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 المقدمة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد:

عقــد مركــز التميــز البحثــي فــي تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات فــي جامعــة الملــك 
ــات  ــوم والرياضي ــم العل ــم وتعل ــي تعلي ــز ف ــر التمي ــوان »مؤتم ــي األول بعن ــره العلم ــعود مؤتم س
األول: توجــه العلــوم والتقنيــة والرياضيــات والهندســة »STEM”، وذلــك فــي رحــاب الجامعــة خــالل 
ــة  ــادرات التطويري ــار المب ــدى ثم ــز إح ــد المرك ــق 7/5/2015-5م. ويع ــرة 18/7/1436-16هـــ المواف الفت

ــي. ــز البحث ــز التمي ــج مراك ــن برنام ــة م ــة الثاني ــن المرحل ــز ضم ــول المرك ــث م ــم حي ــوزارة التعلي ل

ويضــم هــذا الكتيــب ملخصــات المشــاركات المقدمــة فــي المؤتمــر، حيــث يتضمــن ملخصــات 
لســت محاضــرات رئيســة لخبــراء متميزيــن عالميــن وإقليمييــن ومحلييــن، كمــا يحــوي ملخصــات 
ــن  ــبته ٥٥% م ــا نس ــل م ــر وتمث ــذا المؤتم ــي ه ــا ف ــل تقديمه ــة قب ــاركة بحثي ــبعين مش ــالث وس لث
المشــاركات المقمــة للمؤتمــر. كمــا يضــم هــذا الكتيــب ملخصــات إلحــدى عشــرة ورشــة تدريبيــة 

مصاحبــة. ونأمــل أن يجــد فيهــا القــارئ الكريــم مــا يعــد إضافــة معرفيــة وتطبيقيــة لــه.

ــر  ــذا المؤتم ــاح ه ــي نج ــهم ف ــن أس ــع م ــر لجمي ــكر والتقدي ــر الش ــدم بواف ــي أن أتق ــب ل ويطي
ــر الجامعــة ووكيــل الجامعــة للدراســات  ــر التعليــم ومعالــي مدي وفــي مقدمتهــم معالــي وزي
العليــا والبحــث العلمــي رئيــس مجلــس إدارة المركــز، وجميــع مســؤولي الجامعــة الذيــن قدمــوا 
ــات  ــر للخدم ــركة تطوي ــان لش ــكر والعرف ــم الش ــي تقدي ــب ل ــا يطي ــر. كم ــذا المؤتم ــم له الدع

ــه. ــي فعاليات ــزة ف ــاركتها المتمي ــر ومش ــذا المؤتم ــا ه ــى رعايته ــر« عل ــة »تطوي التعليمي

والشــكر موصــول لجميــع الزمــالء والزميــالت الــذي شــاركوا فــي تنظيــم فعاليــات هــذا المؤتمر، 
وعملــوا ألشــهر متواصلــة مــن أجــل إتمــام االســتعداد والتجهيــز لهــذا المؤتمــر. كمــا يمتــد الشــكر 
ــر  ــاح المؤتم ــي لنج ــد الحقيق ــهاماتهم الراف ــد اس ــن تع ــر الذي ــي المؤتم ــاركين ف ــع المش لجمي

وتقديــم رســالته.

واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،

رئيس اللجنة التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر

مدير مركز التميز البحثي

أ.د. فهد بن سليمان الشايع
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لجان المؤتمر 
اللجنة التحضيرية

الدورجهة العملاالسمم

رئيساًجامعة امللك سعودأ.د.فهد بن سليمان الشايع1

مقرراًجامعة امللك سعودد. سعيد بن محمد الشمراني                   2

عضواًجامعة امللك سعودأ.د إبراهيم بن صالح العليان                 3

عضواًجامعة امللك سعودأ.د. نضال بنت شعبان األحمد               4

عضواًجامعة امللك سعودد. محمد بن عبداهلل النذير       5

عضواًجامعة امللك سعودد. خالد بن محمد الشريف                    6

سكرتيراًجامعة امللك سعودأ. عبده نعمان املفتي                          7

اللجنة التنظيمية

الدورجهة العملاالسمم

رئيساًجامعة امللك سعودأ.د.فهد بن سليمان الشايع1

مقرراًجامعة امللك سعودأ.د. نضال بنت شعبان األحمد2

عضواًجامعة امللك سعودد. صالح موسى الضبيبان 3

عضواًجامعة امللك سعودد. حصة بنت عبدالرحمن الصغير4

عضواًجامعة امللك سعودد. ناعم محمد  العمري5

سكرتيراًجامعة امللك سعودأ. عبده نعمان املفتي6

سكرتيرهجامعة امللك سعودأ. أمل رمزي بن سعيد7
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اللجنة العلمية

الدورجهة العملاالسمم
مقرراً جامعة امللك سعودد. سعيد بن محمد الشمراني       1
مقرر جلنة احملور األول والثانيجامعة امللك سعودأ. د. عبدالعزيز بن سعود العمر   2
مقرر جلنة احملور الثالثجامعة أم القرىد. عوض بن صالح املالكي3
عضواًجامعة امللك سعودد. محمد بن عبداهلل النذير4
عضواًجامعة طيبة أ. د. طالل بن سعد احلربي         5
عضواًاجلامعة األمريكية- لبنان أ. د. صوما بوجودي6
عضواًجامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان أ.د.  عبداهلل بن خميس أمبوسعيدي7
عضواًجامعة القصيم أ.د. محسن حامد فراج               8
عضواًجامعة امللك سعودد. محمد بن عبداهلل النذير9

عضواًجامعة امللك سعودأ. د. عبدالولي بن حسني الدهمش10
عضواًشركة  تطوير للخدمات التعليميةد. محمد بن عبداهلل الزغيبي11
عضواًجامعة تبوكد. عبداهلل بن سليمان البلوي12
عضواًجامعة امللك سعودد. مسفر بن سعود السلولي13
عضواًجامعة امللك سعودأ. د. جبر بن محمد اجلبر14
عضواًجامعة القصيمد. خالد بن عبداهلل  املعثم15
عضواًجامعة امللك فيصلد. ماهر بن محمد  العرفج16
عضواًجامعة امللك سعودد. سوزان بنت حسني حج عمر17
عضواًجامعة أكستر/ بريطانياد. ناصر منصور18
عضواًجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمند. نوال بنت محمد الراجح19
عضواًجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمند. وضحى بنت حباب العتيبي20
عضواًجامعة الكويتد. علي حبيب الكندري 21
عضواًجامعة اإلماراتد. قسيم الشناق            22
عضواًوزارة التعليمأ. وفاء عبداحلميد البريكان       23
سكرتيراًجامعة امللك سعودأ. علي طاهر عثمان24
سكرتيراًجامعة امللك سعودأ. محمد ناجي التبالي25
سكرتيرةجامعة امللك سعودأ. ندى عبداهلل الغامن  26
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لجنة العالقات العامة واإلعالم 

الدورجهة العملاالسمم

مقرراًجامعة امللك سعودد. خالد بن محمد الشريف1

عضواًجامعة امللك سعودأ.د. علي بن أحمد  الراشد2

عضواًجامعة امللك سعودأ.د. إبراهيم بن صالح العليان3

عضواًجامعة امللك سعودد. عثمان عبداحملسن التركي4

عضواًجامعة امللك سعودد. سمر بنت عبدالعزيز الشلهوب5

عضواًاألميرة نورة بنت عبدالرحمند. مرفت بنت عبداهلل بابعير6

منسقاًجامعة امللك سعودأ. نورس شيخو نبهان العلي7

منسقةجامعة امللك سعودأ. أروى بنت عبدالرحمن العرفج8

سكرتيراجامعة امللك سعودأ. حمود مسلم السليمي9
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جدول فعاليات المؤتمر
اليوم األول 

الثالثاء  1٤٣6/٧/16 هـ الموافق ٢01٥/٥/٥م

8:30 – 8:00 التسجيل     

9:30 – 8:30 االفتتاح     

القرآن الكرمي

كلمة اللجنة املنظمة

كلمة الراعي الرسمي

كلمة راعي املؤمتر

تكرمي الراعي الرسمي للمؤمتر

المحاضرة الرئيسة األولى

)10:1٥-9:٣0( 

تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات :)K-12( التاريخ، األهمية، ومداخل التدريس الفعالة

K-12 STEM Education: History, Significance, and Effective
Teaching Approaches

أ. د. صوما بوجودا

اجلامعة األمريكية ببيروت - لبنان

رئيس اجللسة: د. عبداهلل بن سليمان البلوي – جامعة تبوك

مقرر اجللسة: د. سمر بنت عبد العزيز الشلهوب – جامعة امللك سعود

جلسة علمية )1(

)1٢:00 – 10:٣0( 

رئيس اجللسة: أ. د. طالل بن سعد احلربي – جامعة طيبة

مقرر اجللسة: د. نوال بنت محمد الراجح – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات )تمكين(

الفلسفة واألساس النظري.

أ. باسم سمان– شركة تطوير للخدمات التعليمية.

.STEM دور املراكز العلمية يف حتقيق التعلم من خالل منهجية

أ. أحمد بن عبداهلل الشبل – شركة تطوير للخدمات التعليمية.
معتقدات معلمي العلوم بسلطنة عمان نحو منحى العلوم والتقانة والهندسة والرياضيات 

)STEM( وعالقتها ببعض المتغيرات.

أ. د. عبداهلل بن خميس أمبوسعيدى – جامعة السلطان قابوس

أ. أمل بنت محمد احلارثي – وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

أ. أحالم بنت عامر  الشحيمية - وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.
التطوير المهني لمعلمي العلوم في ضوء اتجاه تكامل العلوم

.STEM والتقنية والهندسة والرياضيات

أ. د. إبراهيم بن عبداهلل احمليسن – جامعة طيبة

أ. بارعة بنت بهجة خجا- كلية البيان.

واقع جتربة اململكة العربية السعودية يف تعليم STEM على ضوء التجارب الدولية.

أ. هند بنت مبارك الدوسري – شركة تطوير للخدمات التعليمية.

المحاضرة الرئيسة الثانية

)1:1٥-1٢:٣0(
الربط بين الممارسات الرياضية والعلمية والهندسية 

.Linking the Mathematical, Scientific and Engineering Practices

أ. د.  ليندا كوجاك - املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات
Prof. Linda Gojak - National Council of Teachers of Mathematics

رئيس اجللسة: أ. د. نضال بنت شعبان األحمد – جامعة امللك سعود

مقرر اجللسة: د. عوض بن صالح املالكي – جامعة أم القرى
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جلسة علمية )2(

)٣:00-1:1٥( 

رئيس اجللسة: د. مسفر بن سعود السلولي – جامعة امللك سعود

مقرر اجللسة: د. مرفت بنت عبداهلل بابعير – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

إعمال نصفي الدماغ باستخدام اخلرائط الذهنية اإللكترونية يف تدريس العلوم-رؤية نظرية. . 1

د. وضحى حباب عبداهلل العتيبي – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مواصفات محتوى مناهج الرياضيات يف ضوء نظرية التعلم املستند إلى الدماغ.  . 2

د. يعن اهلل بن علي بن يعن اهلل القرني - جامعة امللك عبدالعزيز 

فاعليــة اســتراتيجية التعليــم املتمايــز وفــق منــوذج الفورمــات يف تنميــة االســتيعاب املفاهيمــي يف مــادة . 3
األحيــاء للصــف الثانــي الثانــوي مبدينــة الريــاض.

أ. د. نضال بنت شعبان األحمد –جامعة امللك سعود.

أ. أمل بنت يحيى اجلهيمي    - وزارة التعليم

أثــر برنامــج تعليمــي قائــم علــى تنميــة أساســيات الرياضيــات لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة املتأخــرات . 4
دراســياً علــى حتســني التحصيــل العلمــي مبدينــة ينبــع التعليميــة. 

أ. رمي حسن أبو نورة – وزارة التعليم

أ. ماجدة محمد الرفاعي – وزارة التعليم

تقومي مناهج العلوم باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مفاهيم تقنية النانو. . 5

أ. أفنان بنت محمد حافظ – وزارة التعليم.

أ. بارعة بنت بهجة خجا - كلية البيان.

أ. اجلوهرة بنت مشعل العتيبي – جامعة حائل.

أ. شهيرة بنت عبدالرحمن القرشي - وزارة التعليم.

 فاعليــة برمجيــة تعليميــة قائمــة علــى التغذيــة الراجعــة لتنميــة مهــارات جمــع الكســور االعتياديــة  لــدى 6. 
تلميــذات الصــف اخلامــس االبتدائــي مبدينــة جــدة.

أ. إميان عبداهلل حسني عسيري –إدارة التعليم مبدينة ينبع.

 أ. د.  وفاء  مصطفى كفايف – جامعة امللك عبدالعزيز.
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ورش عمل متزامنة )1(

الثالثاء 1٤٣6/٧/16هـ )00:٤-٣0:6(

1. اسم الورشة: الربط بني العلوم واللغة لتطوير نتائج الطالب.
Linking Science and Literacy for Improved Students Outcomes.

املدرب: أ. د. بيل بادرز – اجلمعية الوطنية ملعلمي العلوم األمريكية.

لغة الورشة: اللغة اإلجنليزية.

الفئة املستهدفة:  رجال.

2. اسم الورشة: التعلم وتبادل اخلبرات معاً لدمج STEM يف دروس العلوم والرياضيات.
Learning together and sharing experiences to integrate STEM in the science and 
math classrooms

املدرب:  د. ناصر منصور – جامعة أكستر – بريطانيا.

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة:  رجال.

3. اسم الورشة: تطبيقات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات يف دروس العلوم. 
Applications of STEM in Science Classroom 

املدرب: أ. د. زبيدة داغر-جامعة والية ديالوير

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة: نساء.

4. اسم الورشة: التجارب العلمية املمتعة.

املدرب: أ. محمد بن سليمان البواردي، أ. صالح بن سعيد احلداد

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة:  رجال.



مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات ا�ول

"(STEM) توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات" 12

5. اسم الورشة: التجارب العلمية املمتعة.

املدرب: أ. جميلة بنت علي الشهري، و أ. جمالء بنت صالح الغامدي.

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة:  نساء.

