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، لتكون م2012مايو  18تأسست بتاريخ  –مملوكة بالكاملة للدولة  –شركة تطوير للخدمات التعليمية، هي شركة سعودية 

إحدى شركات شركة تطوير التعليم القابضة، حيث تسعى بالعمل مع وزارة التعليم إلى تطوير النظام التعليمي في اململكة 

ب باملعرفة واملهارة ليبلغ أقص ى درجات النجاح في نطاق اقتصادي معرفي العربية السعودية بشكل شمولي، وتزويد الطال

ويقود هذه املرحلة استراتيجية تطوير التعليم العام ملراحله األربع بقيادة مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير  .عالمي

للتعليم في اململكة والتي تضع التعليم في أولى  التعليم العام "تطوير". وينبع من قلب هذه املنظومة االستراتيجية رؤية جديدة

 .اهتماماتها وتشكل مجموعة متناغمة من القوانين والبرامج للعمل على تسيير هذه الرؤية

في مجاالت املحتوى  وقد حددت الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم العام مجموعة متنوعة من البرامج واملشاريع واملبادرات

من شأنها تحويل نظام التعليم الحالي إلى نظام متكامل يهيء العاملين فيه على  ر املنهي واألنشطة الطالبية،والتقنية والتطوي

 مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. 

هتماًما كبيًرا بالتوجهات الحديثة في تعلم العلوم والرياضيات والتقنية، وكانت مبادرة وقد أولت تطوير للخدمات التعليمية ا

STEM منذ تأسيسها. وتتضمن تلك املبادرة عدًدا من البرامج  اتهاالتي تتضمن عدًدا من املشروعات التطويرية بؤرة اهتمام

واملشروعات أبرزها برنامج تطوير تعليم العلوم والرياضيات، ومشروع املراكز العلمية.  حيث يشمل برنامج تطوير تعلم 

وفق  وير املنهي املتمازج ملعلمي العلوم والرياضيات يقوم على مبدأ تدريب املدربينالعلوم والرياضيات مشروًعا نوعًيا للتط

، ومشروعات في التجارب العلمية البديلة، وتوفير برنامج يشمل التدريب املباشر والتدريب عن بعد يمتد ألكثر من عام كامل

 يدويات مادة الرياضيات والتدريب عليها.

 منهجية علمية مراكز وجود إلى الحاجة وتحقيق التعليمية العملية دعمومن جهة أخرى، يهدف مشروع املراكز العلمية إلى 

، وقد تم في إطار هذا املستقبل لعلماء كحاضنات STEMالت افي مج الرسمي التعليم مع التكامل وتحقق تساند متخصصة

مركًزا علمًيا  18تأسيس بناء و  على مراكز علمية في ثالث مناطق من مناطق اململكة، والعمل جار   3 وتشغيل املشروع تأهيل

منتشرة في كافة املناطق، كما تضمن املشروع تشغيل مراكز علمية متنقلة تصل إلى املتعلمين في مدارسهم لتحقيق فرص 

 متكافئة لجميع الطالب والطالبات على حد سواء.

 

 


