustralia.org/my-courses/

https://learn.coolaustralia.org/my-courses/


:أتمالت املعلم
كأغتنم هذه الفرصة للتفكري يف التدريس اخلاص ب

ماذا تعلمت عن تدريسك اليوم؟• 
ما العمل الذي كان بشكل جيد؟• 
ما الذي مل ينجح بشكل جيد؟• 
ما الذي تود مشاركته؟• 
ما اخلطوة التالية؟•
كيف ستحقق ذلك؟•

https://learn.coolaustralia.org/my-courses/

https://learn.coolaustralia.org/my-courses/


من خالل مواد بسيطة؟ STEMهل ميكن تنفيذ 









STEMجهات داعمة لتطبيق 

Tchمدارسإنشاءمشروعيهدف Schoolاجهاحتتاجلودة،عاليةمبهاراتفيكتورايشبابإعداد
.الوظائفوخلقاملهنلبناءواملعرفةالصناعة

و2017عامييفالواليةأحناءمجيعيفتقنيةمدارس10إلنشاءدوالرمليون128احلكومةاستثمرت
Banyule)املستمرالتشغيللدعمالتمويلمنمزيًداأيًضاوقّدمت،2018 Nillumbik Tech,

MonashTech school)

(Banyule Nillumbik Tech, MonashTech school)



(Banyule Nillumbik Tech, MonashTech school)



،احلكوميةريوغاحلكوميةاملدارسوتشملالشريكة،اجلهاتاحتياجاتوفقحمليًّاموّجهةاملدارسهذه
الطالبتكسببرامجختطيطلضمان؛اخلدماتلقطاعوممثلنيوابحثني،واجلامعات،الصناعيةواجلهات
:اآليتطريقعناملستقبل،يفالعمالمناملطلوبةوالقدراتاملهارات

غريو احلكوميةاملدارسيفوالثانويةاملتوسطةاملرحلةطالبلدى(STEM)مفهوموارتباطإدراكتوسيع-
Techملدارسجمدولةزايراتبتنفيذالوالية،أحناءمجيعيفالشريكةاحلكومية school.

والعلوماملتجددة،والطاقةاملتقّدمة،التكنولوجيايفاملشكالتحلّ علىقائمةمشاريعيفالطالبيشرتك-
ططاليتاحلقيقيةاملشكالتمنوغريهاواألغذيةالصحية، .الشريكةهاتاجلمعابالشرتاكبدايةهلاُيخ

املخترباتومعداتاد،األبعثالثيةوالطباعةاالفرتاضي،والواقعالروبواتت،ومتهاالتقنيات،أحدثاستخدام-
.املشكالتحلّ يفللمساعدةجبودة

(Banyule Nillumbik Tech, MonashTech school)









•Some options for investigating or purchasing technology.

-https://www.jaycar.com.au/

-https://core-electronics.com.au/

-https://www.stemsupplies.com.au/

-https://www.dfrobot.com/

-https://www.stemfinity.com/

https://www.jaycar.com.au/
https://core-electronics.com.au/
https://www.stemsupplies.com.au/
https://www.dfrobot.com/
https://www.stemfinity.com/






STEMمقترح لتنفيذ 

تابعة،واملالتخطيط،يتوىلالتعليم،إداراتمجيعيف(STEM)مبشروعمتخصصعملفريقأتسيس:األوىلاملرحلة
ميكنايلاحلالوقتويف.املراكزهذهتوافرحبسبتعليميةإدارةبكل(STEM)مركزيفللطالبنوعيةبرامجوتنفيذ

.املشروعتنفيذوبدأللفريق،مقرًّالتكونالعلميةاملراكزمناالستفادة

فريقحيددهاخطةوفقمتعليمكتبكلّ مناختيارهميتماملعلمونهؤالء:واملشرفنياملعلمنياختيار:الثانيةاملرحلة
.املشروع

املشروعفيهااملطبقةواملدارساملعلمنياختياريفالتوّسعيتم(STEM)يضعهاتوسعّيةخطةوفق
.تعليميةإدارةكلّ إمكانياتفيهايراعىاملشروع،فريق

مراكزأتسيس(STEM)تيجيةاسرتاخطةوضعخاللمناملدارسمجيعليشملتدرجييبشكل
.تعليمإدارةكلّ يفسنوات5خاللللتطبيق