6. اسم الورشة: 
Maximising STEM learning opportunities in Early Childhood

املدرب: أ. رينا مسعود

لغة الورشة: اللغة اإلجنليزية.

الفئة املستهدفة: نساء.

7. اسم الورشة: استخدام اجليوجبرا. 

املدرب: أ. عادل بن عبدالعزيز البيعجان.

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة:  رجال.
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اليوم الثاني
األربعاء 1٤٣6/٧/1٧ هـ الموافق ٢01٥/٥/6م

المحاضرة الرئيسة الثالثة

)9:1٨:٣-٥0( 

تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ومعايير العلوم للجيل القادم
 STEM Education and the Next Generation Science Standards (NGSS)

أ. د. بيل بادرز
اجلمعية الوطنية ملعلمي العلوم األمريكية

Prof. Bill Badders
National Science Teachers Association (NSTA)

رئيس اجللسة: أ. د. جبر بن محمد اجلبر – جامعة امللك سعود
مقرر اجللسة: د. وضحى بنت حباب العتيبي – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

جلسة علمية )3(
)10:٤٥ – 9:1٥( 

رئيس اجللسة: د. سوزان بنت  حسني حج عمر – جامعة امللك سعود
مقرر اجللسة: د. خالد بن عبداهلل املعثم – جامعة القصيم

واقــع ممارســات معلمــات الرياضيــات التدريســية يف تنميــة مهــارات التواصــل الرياضي الشــفهي والقرائي . 1
لــدى طالبــاِت املرحلة املتوســطة. 

أ. نهى بنت عبداهلل الناهض – وزارة التعليم.
د. محمد بن عبد اهلل النذير –جامعة امللك سعود.

فاعليــة بعــض أســاليب التقــومي األصيــل يف تنميــة مهــارات احلــس العــددي لــدى تلميــذات املرحلــة . 2
املتوســطة.

 د . هيا بنت محمد العمراني – هيئة تقومي التعليم العام
االحتياجات التدريبية ملعلمات العلوم للتقنية احلديثة مبحافظة املزاحمية.. 3

د. حصة بنت عبدالرحمن الصغير –جامعة امللك سعود.
أ. موضي حبيليص سعد العصيمي – وزارة التعليم.

منطــان للتشــارك يف صياغــة املشــكلة الرياضيــة وأثرهمــا علــى تنميــة عمــق الفهــم الرياضــي والوعــي   .4
اإلبداعــي بحــل املشــكلة لــدى طلبــة الســنة التحضيريــة بجامعــة تبــوك.

 د. عبداهلل بن سليمان البلوي  - جامعة تبوك.
أ. د. حمدي أحمد عبدالعزيز – جامعة طنطا.
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معوقات ممارسة االستقصاء العلمي يف التدريس من وجهة نظر معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية. . 4

أ. سعيد بن حسني آل محي- جامعة امللك سعود.

6. فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى الفصــول االفتراضيــة عبــر االنترنــت يف إكســاب معلمــي العلــوم مهــارات 
التعلــم التشــاركي اإللكتروني.

أ. عبد الرحمن عويض اجلعيد - جامعة أم القرى.

المحاضرة الرئيسة الرابعة
)11:٤٥ – 11:00( 

STEM إسهامات شركة تطوير للخدمات التعليمية يف مجاالت
Tatweer’s Contributions in the Fields of  STEM

د.  ناصر بن حمد العويشق

شركة تطوير للخدمات التعليمية

رئيس اجللسة: أ. د. عبد العزيز بن سعود العمر – جامعة امللك سعود

مقرر اجللسة: أ. وفاء بنت عبداحلميد البريكان – وزارة التعليم

جلسة علمية )4(
)٢:00 – 1:00( 

رئيس اجللسة: د. عبدالعزيز بن محمد الرويس – جامعة امللك سعود

مقرر اجللسة: د.  هيا بنت محمد العمراني – هيئة تقومي التعليم العام

فاعليــة برنامــج تدريبـــي مقتــرح قائــم علــى التعلــم الســريع ملعلمــي الرياضيــات بالصــف الســادس . 1
االبتدائــي يف تنميــة املهــارات الســت الكبــرى حلــل املشــكالت املعلوماتيــة لــدى تالميذهــم مبدينــة 

الريــاض.

أ. عبداهلل بن ضيف اهلل آل شديد – وزارة التعليم.

استخدام أدوات التعلم اإللكتروني يف تدريس العلوم باجلامعات السعودية.. 2

د. إميان بنت محمد الرويثي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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أثــر تدريــس الهندســة الفراغيــة باســتخدام برنامــج   CABRI 3D وأثــره يف التفكيــر الهندســي والتصور . 3
املكانــي لــدى طــالب الصــف الثانــي الثانــوي بأمانــة العاصمة. 

أ. بكيل أحمد عبده الدرواني –جامعة امللك سعود.

فاعليــة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( يف حتصيــل العلــوم واالجتــاه نحــو مجتمع . 4
املعرفــة لــدى طالبــات الصــف الثالــث متوســط باملدينــة املنورة. 

د. جواهر ظاهر العنزى - جامعة طيبة.

جلسة علمية )5(
)٣:00 – ٢:00( 

رئيس اجللسة: د. محمد بن عبداهلل النذير – جامعة امللك سعود

مقرر اجللسة: د. جواهر بنت سعود ال رشود – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

فاعليــة اســتخدام التعلــم املدمــج بالفصــول املقلوبــة يف تنميــة مهــارات التفكيــر الرياضــي لطــالب الصــف . 1
اخلامــس االبتدائي.

أ. عبد العزيز بن سعيد بن يحيى آل معدي – وزارة التعليم.

   د. خالد بن محمد اخلزمي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 دراسة أثر املمارسة التأملية على أداء معلمي العلوم يف دمج تكنولوجيا االتصال واملعلومات.2. 

 د. حسيبة غضبان محمد – وزارة التربية الكويت.

  د. ناصر منصور- جامعة أكستر بريطانيا.

فاعليــة برنامــج تعليمــي قائــم علــى نظــم دعــم األداء اإللكترونــي )EPSS(  يف تنميــة التحصيــل الدراســي . 3
يف مقــرر الرياضيــات واالجتاهــات نحــوه  لطــالب الصــف األول املتوســط مبدينــة الريــاض.

 أ. خالد بن عمر  العتيبي – اإلدارة العامة للتربية والتعليم الرياض.

 واقــع توظيــف التقنيــات اإللكترونيــة يف برنامــج إعــداد معلمــات الرياضيــات باجلامعــات الســعودية . 4
ــد منوذجــاً.  ــك خال ــة املل -جامع

أ. تغريد عناد العنزي – جامعة امللك خالد.
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ورش عمل متزامنة )2(
األربعاء 1٤٣6/٧/1٧هـ )00:٤- ٣0:6(

1. اسم الورشة:  تصميم مبنى: دمج الرياضيات والعلوم والهندسة. 

  Design a Building:  Incorporating Mathematics, Science and Engineering.

املدرب: أ. د.  ليندا كوجاك – املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات

لغة الورشة: اللغة اإلجنليزية.

الفئة املستهدفة: نساء.

2. اسم الورشة: البحث اإلجرائي لتحسني التحصيل الرياضي والعلمي. 

Action Research for improving Mathematics and Science Achievement.

املدرب: أ. د. صوما بوجودا – اجلامعة األمريكية ببيروت.

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة: رجال.

3. اسم الورشة: توظيف اآليباد وتطبيقاته يف تدريس الرياضيات.

املدرب: أ. مسفر بن محمد الصقري

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة:  رجال.

.STEM 4. اسم الورشة: استخدام املنحى القائم على

املدرب: أ. هند بنت مبارك الدوسري.

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة: نساء.

5. اسم الورشة:  التجارب العلمية البديلة.

املدرب: أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري،  وأ. عبداهلل بن سعد الرشيدي

لغة الورشة: اللغة العربية.

الفئة املستهدفة:  رجال.
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6. اسم الورشة:

Maximising STEM learning opportunities in Early Childhood
املدرب: أ. اسرار خان

لغة الورشة: اللغة اإلجنليزية.

الفئة املستهدفة: رجال 

جلسة الملصقات )رجال(
)1:00 – 1٢:1٥( 

.STEM 1.  اجتاهات متميزة يف تعليم وتقومي الرياضيات لدعم التوجه

د. أحمد محمد رجائي الرفاعي -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

Enriching Mathematics Curriculum for Gifted Students .2

  أ. عيسى عبداهلل البراهيم – جامعة امللك فيصل.

3. برنامــج حاســوبي مقتــرح للطــالب ذوي صعوبــات تعلــم الكيميــاء يف املرحلــة الثانويــة باســتخدام مبــادئ 
ــز. ــة تري نظري

 د. أحمد محمد جاد املولى – جامعة اجلوف.

.NGSS يف املرحلة الثانوية باليمن يف ضوء معايير STEM 4. تصور مقترح ملنهج

   د. عبداهلل بن صالح غائب زيد – جامعة عمران باليمن.

5. تصورات بعض طالب املاجستير يف كلية العلوم جامعة امللك سعود نحو العلم والتقنية واملجتمع.

   أ. أحمد محمد علي عثمان  - جامعة امللك سعود

6. أثــر اســتخدام امللخصــات القبليــة للمتطلبــات الســابقة علــى تنميــة التحصيــل العلمــي لــدى طــالب الصــف 
الثانــي الثانــوي يف مــادة االحيــاء مبنطقــة.     

   أ. ظافر بن علي محمد القرني – وزارة التعليم.

     أ. خالد بن فايز السحلي  -     وزارة التعليم.

7. برنامــج إلكترونــي مقتــرح لتنميــة مهــارات تدريــس حــل املشــكلة الرياضيــة لــدى معلمــي الرياضيــات باملرحلــة 
الثانويــة وعالقتــه بنمــو بعــض جوانــب التفكيــر اإلبداعــي لــدى طالبهــم.

    د. محمد بن أحمد مطهر آل املطهر – جامعة جازان.
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8. العوامل املؤثرة يف مقروئية الطالب كتب الكيمياء للمرحلة الثانوي يف اململكة العربية السعودية.

     أ. عبده نعمان املفتي  - جامعة امللك سعود.

     أ. د. فهد بن سليمان الشايع – جامعة امللك سعود.

9. أثــر أمنــوذج مقتــرح لتدريــس بعــض القضايــا العلميــة املجتمعيــة يف مــادة األحيــاء علــى تنميــة اجلــدل العلمــي 
لــدى طــالب الصــف الثالــث الثانــوي.

     أ. إبراهيم بن محمد االسمري – جامعة امللك سعود.

     أ. د. فهد سليمان الشايع  - جامعة امللك سعود.

     د. محمد بن عبد اهلل الزغيبي – وزارة التعليم.

10. استراتيجية الفرق املتنافسة واثرها يف البيئة الصفية وتفاعل الطالب.

أ. إبراهيم عبدالعظيم - وزارة التعليم

11. مشروع معمل تقنية )TI-nspire( املستخدم يف تعلم العلوم والرياضيات.

أ. عبداهلل بن عمر مدخلي – وزارة التعليم 

جلسة الملصقات )نساء(

)1:00 – 1٢:٣0( 

1. أثــر اســتراتيجية الكتابــة كحــل مشــكلة يف تعليــم العلــوم اSWH يف حتصيــل طالبــات الصــف األول الثانــوي 
يف مقــرر الكيميــاء واجتاهاتهــن نحوهــا

        أ. أمل حمد عبداهلل اجلمعان – وزارة التعليم.

        أ. د. ألفت محمد فوده – جامعة امللك سعود.

        د. سوزان حسني حج عمر   - جامعة امللك سعود.

2. تطبيقات الويكي يف التعليم وعرض جتربة قسم الكيمياء. 

د. سمر عبدالوهاب بوبشيت – جامعة الدمام.

 د. خالد راشد احلوشاني – جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

3.    تقــومي محتــوى مناهــج العلــوم املطــورة للمرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء متطلبــات 
  TIMSS2015 مشروع

  أ. شهيرة بنت عبدالرحمن القريشي – جامعة طيبة.

  د. عايدة عبد احلميد سرور – جامعة طيبة.  
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4. احتياجــات التطويــر املهنــي ملعلمــات العلــوم إلســتراتيجيات التقــومي مــن أجــل التعلــم يف توجــه العلــوم 
.STEM والرياضيــات  والهندســة  والتقنيــة 

أ. إميان بنت عمر  العبدالكرمي – جامعة امللك سعود.
5. مدى تضمني مجاالت طبيعة العلم يف كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية.

أ. هيا بنت محمد بن عبداهلل السبيعي-  جامعة امللك سعود.
د. عثمان بن عبداحملسن التركي-  جامعة امللك سعود.

6. مستوى تضمني عمليات العلم يف التجارب العلمية ملقرر الفيزياء للصف األول الثانوي
أ.  البندري شديد محمد القحطاني – جامعة امللك سعود. 

د. حصة بنت عبدالرحمن الصغير - جامعة امللك سعود.
7. فاعليــة اســتخدام برنامــج تراكــر )Tracker( علــى التحصيــل الدراســي يف مــادة الفيزيــاء والدافعيــة نحــو 

دراســة الفيزيــاء لــدى طالبــات الصــف الثانــي الثانــوي مبدينــة جــدة.
 أ. عائشة محمد أمني حسني – وزارة التعليم.

8. مدى توافر مستويات قراءة الرسوم اخلطية لألسئلة التقوميية يف كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي.
أ. هدى بنت عبد اهلل بن محمد احلرابي – جامعة امللك سعود.

د. حصة بنت عبد الرحمن الصغير  - جامعة امللك سعود.
9.  تقومي كتاب الفيزياء للصف الثالث الثانوي ضمن معايير جودة احملتوى وتنظيمه.

د. حصة بنت عبد الرحمن الصغير  – جامعة امللك سعود.
أ. لطيفة بنت عبد الكرمي اخللف   – جامعة امللك سعود.

ــر  ــة التفكي ــل وتنمي ــي يف التحصي ــي )Bybee( البنائ ــات باســتخدام منــوذج بايب ــس الرياضي ــة تدري 10. فعالي
ــات الصــف األول املتوســط. ــدى طالب ــكاري ل االبت

أ. نورة عوضه عبد اهلل آل مسفر األسمري – جامعة امللك خالد.
11. قضايا األخالقيات احليوية لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية مبدينة الرياض.

أ. إميان محمد املشيخي – جامعة امللك سعود.
أ. د. نضال شعبان األحمد– جامعة امللك سعود.

12. تصورات معلمات العلوم لطبيعة العلم.
أ. نوف بنت عبداهلل السبيعي– جامعة امللك سعود.

د. سوزان بنت حسني حج عمر– جامعة امللك سعود.



مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات ا�ول

"(STEM) توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات" 20

13. مستوى أداء مهارات التعلم النشط لدى معلمات املرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات منهج الرياضيات.

أ. رميه بنت عبداهلل الدرعان – جامعة امللك سعود.

د. محمد  بن عبداهلل النذير– جامعة امللك سعود.
Introducing Technology Education in the K-12 Saudi Educational System: A con- .14

tent Analysis for the First and Second Grade Textbooks

أ. هبه بن فهد عبداهلل آل عمرو- جامعة الدمام.

15. مقروئية كتاب الرياضيات املطور للصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية.

أ. فاتن بنت محمد العويف – جامعة القصيم.

د. سعيد جابر املنويف- جامعة القصيم.

16. فاعلية استخدام أنشطة الرياضيات يف إكساب طفل ما قبل املدرسة بعض املفاهيم العلمية.

  د. رشا اسماعيل خليل االغا – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

17. ضعف معلمات العلوم الطبيعية  يف بناء وإعداد اسئلة بناء وإعداد اسئلة وفق ألبعاد التفكير ملارزانو.

أ. سكرى حزام الشهراني – وزارة التعليم 

18. ابتكار وتصميم مدينة احلركة التعليمية.

أ. فاطمة بت عبداهلل احلربي- وزارة التعليم

19. برنامج طموحي سبب جدي واجتهادي 

أ. وفاء بنت سعدون اجلهني-  وزارة التعليم

. Portfolio  20. التقومي باستخدام ملف االجناز 

أ. لطيفة بنت عبدالكرمي اخللف -  وزارة التعليم 

أ. منى بنت عبداهلل السنيدي - وزارة التعليم

أ. ندى بنت عبداهلل الغامن - جامعة امللك سعود

21. نفكر ونكتشف يف الطبيعة 

أ. البندري شديد القحطاني- وزارة التعليم 

أ. هدى عبداهلل احلرابي- وزارة التعليم
أ. موضي حبيليص العصيمي- وزارة التعليم
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اليوم الثالث
الخميس 1٤٣6/٧/1٨ هـ الموافق ٢01٥/٥/٧

المحاضرة الرئيسة الخامسة

)9:1٨:٣-٥0( 

دمج التصميم التقني والهندسي يف تعليم العلوم والرياضيات
 Integrating Technology and Engineering design in Science and Mathematics     

,Education

أ. د. زبيدة داغر

جامعة والية ديالوير
Prof. Zoubeida Dagher
University of Delaware

رئيس اجللسة: أ. د. هيا بن محمد املزروع – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مقرر اجللسة: د. ماهر بن محمد العرفج – جامعة امللك فيصل

جلسة علمية )6(

)10:٣0-9:1٥( 

رئيس اجللسة: د. حصة بنت عبدالرحمن الصغير – جامعة امللك سعود

مقرر اجللسة: د. خالد بن محمد اخلزمي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

استخدام أساليب التقومي لدى معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية.   -1
      أ. علي طاهر عثمان علي  – جامعة امللك سعود. 

درجة معرفة وتطبيق معلمات العلوم ألساليب القراءة الفاعلة يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط.  -2
 د. صالح بن عبد اهلل العبد الكرمي – جامعة امللك سعود.

 أ. نورة بنت عبد الرحمن الباحوث – وزارة التعليم.

اســتراتيجيات التعلــم منظــم ذاتيــاً ملــادة الرياضيــات وفــق منــوذج بينتريــش وعالقتها بالتحصيل الدراســي   -3
لــدى  طالبــات املرحلــة الثانويــة مبكــة املكرمــة.

أ.  إكرام بنت بكر سعيد – إدارة التعليم مبكة املكرمة.
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أثــر اســتراتيجية مقترحــة قائمــة علــى التطبيقــات احلياتيــة يف تنميــة حتصيــل العلــوم والرياضيــات لــدى    -4
طــالب املرحلــة االبتدائيــة باململكــة العربيــة الســعودية. 

د. أماني بنت خلف الغامدي – جامعة الدمام.
د. إبراهيم رفعت عثمان – جامعة امللك سعود.

تأثيــر تدريــس اإلحداثيــات القطبيــة باســتخدام وســائل حديثــة علــى حتصيــل طالبــات املرحلــة الثانويــة    -5
ــات. ــادة الرياضي يف م

أ.  نهى طارق محمد حموه – وزارة التعليم.

جلسة علمية )7(
)1٢:00-10:٤٥( 

رئيس اجللسة: د. صالح بن عبد اهلل العبدالكرمي – جامعة امللك سعود
مقرر اجللسة: د. جنوى بنت عطيان احملمدي – جامعة امللك عبد العزيز

أثر استخدام املاثلتيكس لتنمية التمثيل الرياضي لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض.. 1
د. سعاد بنت مساعد األحمدي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

أ. إميان عبداحملسن املجاهد - مشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم
أ. كاملة عبداهلل العمري -  وزار ة التعليم.

ــاب األصــل لسلســلة . 2 ــة بالكت ــي مقارن ــث االبتدائ ــوم للصــف الثال ــاب العل ــة يف كت ــم املتضمن ــات العل عملي
ماجروهــل.

أ. د. نضال بنت شعبان األحمد –جامعة امللك سعود.
أ.  ندى بنت عبداهلل الغامن –   جامعة امللك سعود.

أثــر الطريقــة املطــورة حلســاب نــواجت الضــرب خوارزميــة »عبــد الوهــاب« علــى إتقــان الطــالب الضــرب . 3
العمــودي.

أ. عبدالوهاب بن ظاهر العنزي – إدارة تعليم الرياض.
ــدى . 4 ــد ل ــر الناق ــة التفكي ــل وتنمي ــر الســت يف التحصي ــات التفكي ــوم باســتخدام قبع ــس العل ــة تدري فعالي

طالبــات الصــف األول املتوســط.
أ. سحر يحيى موسى – جامعة امللك خالد.

أثر تدريس هندسة الفراكتال يف تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب املرحلة الثانوية.. 5
أ. إبراهيم محمد قناف املعافا –جامعة امللك سعود.
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المحاضرة الرئيسة السادسة
)1:1٥-1٢:٣0( 

هل ممكن أن تصبح معلماً للعلوم والتقنية والهندسة )STEM(؟
 Becoming a STEM teacher: Is it possible? How?

د. ناصر صالح الدين منصور
جامعة أكستر - بريطانيا

رئيس اجللسة: د. علي بن حبيب الكندري – جامعة الكويت
مقرر اجللسة: د. إميان بنت محمد الرويثي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جلسة علمية )8(
)٣:00 – 1:1٥( 
رئيس اجللسة: أ. د. محسن بن حامد فراج – جامعة القصيم

مقرر اجللسة: د. تهاني بنت عبد الرحمان املزيني - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ــة  ــة: دراســة ميداني ــرات الدميغرافي ــات املدرســية وعالقتهــا ببعــض املتغي ــة نحــو الرياضي االجتاهــات الوالدي

ــة الريــاض.  مبدين
د. مسفر بن سعود السلولي – جامعة امللك سعود.

ــني . 1 ــاء 1( باســتخدام القوان ــرر )كيمي ــول« مبق ــة يف فصــل »امل ــة حــل مســائل احلســابات الكيميائي فعالي
الكيميائيــة واملثلثــات الهندســية.

أ. اجلوهرة بنت محمد املقرن – وزارة التعليم 
2 . .NAGC   تقومي كتاب الرياضيات املطور للصف األول متوسط يف ضوء معايير

د. محمد حمد اخلزمي – جامعة حائل.
أثر الكتابة الرياضية يف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثالث متوسط. . 3

أ. إميان بنت عبد الرحمن الغامدي – وزارة التعليم.
تصورات طالب الصف الثالث ثانوي الستخدام »يوتيوب« كأحد مصادر تعلم العلوم خارج املدرسة.. 4

أ. محمد بن علي اجلالل – وزارة التعليم.
6.  أثــر عاملــات العلــوم الســعوديات علــى اجتــاه الطالبــات يف الصــف األول الثانــوي الختيــار املســار 

املناســب.
أ. د. نضال بنت شعبان األحمد – جامعة امللك سعود.

أ. نورة عبداهلل العضيدان – وزارة التعليم.
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المحاضرات الرئيسة 
احملاضرة األولى: تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( K-12): التاريخ، األهمية 

ومداخل التدريس الفعالة .
K12- STEM Education: History, Significance, and Effective Teaching 

Approaches

المتحدث: د. صوما بوجودا 
السيرة الذاتية

تخــرج صومــا بوجــودا مــن جامعــة سينســيناتي، بالواليــات املتحــدة األمريكيــة يف العــام 1988 مــع شــهادة 
ــات املتحــدة  ــوم. عمــل بوجــودا أســتاذاً مســاعداً يف جامعــة ســيراكيوز، بالوالي ــم العل ــوراه يف مجــال تعلي الدكت
 .)AUB( ويف العــام 1993 انضــم إلــى اجلامعــة األميركيــة يف بيــروت ,)األمريكيــة يف الفتــرة )1988 إلــى 1993
وخــالل عملــه يف اجلامعــة األميركيــة يف بيــروت, شــغل بوجــودا منصــب مديــر مركــز تعليــم العلــوم والرياضيــات 
ــة  ــرات )1994-2003 و2009-2013(، كمــا شــغل منصــب رئيــس قســم التربي ــة يف الفت ــة األمريكي يف اجلامع
والتعليــم يف الفتــرة )2003- 2009(، وهــو حاليــاً مديــر مـــــركز التعــــليم والتــــعلم. وقـــــد نشــر بوجـــــودا يف 
 ،)Science Education( و،)Journal of Research in Science Teaching( مـــجــــــالت دوليــة مثــل
Journal of Science Teacher Educa�(و ،)International Journal of Science Education(  و

tion(، و )Science Teacher(، و )School Science Review(, وغيرهــا.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــام بوجــودا بكتابــة فصــول مــن كتــب محــرر باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة، وقــام بتحريــر 
ــور بوجــودا يشــغل  ــوم. الدكت ــم العل ــاب بصــورة منفــردة، كمــا كان مشــاركاً نشــطاَ يف تقــدمي مؤمتــرات تعلي كت
عضويــة العديــد مــن اجلمعيــات الدوليــة يف بحــوث تعليــم العلــوم, كمــا شــغل منصــب املنســق الدولــي وعضــو يف 
املجلــس التنفيــذي للجمعيــة الوطنيــة للبحــوث يف تدريــس العلــوم. ويف الوقــت الراهــن يعمــل  محــرراً مشــاركاً 
يف مجلــة البحــث يف تعليــم العلــوم )Journal of Research in Science Teaching(, كمــا يعمــل يف هيئــات 

حتريــر عــدد مــن مجــالت تعليــم العلــوم ومراجــع لعــدد آخــر مــن املجــالت.
Saouma BouJaoude

Saouma BouJaoude graduated from the University of Cincinnati, USA in 1988 with 
a doctorate in in science education. From 1988 to 1993 he was assistant professor 
at Syracuse University, Syracuse, USA. In 1993 he joined the American University of 
Beirut (AUB). At AUB he served as Director of the Science and Math Education Cen�
ter (1994-2003 and 2009-2013), Chair of the Department of Education (2003-2009), 
and is presently the Director of the Center of Teaching and Learning. BouJaoude 
has published in international journals such as the Journal of Research in Science 
Teaching (JRST), Science Education, International Journal of Science Education, 
Journal of Science Teacher Education, the Science Teacher, and School Science 
Review, among others. In addition, he has written chapters in edited books in En�
glish and Arabic, edited one book, and has been an active presenter at science ed�
ucation conferences. Dr. BouJaoude is member of several international science ed�
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ucation research associations and has served as the International Coordinator and 
a member of the Executive Board of National Association for Research in Science 
Teaching.  Presently he is an associate editor of JRST and serves on the editorial 
boards a number of science education journals and is a reviewer for others. 