يف:واآلخرالدراسية،ولالفصداخل:أحدمهامبسارين،املدراسيفاملشروعتنفيذاملرحلةهذهيفيبدأ:الرابعةاملرحلة
للخدماتطويرتشركةأنتجتهااليتاحلقائبأنشطةتنفيذخاللمن.توفرهاحاليفاملدرسية(STEM)مراكز

.حقيبة(56)وعددهاالتعليمية

ملدة متتد من أسبوع إىل أسبوعني، ( STEM)بعد اختيار املعلمني يتم تدريبهم على : تدريب املعلمني:املرحلة الثالثة
.وميكن االستفادة من املنّصات االفرتاضية الستمرارية التطوير املهين

لفرتاتيةنوعبرامجلتقدميالتعليم؛مكاتبمستوىعلى(تقنيةمدارس)(STEM)مراكزإنشاء:اخلامسةاملرحلة
.للمعلمنياملهينالتطويريفتسهمحبيث،(STEM)جماليفأايم،ثالثةأويومانمدهتاقصرية،





األطفالرايضمرحلة:أوالا 
الوحداتزيعتو علىبناءالفصلمعّلمةتضعهامرنةخطّةوفقالطفولةمرحلةيف(STEM)مشروعينّفذ

العلومتطويرمركزصممهااليت(STEM)حقائبمواضيع:اآليتاجلدوليفمرفق.األسابيععلىالدراسية
.األطفالرايضمنهجحسبتنفيذهااملقرتحوالوحدةلتنفيذها،احملددةواملدةوالرايضيات،والتقنيةواهلندسة

األطفال،رايضمرحلةالتعليم،مراحلمجيعيفاملشروعحقائبلتنفيذاملقرتحةاخلطة
.الثانويةاملرحلةاملتوسطة،املرحلةاالبتدائية،املرحلة



طريقة التنفيذالمدةالموضوع

الماءوحدةحّصتانالسباحةبركة

المسكنفيالحياةوحدةحّصتانبرًجاأبني

للتنفيذالمناسبالوقتالمعلمةتختارحّصتانلوناأصنع

للتنفيذالمناسبالوقتالمعلمةتختارحّصتانالسمكحوض

للتنفيذالمناسبالوقتالمعلمةتختارحّصتاناألعدادبرج

(الرملوحدةتدريسبعدأوأثناءيطبق)استرشادينشاطحصصثالث(علوم)الرملأنواع

(الماءتدريسبعدأوأثناءيطبق)استرشادينشاطحّصتان(رياضيات)األطوالمقارنة

,Beebot)الربوتاتأحدباستخدامالمشروعينفّذحصص4البرمجةأساسيات Mouse robot, شكلعلى(..

.طالب3عنالعدديزيدالللطالب،مجموعات

مدرسةالاستطاعةعدمحالوفيأيام،عدةفيمجموعاتعلىالمشروعتنفيذتوزيعويمكن

والقلم،قةالورباستخدامالبرمجةأساسياتتعليمتنفيذيمكنروبوتاتتوفير(الروضة)

عنعبللفرصةالطالبإعطاءثمالبروجكتر،وجهازللمعلمة،الكمبيوترجهازوباستخدام

:التاليالموقعطريق

https://blockly.games/?lang=ar
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.املرحلة االبتدائية: نيااث
أثناء تنفيذ ( STEM)يتم تنفيذ مشاريع : مشاريع العلوم والرايضيات مضّمنة يف الدروس-

يستطيع الطالب ربط قيام معلمي العلوم والرايضيات بتنفيذ الدروس يف املرحلة االبتدائية؛ كي
.قنية بشكل أكرباملفاهيم العلمية يف العلوم والرايضيات ابملفاهيم اهلندسية، واستخدام الت

:  (STEM)يف حصص النشاط األسبوعية يف معمل ( STEM)تنفيذ مشاريع -
مفرغ، أو أحد ( STEM)، يقوم ابإلشراف علية معلم (STEM)ينشأ يف املدرسة معمل 

، وتدرج (STEM)معلمي العلوم والرايضيات أو غريهم من املعلمني الذين سبق تدريبهم على 
، وتكون يف بداية أو منتصف (STEM)حصص املعمل يف اجلدول املدرسي كحصة نشاط 