امللخص:
يقــدم هــذا العــرض ثالثــة أهــداف: أوالً األســس املنطقيــة لتعليــم العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات 
ــى  ــك ســيتم التطــرق ال ــد ذل ــة وبع ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي ــا لرؤي ــي وفق ــل اجلامع ــم قب STEM يف التعلي
تاريــخ تطويــر تعليــم العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM والتعريفــات املختلفــة واملفاهيــم التــي مت 
وضعهــا لهــذا التنــاول لســنوات عــدة. ثانًيــا: شــرح عــدة مداخــل تســتخدم لتطبيــق العلــوم والتقنيــة والهندســة 
ــل العلمــي واملواقــف  ــك املداخــل يف حتســني التحصي ــات STEM ومناقشــة البحــوث حــول جنــاح تل والرياضي
الشــخصية للطــالب جتــاه مجــاالت العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM إلــى جانــب مســتقبل 
الدراســات حــول مجــاالت العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM يف التعليــم العالــي. وأخيــًرا، أناقــش 
إمكانيــة حتســني جــودة التعلــم يف مــواد العلــوم والتقنيــةا والهندســة والرياضيــات STEM يف الــدول العربيــة مــن 
خــالل تطبيــق تعليــم العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM واحلاجــة إلــى تطويــر منــوذج أو منــاذج 

وطنيــة فيهــا تتناســب مــع احتياجــات الشــباب واملجتمــع العربــي.
Abstract: The purpose of this presentation is three-fold: first, I present the rationale 
for STEM education at the pre-university level as it was conceived in the USA fol�
lowed by the history of development of STEM education and the various definitions 
and conceptualizations that were given to this approach across the past number of 
years. Second, I describe different approaches used to implement STEM and dis�
cuss research on the effectiveness of these approaches in improving achievement in 
and attitude towards STEM fields as well decisions to pursue STEM fields for further 
study in higher education. Finally, I discuss the potential of improving the quality of 
learning in STEM subjects in Arab countries by adopting STEM education and the 
need to develop a home-grown form (or forms) of STEM that caters for the needs of 
Arab youth and Arab society.
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احملاضرة الثانية: الربط بني املمارسات الرياضية والعلمية والهندسية

Linking the Mathematical, Scientific and Engineering Practices 

المتحدث: د. ليندا كوجاك
السيرة الذاتية 

لينــدا قوجــاك هــي الرئيــس الســابق للمجلــس الوطنــي ملعلمــي الرياضيــات )NCTM(، و بــدأت حياتهــا يف مهنــة 
التدريــس كمعلمــة  للصــف اخلامــس. وكانــت أول شــخص يف واليــة أوهايــو يحصــل علــى تدريــب متخصــص يف 
ــة الصــف األول الــى الثامــن وذلــك يف العــام 1976. بعــد تدريســها للرياضيــات يف  تدريــس الرياضيــات ملرحل
الصفــوف الرابــع الــى الثامــن  وملــدة 28 عامــا، أصبحــت لينــدا أول مديــر ملركــز تعليــم الرياضيــات، والتدريــس 
والتقنيــة يف جامعــة جــون كارول, وعملــت مــع معلمــي مرحلــة الصفــوف مــن األول الــى الثامــن مــن جميــع أنحــاء 

الواليــات املتحــدة لتحســني تدريــس الرياضيــات مــن خــالل التركيــز علــى تنميــة فهــم الطــالب. 
عملــت لينــدا يف مجلــس إدارة العديــد مــن املنظمــات املتخصصــة مبــا يف ذلــك شــغلها رئاســة مجلــس كليفالنــد 
الكبــرى ملعلمــي الرياضيــات، ومجلــس واليــة أوهايــو ملعلمــي الرياضيــات، واملجلــس الوطنــي ملشــريف الرياضيــات 

واملجلــس الوطنــي ملعلمــي الرياضيــات.
وقــد عملــت أيضــا مبجلــس تعليــم علــوم الرياضيــات، ومجلــس مؤمتــر علــوم الرياضيــات، ومجلــس املنــح 
الرئاســية ومجلــس أوهايــو لقيــادة تعليــم الرياضيــات. كمــا قامــت بتأليــف سلســلة حــول حــل املشــكالت 
للصفــوف مــن الثالــث الــى الســادس  بعنــوان »Paths to Problem solving« وكتــاب مرجعــي للمعلمــني

 » What’s Your Math Problem?«

Linda Gojak

Linda Gojak, Immediate Past-President of the National Council of Teachers of Math�
ematics, began her teaching career in a self-contained 5th grade classroom.   She 
was the first person in the state of Ohio to receive a K-8 mathematics specialist en�
dorsement – in 1976!  After teaching mathematics in grades 4-8 for 28 years, Linda 
became the first director of the Center for Mathematics Education, Teaching and 
Technology at John Carroll University.  She has worked with K-8 teachers from all 
over the United States to improve mathematics teaching through a lens on student 
sense making. 

Linda has served on the board of many professional organizations including Presi�
dent of the Greater Cleveland Council of Teachers of Mathematics,  the Ohio Council 
of Teachers of Mathematics, and the National Council of Supervisors of Mathemat�
ics and the National Council of Teachers of Mathematics.   She has also served on 
the Mathematical Sciences Education Board, the Conference Board for Mathemati�
cal Sciences, the Council of Presidential Awardees and the Ohio Mathematics Edu�
cation Leadership Council..

Linda has authored a series on problem solving for grades 3-6 entitled Paths to 
Problem Solving and a teacher resource book, What’s Your Math Problem?
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امللخص:
يفتــرض األخــذ يف احلســبان العالقــة بــني املمارســات حســب التصــور يف تعليــم العلــوم والرياضيــات والهندســة 
 )STEM( ونتائــج الطــالب حيــث احلديــث عــن التعليــم الثــري يف مجــال العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات
يف املراحــل األبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة , وســيتم اســتعراض مجموعــة مــن التطبيقــات املتضمنــة يف 
 the Common“ الوثائــق األخيــرة مــن الواليــات املتحــدة ومــن بينهــا املعاييــر االساســية املشــتركة للرياضيــات
 the Next Generation Science  “ للعلــوم  القــادم  اجليــل  ومعاييــر   »Core Mathematics Standards
Standards”وتوضــح هــذه التطبيقــات كيــف يفكــر الطــالب بشــأن الرياضيات والعلوم والهندســة  وممارســتها.

ســيناقش املشــاركون كيفيــة الربــط بــني تلــك املمارســات لتشــكل أســاس تصميــم برنامجــاً قويــاً للعلــوم والتقنيــة 
 .STEM والهندســة والرياضيــات

Abstract: A rich STEM program in primary, middle and secondary education should 
consider the relationship among the practices defined for science, mathematics and 
engineering learning and student outcomes.  We will examine each set of practices 
described in recent documents from the United States including the Common Core 
Mathematics Standards and the Next Generation Science Standards.  These prac�
tices describe how students think about and do mathematics, science and engi�
neering.  Participants will discuss how the connections among these practices form 
a foundation for designing a substantive STEM program. 

احملاضرة الثالثة: تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومعايير العلوم للجيل القادم

STEM Education and the Next Generation Science Standards

المتحدث: د. بيل بادرز 
السيرة الذاتية 

بيــل بيــدرز هــو الرئيــس الســابق للجمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم )NSTA(. تقاعــد مــن مدرســة عاصمــة 
مقاطعــة كليفالنــد )CMSD( مبدينــة كليفالنــد، بواليــة أوهايــو، حيــث عمــل، ألكثــر مــن أربعــة عقــود، مدرســاً 
يف املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة، ومدرســاً ملصــادر مقــررات العلــوم، ومديــراً للمؤسســة الوطنيــة للعلــوم والتــي 
ــة ملعلمــي  ــة الوطني ــدرز اســهامات واســعة للجمعي ــوم. وقــد قــدم بي ــات والعل ــد للرياضي متــول منظمــة كليفالن
ــر مــن اللجــان، وفــرق  ــة ، وعمــل يف عــدد كبي ــق املــدراء باجلمعي ــر قســم فري ــوم. كمــا شــغل منصــب مدي العل
املهــام التــي يعــود تاريخهــا إلــى أوائــل التســعينيات مــن القــرن العشــرين، منهــا عملــه كمحكــم لبرنامــج توشــيبا 
واجلمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم  و«أكادمييــة معلــم العلــوم اجلديــد« للجمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم, وقــدم 

العديــد مــن جلســات املؤمتــرات الوطنيــة واحملليــة للجمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم.
Tomodachi/-وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد كان لبيــدارز دوراً فعــاالً يف تطويــر برنامــج )توموداتشــي توشــيبا
Toshiba ( وبرنامــج حتــدي دوبونــت يف كتابــة املقــاالت )DuPont Essay Challenge(. ويتجلــى جهــود بيــدارز 
يف تعليــم العلــوم أيضــاً مــن خــالل مشــاركته يف العديــد مــن املنظمــات املهنيــة األخــرى. لقــد شــغل بيــدارز 
ــوم )CRCST( واجلمعيــة االساســية  منصــب الرئيــس واألمــني املالــي ملجلــس كليفالنــد اإلقليمــي ملعلمــي العل
للمنــح الرئاســية )SEPA(. كمــا عمــل بيــدارز باعتبــاره املمثــل املُنتخــب عــن مقاطعتــه يف مجلــس إدارة تعليــم 
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العلــوم بواليــة أوهايــو )SECO(, وكان أيضــا عضــواً يف فريــق كتابــة املعاييــر الوطنيــة لتعليــم العلــوم. ومت 
تكرميــه إلســهاماته يف تعليــم العلــوم. وحصــل بيــدارز علــى اجلائــزة الرئاســية للتميــز يف تدريــس الرياضيــات 
والعلــوم يف العــام )1992(, كمــا حصــل علــى منحــة معلــم الشــرف لبرنامــج الفولبرايــت )2000(. وشــارك يف 
العديــد مــن اللجــان االستشــارية الوطنيــة واإلقليميــة للتقــومي الوطنــي لتطــور التعليــم )NAEP(، واألكادمييــة 

.)NSF( ــوم الوطنيــة ــوم، واملجلــس القومــي للبحــوث )NRC( ومؤسســة العل الوطنيــة للعل
Bill Badders

Bill Badders is the retiring president of the National Science Teachers Association 
(NSTA). Badders is retired from the Cleveland Metropolitan School District (CMSD) 
in Cleveland, Ohio, where, for more than four decades, he was an elementary and 
middle school teacher, science resource teacher, and the director of the National 
Science Foundation funded Cleveland Math and Science Partnership.

Badders has contributed extensively to the NSTA. He has served as a division di�
rector on NSTA’s board of directors, worked on numerousl committees, panels and 
tasks forces dating back to the early 1990s, served as a judge for the Toshiba/NSTA 
ExploraVision program and NSTA New Science Teacher Academy, and presented 
numerous sessions at NSTA national and area conferences. In addition, he was in�
strumental in the development of the Tomodachi/Toshiba program and the DuPont 
Essay Challenge. 

Badders devotion to science education is also evidenced by his involvement in nu�
merous other professional organizations. He has served as president and treasurer 
of the Cleveland Regional Council of Science Teachers (CRCST) and the Society 
of Elementary Presidential Awardees (SEPA). Badders also served on the board of 
directors, as an elected district representative, of the Science Education Council of 
Ohio (SECO). He was also a member of the writing team for the National Science 
Education Standards. 

Throughout his career, Badders has been honored for his contributions to science 
education. He received a Presidential Award for Excellence in Mathematics and Sci�
ence Teaching (1992) and is a Fulbright Memorial Teacher Fund recipient (2000). He 
has served on many national and regional advisory panels for the National Assess�
ment of Education Progress (NAEP), the National Academy of Science, the National 
Research Council (NRC) and the National Science Foundation (NSF).

امللخص:
ــة  ــوم والتقني ــم العل ــة. ولهــذا فــإن تعلي ــاة احلديث ــا يف كل أوجــه احلي ــوم والهندســة تقريب  تظــم تطبيقــات العل
والهندســة والرياضيــات)STEM( يف غايــة األهميــة ملســتقبلنا. وقــد بنيــت معاييــر اجليــل القــادم للعلــوم يف 
ــة والهندســة  ــوم واالتقني ــم العل ــح تعلي ــم العلوم.ويتي ــة املســتقبلية لتعلي ــات املتحــدة مــن أجــل رســم الرؤي الوالي
والهندســة  بالعلــوم  املعرفــة  بنــاء  كمايســاعدهم يف  العلــم,  الطــالب جلمــال  تقديــر   STEM والرياضيــات 
واســتخدامها يف النقاشــات العامــة، كمــا تؤهلهــم ليكونــوا مســتهلكني حذريــن للمعلومــات العلميــة والتقنيــة 
املرتبطــة باحليــاة اليوميــة، وأن يتمتعــوا باملهــارات الالزمــة لبــدء احليــاة املهنيــة التــي يختارونهــا. وســوف يركــز 
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هــذا العــرض علــى تلــك املعاييــر، والتــي توصــي بــأن يُبنــى تعليــم العلــوم علــى ثــالث أبعــاد متكاملــة; املمارســات 
الهندســية والعلميــة، واملفاهيــم الشــاملة، واألفــكار األساســية التخصصيــة. وســتتم مناقشــة ســبل دمــج تلــك 

ــوم.  ــوم و بطبيعــة العل ــك اإلبعــاد بتطبيقــات العل ــى ربــط تل األبعــاد. باإلضافــة إل
Abstract: Science and engineering permeate nearly every facet of modern life. Sci�
ence, Technology, Engineering and Mathematics—STEM, and therefore, STEM ed�
ucation—are vital to our future. In the United States, the Next Generation Science 
Standards were developed to provide the vision for education in the sciences. A 
successful STEM education allows students to appreciate the beauty of science, 
have knowledge of science and engineering to engage in public discussions, be 
careful consumers of scientific and technological information related to everyday 
life, and have the skills to enter careers of their choice. This presentation will focus 
on those standards, which recommend that science education be built around three 
integrated dimensions; scientific and engineering practices, crosscutting concepts, 
and disciplinary core ideas.  Examples of how these three dimensions can be inte�
grated will be discussed. In addition, the connections to applications of science and 
connections to the nature of science will be addressed. 

STEM احملاضرة الرابعة: العرض: إسهامات شركة تطوير للخدمات التعليمية يف مجاالت
المتحدث: د. ناصر بن حمد العويشق 

السيرة الذاتية
انضــم الدكتــور ناصــر العويشــق إلــى شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة يف ينايــر 2015م مديــًرا عاًمــا للمحتــوى 
واملعاييــر والتقــومي، حيــث يضطلــع مبســؤولية تطويــر احملتــوى املدرســي املطبــوع والرقمــي، والعمــل علــى معاييــر 
ــد عمــل يف  ــوى؛ فق ــر املناهــج واحملت ــرة عريضــة يف مجــال تطوي ــك د. العويشــق خب ــوى وتقوميــه. وميتل احملت
شــركة العبيــكان للتعليــم ملــدة عشــر ســنوات مديــًرا عاًمــا للتعليــم العــام، حيــث أجنــز بنجــاح مشــاريع ضخمــة 
طويلــة األمــد يف تطويــر املناهــج والتطويــر املهنــي يف كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن ودولــة 
قطــر. عمــل قبــل ذلــك، مديــًرا لتطويــر مناهــج الرياضيــات، يف الشــركة ذاتهــا، حيــث قــاد وشــارك يف عمليــات 
ــا ومقــرًرا دراســًيا. كمــا قــاد فــرق إعــداد اإلطــار  التأليــف والتعريــب واملواءمــة والتحريــر ألكثــر مــن 250 كتاًب
العــام ملناهــج الرياضيــات، وتطويــر منــاذج االختبــارات املقننــة ضمــن مشــروع قيــاس التحصيــل الــذي ُكلفــت بــه 
الشــركة مــن قبــل مكتــب التربيــة العربــي لــدول اخلليــج. وخــالل تلــك الفتــرة قــّدم العديــد مــن برامــج التطويــر 

املهنــي وأوراق العمــل يف مجــاالت املناهــج محلًيــا وعاملًيــا.   
وقبــل انضمامــه إلــى شــركة العبيــكان، عمــل د. العويشــق عشــرين عاًمــا يف وزارة التربيــة والتعليــم يف اململكــة، 
ــة  الريــاض، ثــم  ــا ملــادة الرياضيــات يف مراحــل تعليميــة مختلفــة يف مدين حيــث بــدأ مســيرته الوظيفيــة معلًم
ــا، بعدهــا انتقــل للعمــل يف إدارة املناهــج بــوزارة التربيــة والتعليــم، وأصبــح رئيًســا لوحــدة  عمــل مشــرًفا تربوًي
الرياضيــات يف اإلدارة. وخــالل تلــك الفتــرة شــارك يف بنــاء وثيقــة منهــج مــادة الرياضيــات يف مراحــل التعليــم 
العــام، كمــا شــارك يف تطويــر وتعديــل مقــررات الرياضيــات للمرحلتــني االبتدائيــة واملتوســطة. ثــم انتقــل للعمــل 
مستشــاًرا يف مكتــب وكيــل الــوزارة للتطويــر والتربــوي حيــث شــارك يف بنــاء منــوذج املــدارس الرائــدة وشــارك 
يف إعــداد وثيقــة تطويــر التعليــم يف الــوزارة. كمــا مثــل اململكــة يف العديــد مــن اللجــان واملؤمتــرات واالجتماعــات 
احملليــة واإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة مبجــال عملــه يف الــوزارة، وحضــر مجموعــة البرامــج التدريبيــة داخــل 

اململكــة وخارجهــا.  
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ويحمــل د. العويشــق درجــة دكتــوراه الفلســفة يف املناهــج العامــة مــن جامعــة امللــك ســعود، وماجســتير اآلداب يف 
مناهــج وطــرق التدريــس الرياضيــات، وبكالوريــوس الرياضيــات مــن اجلامعــة نفســها. كمــا حضــر العديــد مــن 
 London Business School و  INSEAD  برامــج التطويــر املهنــي املتقدمــة يف مجــاالت القيــادة والتعليــم يف

 .Melbourne University و  University of Columbia و
وللدكتــور العويشــق العديــد مــن االهتمامــات يف مجــال تخصصــه، وهــي مناهــج وطــرق تدريــس الرياضيــات، 

وحــل املســألة، والتطويــر املهنــي للمعلمــني، والتعليــم اإللكترونــي.
Dr. Nasser H. Al-Uwaishiq 
General Director of Content Standards and Assessment 
Tatweer for Educational Services Company (T4edu)

Dr. Nasser Al-Uwaishiq joined the Tatweer for Educational Services Company (T4e�
du) in January 2015 as the General Director of Content, Standards and Assessment, 
where he hold responsibly for the development of all printed and digital content, 
standards and assessment. Dr. Al-Uwaishiq have a broad experience in the areas 
of   curriculum and content development; he has worked for ten years in Obeikan 
Education as the Director of K-12, where he successfully completed huge long-term 
projects in curriculum development and professional development in the Kingdom 
of Saudi Arabia, Bahrain and Qatar. Prior to that, the he was the Mathematics De�
velopment Manager, in the same company, where he led and participated in editing, 
trans lation, localization and editing of more than 250 textbooks. He also led the 
development of the Mathematics Framework and Standards, and the development 
of standardized tests as a part g an assessment project for the Arab Bureau of Ed�
ucation for the Gulf States (ABEGS). During that period, Dr. Al-Uwaishiq held many 
professional development and training programs, and presented papers in confer�
ences in the areas of curriculum locally and globally.

Prior to joining Obeikan, Dr. Al-Uwaishiq spent twenty years in the Ministry of Ed�
ucat ion in Saudi Arabia, where he began his career as a Mathematics teacher in 
different grade levels in Riyadh, and then as an educational supervisor, then moved 
on to work in the Curricula Department of the Ministry of Education, and became 
the  head of Mathematics Curriculum Dept. During that period, he participated in 
developing the Mathematics curriculum framework in K-12, also participated in the 
development and modification of the math textbooks for the elementary and inter�
mediate schools. Then he became an adviser for the Undersecretary for Educational 
Deve lopment in the Ministry, where he participated in development of the Lead�
ing Schools Model. He also participated in the preparation of the KSA educational 
development framework. He participated in many committees and conferences of 
local, regional and international in-relevant field of his work, and attended multiple 
training programs inside and outside the Kingdom.

Dr.  Al-Uwaishiq hold a PhD degree in Curriculum from the King Saud University, 
a Master degree in Mathematics Education, and a Bachelor of Mathematics from 
the same university. He also attended many advanced professional development 
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programs in the fields of Leadership and Education at INSEAD, London Business 
School, the University of Columbia, and Melbourne University.

Dr. Al-Uwaishiq has interests in his field, such as; Mathematics Education, Problem 
Solving, Teachers’ Professional Development and eLearning.

امللخص:
شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة، هــي شــركة ســعودية – مملوكــة بالكاملــة للدولــة – تأسســت بتاريــخ 18 مايــو 
2012م، لتكــون إحــدى شــركات شــركة تطويــر التعليــم القابضــة، حيــث تســعى بالعمــل مــع وزارة التعليــم إلــى 
تطويــر النظــام التعليمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل شــمولي، وتزويــد الطالــب باملعرفــة واملهــارة ليبلــغ 
أقصــى درجــات النجــاح يف نطــاق اقتصــادي معــريف عاملــي. ويقــود هــذه املرحلــة اســتراتيجية تطويــر التعليــم 
العــام ملراحلــه األربــع بقيــادة مشــروع امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز لتطويــر التعليــم العــام »تطويــر«. وينبــع مــن 
قلــب هــذه املنظومــة االســتراتيجية رؤيــة جديــدة للتعليــم يف اململكــة والتــي تضــع التعليــم يف أولــى اهتماماتهــا 

وتشــكل مجموعــة متناغمــة مــن القوانــني والبرامــج للعمــل علــى تســيير هــذه الرؤيــة.
وقــد حــددت اخلطــة االســتراتيجية لتطويــر التعليــم العــام مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج واملشــاريع واملبــادرات 
يف مجــاالت احملتــوى والتقنيــة والتطويــر املهنــي واألنشــطة الطالبيــة، مــن شــأنها حتويــل نظــام التعليــم احلالــي 

إلــى نظــام متكامــل يهــيء العاملــني فيــه علــى مواجهــة حتديــات القــرن احلــادي والعشــرين. 
وقــد أولــت تطويــر للخدمــات التعليميــة اهتماًمــا كبيــًرا بالتوجهــات احلديثــة يف تعلــم العلــوم والرياضيــات 
والتقنية، وكانت مبادرة STEM التي تتضمن عدًدا من املشــروعات التطويرية بؤرة اهتماماتها منذ تأسيســها. 
ــات،  ــوم والرياضي ــم العل ــر تعلي ــادرة عــدًدا مــن البرامــج واملشــروعات أبرزهــا برنامــج تطوي ــك املب وتتضمــن تل
ــا للتطويــر  ــوم والرياضيــات مشــروًعا نوعًي ــم العل ومشــروع املراكــز العلميــة.  حيــث يشــمل برنامــج تطويــر تعل
املهنــي املتمــازج ملعلمــي العلــوم والرياضيــات يقــوم علــى مبــدأ تدريــب املدربــني وفــق برنامــج يشــمل التدريــب 
ــة، وتوفيــر  املباشــر والتدريــب عــن بعــد ميتــد ألكثــر مــن عــام كامــل، ومشــروعات يف التجــارب العلميــة البديل

يدويــات مــادة الرياضيــات والتدريــب عليهــا.
ومــن جهــة أخــرى، يهــدف مشــروع املراكــز العلميــة إلــى دعــم العمليــة التعليميــة وحتقيــق احلاجــة إلــى وجــود 
مراكــز علميــة منهجيــة متخصصــة تســاند وحتقــق التكامــل مــع التعليــم الرســمي يف مجــاالت STEM كحاضنات 
لعلمــاء املســتقبل، وقــد مت يف إطــار هــذا املشــروع تأهيــل وتشــغيل 3 مراكــز علميــة يف ثــالث مناطــق مــن مناطــق 
اململكــة، والعمــل جــاٍر علــى بنــاء وتأســيس 18 مركــًزا علمًيــا منتشــرة يف كافــة املناطــق، كمــا تضمــن املشــروع 
تشــغيل مراكــز علميــة متنقلــة تصــل إلــى املتعلمــني يف مدارســهم لتحقيــق فــرص متكافئــة جلميــع الطــالب 

والطالبــات علــى حــد ســواء.
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احملاضرة اخلامسة: دمج التصميم التقني والهندسي يف تعليم العلوم والرياضات

Integrating technology and engineering design in science and 
mathematics education

المتحدث: د. زبيدة داغر
السيرة الذاتية 

ــوم واألخــالق، والسياســة العامــة، بجامعــة  ــوم وعضــو مركــز العل الدكتــور زبيــدة داغــر هــي أســتاذ تعليــم العل
 ,]IHPST[ واليــة ديالويــر, وهــي حاليــاً الرئيــس املنتخــب للمجموعــة الدوليــة لتاريــخ وفلســفة تدريــس العلــوم
كمــا شــغلت عضويــة مجلــس إدارة اجلمعيــة الوطنيــة للبحــث يف تدريــس العلــوم ]NARST[, وتشــغل حاليــاً 
عضويــة حتريــر مجلــة العلــوم والتربيــة واملجلــة الدوليــة للتربيــة العلميــة. وقــد شــاركت يف حتريــر كتــاب »التربيــة 
العلميــة يف العالــم العربــي » “Science Education in the Arab World”، كمــا قامــت باإلشــتركات يف 
تأليــف كتــاب عــن التصــورات يف طبيعــة العلــم يف التربيــة العلميــة الــذي نُشــر مؤخــراً. والدكتــورة داغــر مهتمــة 
بدمــج طبيعــة املعرفــة العلميــة والهندســية واألســاليب واملمارســات يف مناهــج العلــوم والتدريــس, كمــا قامــت 

بإلقــاء العديــد مــن احملاضــرات والعــروض يف عــدد مــن املؤمتــرات يف أكثــر مــن 18 دولــة. 
ــم   ــة والتعلي ــة املرموقــة يف التربي ــة الوطني ــورة داغــر مــن األكادميي ــة ,ُكرمــت الدكت ــة مســيرتها العلمي ويف بداي
ــة الدكتــوراه, كمــا أنهــا باحثــة زائــرة يف جامعــة كورتــني  حلصولهــا علــى جائــزة منحــة سبنســر ملــا بعــد مرحل
للتكنولوجيــا، بأســتراليا، وباجلامعــة اللبنانيــة، وايضــاً باجلامعــة األمريكيــة يف بيــروت. وســبق لهــا ان شــغلت 

منصــب نائــب عميــد كليــة التربيــة يف جامعــة قطــر يف الدوحــة.  
Zoubeida R. Dagher

Dr. Zoubeida R. Dagher is a professor of science education and a Faculty Fellow 
at the Center for Science, Ethics, and Public Policy, University of Delaware. She 
is currently the President-Elect of the International History and Philosophy of Sci�
ence Teaching [IHPST] Group and has served in the past as elected member to the 
Board of Directors of the National Association for Research in Science Teaching 
[NARST].  Professor Dagher serves on the editorial boards of Science & Education 
and the International Journal of Science Education.  She has coedited a book on 
science education in the Arab World, and has coauthored a recently published book 
on reconceptualizing the nature of science for science education.  She is interest�
ed in integrating the nature of scientific and engineering knowledge, methods, and 
practices in science curriculum and instruction and has given invited talks and con�
ference presentations in over18 countries. Earlier in her career, professor Dagher 
has received the prestigious National Academy of Education/Spencer Postdoctoral 
Fellowship Award.  She has been a visiting scholar at Curtin University of Technol�
ogy, Australia, the Lebanese University, and the American University of Beirut; and 
has served as deputy dean at the College of Education at Qatar University in Doha, 
Qatar.
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امللخص:

تؤكــد اإلصالحــات احلاليــة يف تعليــم العلــوم والرياضيــات علــى دمــج التقنيــة والهندســة يف املناهــج والتدريــس 
كجــزء مــن التنــاول الشــامل لتعليــم العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM. ولكــن مــا الــذي يتضمنــه 
التصميــم الهندســي والتقنــي ومــا املقصــود بدمجهمــا يف تعليــم العلــوم والرياضيــات؟ ســأوضح  مــن خــالل هــذا 
ــوم  العــرض بعــض املفاهيــم التقنيــة والهندســية احملــددة والتــي ميكــن دمجهــا بطريقــة مجديــة يف منهــج العل
وبرامــج إعــداد املعلمــني, ومناقشــة حتديــات الدمــج والتنســيق بــني األفــكار يف املنهــج. وأخيــًرا، ســأتناول بعــض 

حــاالت الدمــج الناجحــة وتطبيقهــا مــع التركيــز علــى الســمات األساســية املســئولة عــن جناحهــا. 
Abstract: Current reforms in science and mathematics education emphasize the 
integration of technology and engineering in curriculum and instruction as part of a 
comprehensive approach to STEM education.  But what is involved in technology 
and engineering design, and what does it mean to integrate them in science and 
mathematics education?  In this presentation, I will identify specific technology and 
engineering concepts that can be meaningfully integrated into the science curric�
ulum and teacher preparation programs and discuss the challenges of integration 
and coordination of ideas across the curriculum. Finally, I will explore cases of effec�
tive integration and implementation focusing on key features responsible for their 
success.  

احملاضرة السادسة: هل ميكن أن تصبح معلمًا للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )STEM( ؟

Becoming a STEM teacher: Is it possible? How?