.  اليوم الدراسي



طريقة التنفيذعدد الحصص المقترحةالصف

األول

األسبوعفيحّصتان

فيحصة32بمجموع

.الدراسيالفصل

فيالمدرسةداخل(STEM)المشروعتنفيذالمعلميتولى

نفيذلتمتفّرغمعلموجودعدمحالوفيالنشاط،حصص

(STEM)،اضياتوالريالعلوممعلموالحصصبتنفيذيقوم

ضافوتلهم،الحصصتخفضويراعىسابقًا،المدربون

يكالمدرسي؛الجدولفيمتفّرقةأوقاتفيالحصص

.(STEM)معلممنكلّهمالمعلمونيستفيد

؛(STEM)علىاألوليةالصفوفمعلميتدريبويمكن

معلميىعلالعبءوتخفيففصولهمداخلمشاريعلتنفيذ

(STEM).

الثاني

الثالث

اأسبوعي  حصصثالثالرابع

فيحصة48بمجموع

.الدراسيالفصل

الخامس

السادس





:الثانويةاملرحلة
أكرب؛بشكلالدراسيالتحصيلعلىوالرتكيز،(مقررات)التدريسيالنظامحيثمنالثانوية،املرحلةخلصوصيةنظرًا

اط،للنشاألسبوعيةاحلصصيفصفيةالكأنشطة(STEM)تنفيذيقرتحوالكليات،ابجلامعاتلاللتحاقاستعداًدا
اتنفيذهوجيريدراسي،فصلكلّ يفساعة64اجملموعيكونحبيثصف،لكلّ أسبوعًياساعاتأربععنتقلّ وال

:كاآليت

إنشاء. العلميةاملوادميومعلالنشاط،ورائداملدرسة،قائدمنمكونمدرسة،كلّ يفمهينتعّلمجمتمع1
.(STEM)علىسابًقااملدرّبني،(رايضيات،فيزايء،كيمياءأحياء،)

يعمل. .املدرسةيفاملهنيةاألنشطةمنوغريه،(STEM)برامجختطيطعلىاملهينالتعّلمجمتمع2

تخدرج. .دراسيصفلكلّ يومًياساعةبواقعللمعلم،أساسيةكحصصالنشاطحصص3

ينّفذ. ةوالتقنيالعلومتطويرمركزمنالصادرة(STEM)حقيبةيفالواردةالدروس  املقرراتمعلمو4
.واحلاسبوالرايضياتواهلندسة



وحتسبوالرايضيات،اء،واألحيوالكيمياء،الفيزايء،يففيها،االلتحاقيرغباليتاملشاريعاختيارللطالبيتاح.5
.درجاتهلاوترصدعليها،ويقّيمالصفية،كأنشطةللطالب

.احلقائبيفالواردةغريجديدة(STEM)مشاريعاقرتاحإمكانيةاملدرسةمستوىعلى(STEM)لفريقيتاح.6





وديةالسعالعربيةاململكةيفSTEMمستقبل

(STEM)أتسيس مركز متخصص بتطوير تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات -

ي واجلهات ذات العالقة يف تقدمي برامج النمو املهين ابلتعاون مع املركز الوطين للتطوير املهين الرتبو -
ة والرايضيات إعداد وتطوير املعلمني واملمارسني ذوي العالقة مبجاالت العلوم والتنقية واهلندس

(STEM)

للتدريب على " 3خربات"معلماا ومعلمة ضمن برانمج التطوير املهين النوعي ( 25)ابتعاث -
أبسرتالياموانشيف جامعة ( STEM)برانمج 

(  STEM)تدريب مدربني مركزيني لـــ -

(  STEM)ز مركزا يف املرحلة األوىل، كما هيئة وزارة التعليم مدربني مركزيني إلطالق مراك32إنشاء -
املدرسية ابململكة

الدولية( STEM)املشاركة يف مسابقات -



(.  ، التقنيةالرايضيات، العلوم) معلمة متخصص يف ثالث ختصصات / اعتماد برانمج إعداد معلم







:للتواصل

Email: kkmastar@Hotmail.com

Twitter: @kkmastarm

شكرا لكم،،،،
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