المتحدث: د. ناصر منصور 
السيرة الذاتية

ناصــر منصــور هــو أســتاذ التربيــة العلميــة يف برنامــج الدراســات العليــا بكليــة التربيــة يف جامعــة إكســتر وهــو 
 .)HEA( أســتاذ مشــارك يف جامعــة طنطــا، بجمهوريــة مصــر, كمــا انــه زميــل يف أكادمييــة التعليــم العالــي
يف جامعــة إكســتر، ويعمــل الدكتــور ناصــر مديــراً ملركــز تعليــم العلــوم والرياضيــات والتقنيــة ومديــراً لبرنامــج 
ماجســتير العلــوم يف البحــوث التربويــة. تخــرج الدكتــور منصــور مــن جامعــة إكســتر باململكــة املتحــدة يف العــام 
2008, وقــد تناولــت رســالة الدكتــوراه درجــة معتقــدات وممارســات املعلمــني حــول العلــوم والتقنيــة واملجتمــع 
ــة وتدريــس  ــال: املعتقــدات الديني ــى ســبيل املث ــة, عل ــا الثقافي ــني القضاي ــى التفاعــل ب ــز عل )STS( مــع التركي

العلــوم.
 International( و ،)Science Education( :وقد قام الدكتور منصور بالنشر يف مجالت التربية املرموقة مثل
 Cultural Studies( و ،)Journal of Science Teacher Education(و ،)Journal of Science Education
 Computer and Education and(و  ،)Research in Science Education(و  )of Science Education
 Science Education for“« كتــاب  احلديثــة:  كتبــه  ضمــن  مــن   .)European Educational Research
 Science“ «  وكتــاب آخــر تنــاول »التربيــة العلميــة يف دول اخلليــج العربــي « Diversity: Theory and Practice
منــح  وقــد مت   .”Education in the Arab Gulf States: Visions, Sociocultural Contexts and Challenges
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الدكتــور منصــور جائــزة أفضــل ورقــة يف مؤمتــر جمعيــة البحــوث التربويــة األوروبــي يف العــام 2007 , وجائــزة 
جامعــة إكســتر يف التميــز واالســتحقاق يف العــام 2011. الدكتــور منصــور عضــو يف املشــاريع التعليميــة الدوليــة 
يف مصــر واململكــة العربيــة الســعودية واململكــة املتحــدة, كمــا أنــه عضــواً يف عــدد مــن املنظمــات الوطنيــة مبــا يف 
 ،NARST واجلمعيــة الوطنية للبحــث يف تعليم العلوم ،ESERA ذلــك) اجلمعيــة االوربيــة لبحــوث تدريــس العلــوم
وجمعيــة تعليــم معلمــي العلــوم ASTE، واجلمعيــة البريطانيــة لتطويــر العلــوم BAAS وجمعيــة البحــوث التربويــة 
 Thinking Skills and(وهــو حاليــاً محــرر مشــارك يف مجلــة مهــارات اإلبــداع والتفكيــر ,)BERA البريطانيــة
Creativity(, كمــا كان رئيســاً ملؤمتــر الباحــث املبتــدئ احلديــث )JURE( عــام 2011م مــا قبــل مؤمتــر اجلمعيــة 

األوروبيــة لألبحــاث يف التعليــم والتعلــم )EARLI(, والــذي ُعقــد يف إكســتر. 
Nasser Mansour

Nasser Mansour is a senior lecturer in science education at the Graduate School 
of Education at Exeter University and an associate professor at Tanta University, 
Egypt. He is Fellow of the Higher Education Academy (HEA). At Exeter University, 
he is the Director of the Centre for Science, Maths and Technology Education and 
the Programme Director for the MSc in Educational Research. Dr. Mansour grad�
uated from University of Exeter, UK in 2008. His PhD looked at teachers’ beliefs 
and practices about STS with emphasis on the interaction between cultural issues 
e.g. religious beliefs and the teaching of Science. Dr. Mansour published in presti�
gious education journals such as Science Education, International Journal of Sci�
ence Education, Journal of Science Teacher Education, Cultural Studies of Science 
Education, Research in Science Education, Computer and Education and Europe�
an Educational Research. His recent books are “Science Education for Diversity: 
Theory and Practice (Springer, 2013: Editors Nasser Mansour and Rupert Wegerif)” 
and another book “Science Education in the Arab Gulf States: Visions, Sociocultur�
al Contexts and Challenges (Sense publishers, 2015: editors Nasser Mansour and 
Saeed Al-Shamrani)”. Dr. Mansour has been awarded the best paper Award at the 
European Educational Research Association conference in 2007 and The University 
of Exeter Merit Award in 2011. Dr. Mansour has been involved in international edu�
cational projects in Egypt, Saudi Arabia and UK. Dr. Mansour is a member of nation�
al organizations including ESERA, NARST, ASTE, BAAS and BERA and is currently 
associate editor of the journal Thinking Skills and Creativity and was President of 
the Junior Researcher JURE 2011 Pre-conference of EARLI European Association of 
Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference held at Exeter. 

ــم  ــم القائ ــة والهندســة والرياضيــات )STEM( والتعل ــوم والتقني ــادرات توجــه العل ــى مب إن التركيــز املتزايــد عل
علــى االســتقصاء )IBL( وتأثيرهــا علــى تعلــم الطــالب ومشــاركتهم يف الصفــوف الدراســية للعلــوم تتأثــر بأدلــة 
البحــث العلمــي, ويتــم توثيقهــا بشــكل جيــد. مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن اإلجمــاع املتزايــد حــول قيمــة التعليــم 
والتعلــم القائــم علــى االســتقصاء وتوجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM، اال أن تنفيــذ هــذه 
املمارســات اليــزال يشــكل حتديــاً لهــم. ويف حــال قــام معلمــي العلــوم باســتخدام التعليــم والتعلــم القائــم علــى 
االســتقصاء وتطبيــق توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات )STEM( يف صفوفهــم لتطويــر ممارســات 
ــة  ــوم والتقني ــف مرتبطــة بالعل ــاء وكموظفــني يف وظائ ــر كالعلم ــى التفكي الطــالب لالســتقصاء وتشــجيعهم عل
والهندســة والرياضيــات STEM, فــان هنــاك حاجــة ماســة الــى فهــم أفضــل للعوامــل والظــروف التــي ميكــن 
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أن تؤثــر يف مواقفهــم جتــاه توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM, والتعلــم القائــم علــى 
االســتقصاء, وهــذا الفهــم ميكــن أن يوجــه التخطيــط واملمارســات علــى مســتويات أو وظــروف مختلفــة يف 

املــدارس.
إن الثقافــة احملليــة للطــالب مبــا يف ذلــك أقرانهــم، وأســرهم، واملصانــع، ومنــاذج مهنهــم، واســتخدام التقنيــة 
يف احليــاة اليوميــة ميكــن أن تؤثــر علــى اهتمامــات الطــالب حــول دراســة العلــوم وفهــم توجــه العلــوم والتقنيــة 
والهندســة والرياضيــات )STEM( وااللتحــاق مبهنــة مســتقبلية يف مجــال توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة 
 )STEM( لــذا فتعزيــز تعليــم العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات يف املــدارس .)STEM( والرياضيــات
ــادة  ــة، وزي ــة احمللي ــة مبــكان االســتفادة مــن الثقاف ــه مــن االهمي ــى االســتقصاء )IBL( فإن ــم عل ــم القائ والتعلي
ــوم.  ــات)STEM( مــن خــالل دروس العل ــة و الهندســة والرياضي ــوم والتقني ــات توجــه العل الوعــي حــول تطبيق
ان الثقافــة املدرســية لتوجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات)STEM( تتطلــب التعــاون بــني املهتمــني 

ــاء مجتمــع ذو طبيعــة تعاونيــة داعمــة يف املدرســة. وتتطلــب بن
 وســيتم التأكيــد علــى  أن هنــاك حاجــة لتبنــي وجهــة نظــر مختلفــة للتطويــر املهنــي املســتمر للمعلــم  يف 
تخصــص توجــه العلــوم والتقنيــة و الهندســة والرياضيــات )STEM(, بحيــث يكــون منظــور التطويــر املهنــي 
املســتمر CPD الــذي يعــزز فهــم تطويــر املعلمــني علــى أنــه نشــاط تعليمــي وليــس نشــاط تدريبــي. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، ســيتم تنــاول كيفيــة مســاعدة معلــم الرياضيــات أو العلــوم لكــي يكــون معلمــاً لتوجــه العلــوم والتقنيــة 
والهندســة والرياضيــات مــع االخــذ بعــني االعتبــار مــزج احلــدود األربعــة للتخصصــات املختلفــة مبــا يف ذلــك 
العلــوم والهندســة والتقنيــة والرياضيــات إلنتــاج تخصــص توجــه العلــوم والتقنيــة و الهندســة والرياضيــات 
)STEM(. ســأوضح أن املنهــج التقليــدي احلالــي  )مــن أعلــى إلــى أســفل( يف اململكــة العربيــة الســعودية, حيــث 
يتــم عــرض برامــج التطويــر املهنــي املســتمر للمعلمــني, بغــض النظــر عــن احتياجاتهــم, لــن يكــون فاعــاًل يف بنــاء 

الشــراكة بــني توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات )STEM( والتطويــر املهنــي املســتمر.
 وأخيــراً، ســوف أوضــح أن هنــاك حاجــة إلقامــة شــراكات بــني  توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات 
)STEM( والتطويــر املهنــي املســتمر, والتــي ميكــن أن توفــر فــرص للعلماء املتخصصني والرياضيني واملهندســني 
للعمــل مــع طــالب ومعلمــي املراحــل االبتدائيــة والثانويــة مــن خــالل إنشــاء منــاذج مختلفــة مــن الشــراكات بــني 
ــات )STEM(. هــذه  ــة والهندســة والرياضي ــوم والتقني ــراء يف مجــال توجــه العل املــدارس واملتخصصــني واخلب
الفكــرة مــن الشــراكة ســتتيح الشــراكة مــع جامعــة محليــة أو مدرســة قريبــة، مــن خــالل حضــور التطويــر املهنــي، 
ــة لتوجــه  ــوح مــع املجتمعــات احمللي ــم، وتشــجيع التواصــل املفت ــى تخطيــط مشــترك لوقــت املعل واحلصــول عل
ــوم والتقنيــة و الهندســة والرياضيــات )STEM(. والــذي بــدوره مــن املمكــن أن يــؤدي الــى تطويــر منــوذج  العل
تنميــة مهنيــة قائمــة علــى الشــراكة مــع توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات )STEM( ملــا يحتاجــه 
املعلمــون مــن حيــث املعرفــة باحملتــوى واملعرفــة التربويــة لتفعيــل توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات 

)STEM( يف الصــف.

Abstract: The growing emphasis on STEM and Inquiry-Based Learning (IBL) initia�
tives and their impact on students’ learning and their engagement in the science 
classroom is informed by research evidence and has been well documented. How�
ever, despite a growing consensus regarding the value of inquiry-based teaching 
and learning and STEM, the implementation of such practices continues to be a 
challenge. If science teachers are to use inquiry-based science education and im�
plement STEM in their classrooms to develop students’ inquiry practices and en�
courage them to think as scientists and STEM career, a better understanding of fac�
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tors and settings that can influence their attitudes towards STEM and Inquiry-Based 
Learning (IBL) is very much needed. This understanding can inform planning and 
practices at different levels or settings at schools.  

The local culture of the students including peers, family, industries, career models, 
and the use of technology in everyday life can induce students’ interests in studying 
science and understanding STEM and take career in STEM. Therefore, to promote 
STEM education at schools and IBL, it is important to take advantage of their local 
culture and raise awareness of the applications of STEM through science lessons. 
This STEM school culture required collaboration among stakeholders and building a 
collaborative and supportive STEM community in school.

In my lecture, I argue that there is a need for adopting a different perspective for 
teacher continuing professional development CPD in a STEM discipline. A perspec�
tive of CPD that promotes and understands teacher development as a learning ac�
tivity Not a training activity. In addition, I will argue that helping a science or Math 
teacher to be a STEM teacher needs to consider blending the bounders of the four 
different-disciplines including Science, Technology Engineering and Mathematics to 
produce a STEM discipline. Finally, I will argue that the current traditional top-down 
approach in Saudi Arabia whereby the CPD programmes are introduced to teachers 
regardless of their needs will not work to make an effective STEM-CPD. 

Finally, I will argue that there is a need for STEM-CPD partnerships that can provide 
opportunities for professional scientists, mathematicians and engineers to work with 
primary and secondary students and teachers through establishing different models 
of partnerships between schools and STEM professionals and experts. This notion 
of the partnership allows partnering with a local university or a nearby school, at�
tending professional development, having common teacher planning time, and en�
couraging open communication with the STEM local communities. This could lead 
to developing a STEM partnership-based professional development model of what 
teachers need in terms of content knowledge and pedagogical content knowledge 
to enact STEM education in class.
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مستخلصات البحوث
برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات )تمكين(

الفلسفة واألساس النظري.

.STEM أ. باسم سمان– شركة تطوير للخدمات التعليمية – مبادرة

 

بــن  امللــك عبــداهلل  مــع مشــروع  بالتعــاون  والتعليــم ســابقاً(  التربيــة  )وزارة  التعليــم  وزارة  مــن  عملــت كل 
ــاء برنامــج متمــازج لتطويــر  ــى إعــداد وبن ــر التعليــم وشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة عل عبدالعزيــز لتطوي
معلمــي ومعلمــات الرياضيــات مهنيــاً بهــدف إحــداث نقلــة نوعيــة يف مهــارات التدريــس وتغييــر قناعــات املعلمــني 
ليكــون تعليمهــم متمركــزا حــول الطالــب. ويتطــرق هــذا العــرض التقدميــي للفلســفة التــي علــى أساســها مت بنــاء 
البرنامــج يف ضــوء دراســة االحتيــاج وحتليــل مســتفيض لالحتياجــات العلميــة واملهنيــة للمعلمــني ، كمــا يتطــرق 
هــذا العــرض ألهــم األســس التربويــة والنظريــة التــي مت بنــاء البرنامــج عليهــا، وذلــك مــن خــالل إعــداد املــدرب 
املركــزي احملتــرف، والتعلــم املعكــوس Flipped Learning، والدمــج بــني التقنيــة والتدريــب املباشــر والدراســة 
الذاتيــة )Blended Learning(، واملمارســة العمليــة داخــل الصــف الدراســي، والتوجهــات احلديثــة يف التعلــم 
 CRA، Productive Struggle، PISA، ،االســتقصاء العلمــي، دورة التعلــم اخلماســية ،STEM :والتعليــم )مثــل
TIMSS(، والتــدرج يف التطويــر املهنــي للمعلمــني مــن خــالل مســتويات ثالثــة )بنــاء األســس العلميــة والتربويــة، 
ــة  ــز(. كمــا يتطــرق العــرض التقدميــي ملرحل ــس املتماي ــة التدري ــى منهجي ــرا تبن ــق واملمارســة، وأخي ــم التطبي ث
عمليــة جــرى تنفيذهــا وهــي مرحلــة إعــداد املدربــني احملترفــني املركزيــني كتجربــة رائــدة يف مجــال التطويــر 
ــر  ــى منوذجــني مــن منــاذج التطوي ــا مــن خــالل التطــرق إل ــة وماصاحبه ــث ســنتطرق لهــذه التجرب ــي، حي املهن
املهنــي املســتدام وملــاذا اخترنــا النمــوذج األول، وفلســفة تصميــم برنامــج إعــداد املدربــني املركزيــني، ومعاييــر 
االختيــار والتصفيــة والترشــيح ملــن ســيتم إعدادهــم، ومرحلــة الفحــص والتجريــب  Piloting )بنــاء احلقائــب 
ــة  ــك يتطــرق العــرض ملرحل ــد ذل ــج(، بع ــي، النتائ ــذ التجريب ــي، التنفي ــار والترشــيح التجريب ــة، االختي التجريبي
التنفيــذ النهائــي )إعــادة بنــاء احلقائــب يف ضــوء نتائــج املرحلــة التجريبيــة، اســتكمال عمليــات الفــرز والترشــيح، 
التنفيــذ، قيــاس األثــر والنتائــج(. وأخيــرا يختتــم العــرض بأهــم الــدروس املســتفادة مــن برنامــج )متكــني( يف 

مراحلــه األولــى.

.STEM دور المراكز العلمية في تحقيق التعلم من خالل منهجية

أ. أحمد بن عبداهلل الشبل – شركة تطوير للخدمات التعليمية.

ــا  ــع املجــاالت ومنه ــم يف جمي ــر التعلي ــز لتطوي ــة الســعودية بدعــم متمي ــة العربي ــم يف اململك ــد حظــي التعلي لق
املجــاالت العلميــة, ويف ظــل احلــراك العلمــي العاملــي املتســارع والــذي اصبــح اليــوم ســمة العالــم املتقــدم, كان 
مــن الضــرورة إعــداد اســتراتيجيات حديثــه تواكــب ذلــك التســارع العلمــي املذهــل يف املجــاالت العلميــة والتقنيــة 
لتهيئــة مخرجــات تتناســب مــع تلــك الثــوره العلميــة, لذلــك جــاء مشــروع املراكــز العلميــة تلبيــة لدعــم العمليــة 
التعليميــة وحتقيــق احلاجــة إلــى وجــود مراكــز علميــة منهجيــة متخصصــة تســاند وحتقــق التكامــل مــع التعليــم 
الرســمي كحاضنــات لعلمــاء املســتقبل. وهــذه  املشــاركة  تلقــي نظــرة علــى جتربــة املراكــز العلميــة يف اململكــة من 
حيــث مفهومهــا وأهدافهــا وعناصرهــا شــاملة منهجيتهــا العلميــة وأهميتهــا يف حتقيــق التعلــم ومتكــني املتعلــم 
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نحــو بنــاء اقتصــاد املعرفــة ووصــوالً لتحقيــق التنافســية يف االبتــكار الصناعــي و الريــادة العلميــة والتقنيــة 
للملكــة العربيــة الســعودية. يتطــرق العــرض إلــى أنــواع املراكــز العلميــة يف انحــاء العالــم مــن حيــث التخصــص 
والوظيفــة فمعظــم املراكــز العامليــة متخصصــة بعــرض املعــارف واملفاهيــم مــن خــالل املعــارض واملتاحــف العلمية 
والتدريــب علــى بعــض التطبيقــات العلميــة ومعظمهــا ال تتبــع للنظــام التعليمــي، ثــم نتطــرق إلــى مــا مييــز منــوذج 
املراكــز العلميــة يف اململكــة مــن خــالل ربطهــا بالتعليــم وتكاملهــا مــع املناهــج الدراســية وتوفيــر حقائــب تعليميــة 
تطبيقيــة قائمــة علــى منهجيــة STEM ومعاييــر تعلــم العلــوم للجيــل القــادم NGSS ومصفوفــة املــدى والتتابــع 
ــم  ــم العــام ونظــام اجلــدارات يف املشــروعات )الشــارات( وتوظيــف افضــل اســتراتيجيات تعل يف مناهــج التعلي
العلــوم يف وحــدات تدريبيــة متخصصــه يف مجــاالت العلــوم والتقنيــة املختلفــة واملعروضــات التفاعليــة. وهــذا مــا 

أشــاد بــه احتــاد املراكــز العلميــة ASTC  يف تقييمــه لنمــوذج املراكــز العلميــة. 

معتقدات معلمي العلوم بسلطنة عمان نحو منحى العلوم والتقانة 
والهندسة والرياضيات )STEM( وعالقتها ببعض المتغيرات.

أ. د. عبداهلل بن خميس أمبوسعيدى – جامعة السلطان قابوس

أ. أمل بنت محمد الحارثي – وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

أ. أحالم بنت عامر  الشحيمية - وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

ــة  ــوم والتقان ــوم بســلطنة عمــان نحــو منحــى العل ــر معتقــدات معلمــي العل ــى اســتقصاء أث هدفــت الدراســة إل
والهندســة والرياضيــات )STEM( وعالقتهــا ببعــض املتغيــرات. تكونــت عينــة الدراســة مــن )139( معلمــا 
ومعلمــة مت اختيارهــم بشــكل عشــوائي مــن ثــالث محافظــات تعليميــة بالســلطنة يدرســون مــادة العلــوم للصفــوف 

مــن 10-1. 
ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة مت إعــداد مقيــاس معتقــدات نحــو منحــى العلــوم والتقانــة والهندســة والرياضيات 
باســتخدام منحــى  التدريــس  واملتطلبــات   )STEM( املعرفــة مبنحــى  إلــى محوريــن همــا:  )STEM( قســم 
)STEM(. وقــد مت التحقــق مــن صــدق املقيــاس بعرضــه علــى عــدد مــن احملكمــني، أمــا ثباتــه فقــد مت التحقــق 

منــه باســتخدام ثبــات االتســاق الداخلــي بتطبيــق معادلــة ألفــا كرونبــاخ، وقــد بلــغ معامــل ألفــا )096(. 
أظهــرت نتائــج الدراســة بشــكل عــام وجــود معتقــدات عاليــة لــدى املعلمــني نحو منحــى العلوم والتقانة والهندســة 
والرياضيــات )STEM(. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
)α=0.05( يف معتقــدات معلمــي العلــوم نحــو منحــى العلــوم والتقانــة والهندســة والرياضيــات )STEM( تعــزى 

ملتغيــري اجلنــس واخلبــرة التدريســية.  
ويف ضــوء تلــك النتائــج قدمــت الدراســة عــدداً مــن التوصيــات منهــا: عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل ملعلمــي 
ــة والهندســة والرياضيــات )STEM(، وكيــف ميكــن توظيفــه يف  ــوم والتقان ــوم لتعريفهــم مبنحــى العل مــادة العل
التدريــس. كمــا اقترحــت إجــراء دراســات أخــرى وصفيــة وشــبه التجريبيــة، مــن أجــل فهــم أفضــل ملنحــى العلــوم 

والتقانــة والهندســة والرياضيــات )STEM( وأثــره علــى بعــض املتغيــرات التعليمية-التعلميــة.
.))STEM الكلمات املفتاحية: املعتقدات، منحى العلوم والتقانة والهندسة والرياضيات
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التطوير المهني لمعلمي العلوم في ضوء اتجاه تكامل العلوم والتقنية 
.STEM والهندسة والرياضيات

أ. د. إبراهيم بن عبداهلل المحيسن – جامعة طيبة

أ. بارعة بنت بهجت خجا- كلية البيان.

ــوم  ــوم يف ضــوء اجتــاه تكامــل العل ــي ملعلمــي العل ــر املهن ــى مجــال التطوي ــاء الضــوء عل ــى إلق هــدف البحــث إل
ــه  ــق علي ــات )Science, Technology, Engineering & Mathematics( ويطل ــة والهندســة والرياضي والتقني

ــة عــن الســؤال التالــي: ــوم. وســعى البحــث لإلجاب ــم العل اختصــاراً  STEM كاجتــاه معاصــر يف تعليــم وتعل
مــا التصــور املقتــرح للتطويــر املهنــي ملعلمــى العلــوم يف ضوء اجتاه تكامل العلوم والتقنية والهندســة  والرياضيات 

STEM ؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال، اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل اســتقراء وحتليــل األبحاث 
واألدبيــات ذات الصلــة بتكامــل العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM، وخلــص البحــث إلــى تقــدمي 
تصــور آلليــة التطويــر املهنــي ملعلمــي العلــوم يف ضــوء اجتــاه تكامــل STEM. وأســتند التصــور إلــى أربعــة مبــادئ 
أساســية األول: التطويــر املهنــي ملعلمــي العلــوم كنظــام، ومــن متطلباتــه وضــع اخلطــط واإلســتراتيجيات علــى 
مســتوى الدولــة والتــي تنعكــس بدورهــا علــى السياســات واملمارســات يف املؤسســات التعليميــة، ومــن متطلباتــه 
تخصيــص امليزانيــات الكافيــة لدعــم وحتقيــق متطلبــات اجتــاه STEM، وحتديــد األيــام واألوقــات املخصصــة 
لبرامــج التطويــر املهنــي، ونظــام التفريــغ للمعلمــني املرشــحني لهــذه البرامــج. الثانــي: تطويــر احملتــوى املعــريف، 
ومــن متطلباتــه حتديــد االحتياجــات التطويريــة املطلوبــة، وآليــة حتديدهــا، وأنــواع برامــج التطويــر املهنــي، و 
حتديــد أهــداف محتــوى تعلــم وتطويــر املعلمــني يف إطــار الغايــات الكبــرى لتعليــم STEM، وتطويــر املــواد 
التعليميــة املتخصصــة يف مجــال STEM مثــل برامــج احملــاكاة الرقميــة ومقاطــع الفيديــو التــي توضــح العمليــات 
املركبــة التــي متّكــن املعلمــني مــن الوصــول للفهــم املتعمــق لهــذا املجــال. الثالــث: اســتراتيجيات التطويــر املهنــي 
لتعلــم STEM، ومــن متطلباتــه توفيــر فــرص التعلــم وتنميــة مهــارات البحــث اإلجرائــي لتوليــد معــارف جديــدة 
حــول STEM، واســتخدام إســتراتيجيات متنوعــة لتمكــني املعلمــني مــن تصميــم ونقــل اخلبــرات التعليميــة 
الفاعلــة التــي تعكــس متكنهــم العلمــي يف حقــول STEM مثــل االســتقصاء والتحقيــق وحــل املشــكالت، والتعلــم 
التفاعلــي النشــط. الرابــع: دعــم ومســاندة التطويــر املهنــي ومــن أهــم متطلباتــه دعــم القيــادة داخــل املدرســة، 
وتوفيــر فــرص واضحــة ومالئمــة للتطويــر املهنــي للمعلمــني ضمــن إطــار املدرســة مــن خــالل مجتمعــات التعلــم 

املهنــي، وبنــاء الشــراكات بــني وزارة التعليــم ومؤسســات املجتمــع احمللــي والدولــي.
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واقع تجربة المملكة العربية السعودية في تعليم STEM على ضوء 
التجارب الدولية.

أ. هند بنت مبارك الدوسري – شركة تطوير للخدمات التعليمية

يهــدف البحــث للتعــرف علــى واقــع جتربــة اململكــة العربيــة الســعودية يف تعليــم STEM علــى ضــوء التجــارب 
العامليــة يف تعليــم STEM. فاســتلهام التجــارب الدوليــة يف تعليــم STEM سيســهم يف رســم وتطويــر السياســات 
ــة املنهــج  ــة، واســتخدمت الباحث ــا املجتمعي ــم STEM يف النظــام التعليمــي الســعودي ومواءمته ــة لتعلي التعليمي
الوصفــي التحليلــي املقــارن، مــن خــالل حتليــل SWOT الرباعــي للكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف لتعليــم 
STEM باململكــة العربيــة الســعودية، وحتديــد الفــرص املتاحــة والتهديــدات املتوقعــة علــى تعليــم STEM، وذلــك 
ــا  ــة الســعودية، وجتربته ــات يف اململكــة العربي ــوم والرياضي ــم العل ــة، وواقــع تعلي ــى التجــارب الدولي اســتناًدا إل
األوليــة الناشــئة يف تعليــم STEM. ثــم حتليــل الفجــوة بــني الوضــع احلالــي والتجــارب العامليــة. وتوصلــت نتائــج 
الدراســة لوجــود فجــوات تتــراوح مــا بــني عاليــة ومتوســطة مــن حيــث غيــاب السياســات والتشــريعات التعليميــة 
واخلطــط الوطنيــة لتعليــم STEM، وعــدم وجــود تعليــم رســمي نظامــي لتعليــم STEM يف اململكــة حتــى اآلن. 
وضعــف التقــومي وفقــا ملؤشــرات أداء الطــالب و حتصيلهــم دوليــا ووطنيــا وصفيــا يف العلــوم والرياضيــات، 
وغيــاب برامــج التطويــر املهنيــة لتعليــم .STEM ومــن أهــم التوصيــات لتطويــر جتربــة تعليــم STEM باململكــة 
ــه.  ــم STEM والسياســات والتشــريعات املنظمــة ل ــة حلوكمــة تعلي ــة الســعودية: )1( إعــداد خطــة وطني العربي
)2( العمــل علــى بنــاء املعاييــر اخلاصــة مبــدارس وبرامــج تعليــم STEM. )3( العمــل علــى توفيــر ميزانيــة 
ــدول املتقدمــة.  ــم STEM أســوة بال ــى إنشــاء مــدارس متخصصــة لتعلي ــم STEM. )4( الســعي إل ــة لتعلي كافي
)5( إنشــاء منظمــات وطنيــة تقــّدم الدعــم الفنــي والتربــوي لتعليــم STEM. )6( االســتفادة مــن جنــاح املراكــز 
العلميــة وتعميمهــا بجميــع محافظــات اململكــة. )7( حــّث الشــركات الصناعيــة الكبــرى لعمــل مبــادرات لتعليــم 
STEM مشــابهة ملبــادرة أرامكــو. )8( االســتفادة مــن الشــراكات مــع مؤسســات التعليــم العالــي وتوفيــر مســاقات 

جامعيــة. 
الكلمــات املفتاحيــة: 1( تعليــم STEM  2( التجــارب الدوليــة يف تعليــم  STEM3( جتربــة اململكــة العربيــة 

STEM الســعودية يف تعليــم

مدى توافق محتوى كتب الرياضيات المطورة بالصفوف من )6-8( بالمملكة 
العربية السعودية مع معايير )NCTM( االمريكية.

د. محمد علي عوضه الشهري –جامعة نجران.

د. حسن شوقي علي حسانين - جامعة نجران.

هــدف البحــث الــى اســتقصاء مــدى توافــق محتــوى كتــب الرياضيــات املطــورة بالصفــوف مــن )6-8( باململكــة 
ــر، الهندســة، القيــاس،  ــات، اجلب ــر )NCTM 2000) يف مجــاالت: العــدد والعملي ــة الســعودية مــع معايي العربي
وحتليــل البيانــات واالحتمــاالت.  ولتحقيــق ذلــك مت ترجمــة قائمــة مبعاييــر )NCTM( بالصفــوف مــن )8-6( 
وتصميــم بطاقــة حتليــل محتــوى كتــب الرياضيــات املطــورة بتلــك الصفــوف للعــام الدراســي 1434-1435 هـــ يف 

ضــوء قائمــة املعاييــر.  
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 وأظهــرت نتائــج البحــث أن محتــوى كتــب الرياضيــات املطــورة بالصفــوف مــن )6-8( تتوافــق بنســبة )%96.3( 
مــع معاييــر )NCTM(، حيــث يحقــق محتــوى الكتــب املطــورة )52( توقعــاً مــن توقعــات املعاييــر، بينمــا لــم يحقــق 

احملتــوى توقعــني أي بنســبة )3.7 % ( وذلــك يف املجــاالت اخلمســة.
الكلمات املفتاحية: توافق -معايير )NCTM( ( - املناهج املطورة.

إعمال نصفي الدماغ باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تدريس 
العلوم-رؤية نظرية. 

د. وضحى حباب عبداهلل العتيبي – جامعة األميرة جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن

تتنــاول الورقــة موضــوع إعمــال نصفــي الدمــاغ باســتخدام اخلرائــط الذهنيــة اإللكترونيــة يف تدريــس العلــوم. 
فقــد شــهدت الســنوات األخيــرة تقدمــا هائــال يف أبحــاث الدمــاغ، وأصبــح هنــاك ثــورة معرفيــة يف املعلومــات 
املتصلــة بكيفيــة عمــل دمــاغ اإلنســان, لــذا أصبــح لزامــاً علــى التربيــة أن توظــف هــذه الثــورة املعرفيــة يف 
تطويــر العمليــة التربويــة يف جميــع جوانبهــا؛ وتُعــد اخلرائــط الذهنيــة نوعــاً مــن املعاجلــات العقليــة وتتكــون مــن 
سلســلة متثــل املعلومــات الســيكولوجية التــي ميكــن للفــرد أن يكتســبها, ويرمزهــا, ويخزنهــا أو يســترجعها حــول 
املواقــف ذات العالقــة الظاهــرة بحياتنــا اليوميــة, وتســتخدم كمخططــات لتمثيــل الكلمــات, واألفــكار, واملهــام, 
والعناصــر األخــرى للوصــل والترتيــب, كمــا تســتخدم لتوليــد ومشــاهدة التراكيــب وتصنيــف األفــكار وللمســاعدة 

يف الدراســة, والقــراءة, والتنظيــم, وحــل املشــكالت, واتخــاذ القــرارات ويف تنميــة التفكيــر البصــري.
وتوصي الورقة بعدد من التوصيات: هي:

توظيف االستراتيجيات التدريسية التي تعمل على إعمال نصفي الدماغ مًعا يف تدريس مادة العلوم.  .1
تدريــب معلمــات العلــوم قبــل وبعــد اخلدمــة علــى اســتخدام اخلرائــط الذهنيــة االلكترونيــة يف تدريــس مــادة   .2

العلــوم.
تشــجيع مخططــي مناهــج العلــوم علــى تضمــني محتــوى مــادة العلــوم أنشــطة تعليميــة, وأســئلة  تشــجع علــى   .3

تنميــة إعمــال كال جانبــي الدمــاغ.

مواصفات محتوى مناهج الرياضيات في ضوء نظرية
التعلم المستند إلى الدماغ.

د. يعن اهلل بن علي بن يعن اهلل القرني - جامعة الملك عبدالعزيز 

ــى الدمــاغ )دراســة مســحية آلراء  ــم املســتند إل ــة التعل ــوى مناهــج الرياضيــات يف ضــوء نظري مواصفــات محت
ــني( املختصــني التربوي

رغــم أن الرياضيــات تعتبــر وســطاً خصبــاً لتنميــة القــدرات الدماغيــة واإلبداعيــة لــدى الطــالب ،إال أن  ذلــك 
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مرتبــط بتوافــر مجموعــة مــن املعاييــر واملواصفــات يف محتــوى منهــج  الرياضيــات ؛ وهــذه املواصفــات  متــى 
مــا توافــرت فهــي تســاعد املعلــم علــى اإلبــداع واخلــروج عــن املألــوف ، وتشــجعه علــى إظهــار أمنــاط الســلوك 
اإلبداعيــة أثنــاء عمليــة التدريــس ، وتشــجع الطــالب علــى التعلــم  ، وهــذا يقودنــا إلــى نــوع مــن التعلــم يحفــز 
الدمــاغ ويســتثمر طاقاتــه الكامنــة ويوظــف نتائــج األبحــاث احلديثــة يف مجــال الدمــاغ علــى عمليــات التعليــم 

.) Brain-Based Learning( والتعلــم وهــذا التعلــم هــو مــا يطلــق عليــه التعلــم املســتند إلــى الدمــاغ
ومن هذا املنطلق ، ومتاشياً مع نتائج أبحاث الدماغ وتطبيقاتها التربوية هدفت هذه الدراسة إلى  :

حتديــد مواصفــات )محتــوى منهــج الرياضيــات( يف ضــوء نظريــة التعلــم املســتند إلــى الدمــاغ مــن وجهــة . 1
نظــر املختصــني .

ــات . 2 ــج الرياضي ــات محتــوى منه ــني اســتجابات املختصــني يف حتديدهــم ملواصف ــروق ب ــرف علــى الف التع
باختــالف متغيــرات  ) اجلنــس ، الدرجــة العلميــة ، البحــث يف مجــال التعلــم الدماغــي ( .

وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وأبرزها ما يلي :
متثلــت مواصفــات محتــوى منهــج الرياضيــات يف ضــوء نظريــة التعلــم املســتند إلــى الدمــاغ   فيمــا يلــي مرتبــة . 1

ترتيبــاً تنازليــاً )حســب درجــة أهميتهــا ( :

· التأكد من أن احملتوى يتالءم مع املرحلة العمرية لنمو الدماغ  .	

توظيف األشكال والصور يف محتوى الرياضيات مبا يضمن استثارة وحفز دماغ الطالب.	·

تضمني احملتوى موضوعات تراعي الفروق الفردية يف القدرات الذكائية اخلاصة )الذكاءات املتعددة(.	·

أن تتضمــن أنشــطة الرياضيــات معطيــات متنوعــة مــن اخلبــرات احلســية والبصريــة والســمعية واللمســية 	·
واحلركيــة  

أن تقدم املفاهيم الرياضية يف السياق احلقيقي أي يف مواقف حقيقية يستطيع الطالب جتربتها .	·

· تنظيــم محتــوى الرياضيــات بشــكل نســقي مترابــط ال تنفصــل فيهــا اجلزئيــات عــن الكليــات .تضمــني 	
احملتــوى أنشــطة  توســع دائــرة االرتباطــات الذهنيــة لــدى الطالــب.

عرض موضوعات الرياضيات باستخدام خرائط املفاهيم واخلرائط الذهنية .	·

أن حتتوي األنشطة يف مناهج الرياضيات على حتديات تتطلب العمل اجلماعي  .	·

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )عنــد مســتوى  0.05( بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة . 2
الدراســة ، تبعــاً ملتغيــر )اجلنــس ، الدرجــة العلميــة ، البحــث يف مجــال التعلــم الدماغــي( فيمــا يتعلــق 

بتحديدهــم  لدرجــة أهميــة  مواصفــات محتــوى منهــج الرياضيــات .   
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فاعلية استراتيجية التعليم المتمايز وفق نموذج الفورمات في تنمية 
االستيعاب المفاهيمي في مادة األحياء للصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض.

أ. د. نضال بنت شعبان األحمد –جامعة الملك سعود.

أ. أمل بنت يحيى الجهيمي       - وزارة التعليم

هدفــت الدراســة احلاليــة إلــى التعــرف علــى فاعليــة اســتراتيجية التعليــم املتمايــز وفًقــا لنمــوذج الفورمــات يف 
ــق هــذا الهــدف  ــاض. ولتحقي ــة الري ــوي مبدين ــي ثان ــات الصــف الثان ــدى طالب ــة االســتيعاب املفاهيمــي ل تنمي
ــني؛  ــى مجموعت ــة، موزعــة عل ــن)50( طالب ــة البحــث م ــت عين ــد تأّلف ــي. وق ــم شــبه التجريب اســتخدم التصمي

ــة. ــة, والضابطــة)25( طالب ــة)25( طالب التجريبي
ولقيــاس األداء القبلــي والبعــدي للمجموعتــني مت إعــداد اختبــار االســتيعاب املفاهيمــي عنــد مســتوى )التحليــل، 
والتركيــب، والتقومي(.وبعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات األداة طبقــت األداة قبلًيــا علــى مجموعتــي البحــث للتأكــد 
مــن تكافــؤ املجموعتــني، ودرســت املجموعــة التجريبيــة باســتخدام اســتراتيجية التعليــم املتمايــز وفًقــا لنمــوذج 
الفورمــات، يف حــني درســت األخــرى بالطريقــة االعتيادية.وبعــد االنتهــاء مــن التدريــس طبقــت األدوات بعدًيــا، 
ومت جمــع البيانــات ومعاجلتهــا إحصائًيا.وقــد أســفر عــن الدراســة جملــة مــن النتائــج أهمها:وجــود فــرق دال 
إحصائًيــا بــني متوســط درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة, ومتوســط درجــات طالبــات املجموعــة الضابطــة 
يف االختبــار البعــدي لالســتيعاب املفاهيمــي عنــد مســتوى التحليــل والتركيــب والتقــومي واالختبــار التحصيلــي 

ككل, لصالــح املجموعــة التجريبية.كمــا أوصــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا:
-اســتخدام التعليــم املتمايــز يف تعلــم مــادة األحيــاء وجميــع مــواد العلــوم بشــكل دائــم ومســتمر لتنميــة االســتيعاب 
املفاهيمــي لطالبــات املرحلــة, نظــًرا ملــا مت مالحظــة أثــره علــى اســتعداد الطالبــات وإضفــاء القيمــة واملتعــة يف 

التعلم.
-التوظيــف الصحيــح الســتخدام اســتراتيجيات التعلــم املتمايــز التــي اّتضــح أثرهــا بالدراســة يف تقــدمي 
موضوعــات الوحــدة املختــارة, نظــًرا الحتــواء املناهــج املطــورة علــى العديــد مــن األنشــطة الرياضيــة واللفظيــة 

ــم. ــوع مــن التعل ــل هــذا الن ــق مث ــة تناســب تطبي واحلركي
الكلمــات املفتاحية:التعليــم املتمايــز, منــوذج الفورمــات, االســتيعاب املفاهيمــي, تدريــس األحياء,طــالب املرحلــة 

الثانوية.

أثر برنامج تعليمي قائم على تنمية أساسيات الرياضيات لدى طالبات 
المرحلة الثانوية المتأخرات دراسيًا على تحسين التحصيل العلمي بمدينة 

ينبع التعليمية. 

أ. ريم حسن أبو نورة – وزارة التعليم
أ. ماجدة محمد الرفاعي – وزارة التعليم

عنــوان البحــث: أثــر برنامــج تعليمــي قائــم علــى تنميــة أساســيات الرياضيــات لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة 
املتأخــرات دراســياً علــى حتســني التحصيــل العلمــي مبدينــة ينبــع التعليميــة

متثــل الهــدف الرئيــس للبحــث يف التعــرف علــى أثــر برنامــج تعليمــي قائــم علــى تنميــة أساســيات الرياضيــات 
ــة الثانويــة املتأخــرات دراســياً علــى  عنــد جميــع املســتويات )الفهــم، التطبيــق، التركيــب( لــدى طالبــات املرحل



مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات ا�ول

"(STEM) توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات" 44

حتســني التحصيــل العلمــي مبدينــة ينبــع التعليميــة. وتكونــت عينــة البحــث النهائيــة مــن )30( طالبــة مــن طالبات 
املرحلــة الثانويــة املتأخــرات دراســياً علــى حتســني التحصيــل العلمــي مبدينــة ينبــع التعليميــة للعــام الدراســي 
1436هـــ. ومت اســتخدام اختبــار حتصيلــي تكــون مــن )20( فقــرة موزعــة علــى ثالثة مســتويات )الفهــم، التطبيق، 

التركيــب(.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجــود فــروق بــني متوســط درجــات التطبيــق القبلــي والبعــدي علــى االختبــار التحصيلي عند مســتوى الفهم، - 1
ــات املتأخــرات  ــدى الطالب ــات ل ــب يف أساســيات الرياضي ــد مســتوى التركي ــق، وعن ــد مســتوى التطبي وعن

دراســياً يف املرحلــة الثانويــة.

وجــود فــروق بــني متوســط درجــات التطبيــق القبلــي والبعــدي علــى االختبــار التحصيلــي عنــد جميــع - 2
املســتويات يف أساســيات الرياضيــات لــدى الطالبــات املتأخــرات دراســياً يف املرحلــة الثانويــة.

أن التبايــن بــني متوســطات درجــات الطالبــات يف التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي يرجــع إلــى أثــر - 3
اســتخدام برنامــج تعليمــي يف التحصيــل يف أساســيات الرياضيــات لــدى الطالبــات املتأخــرات دراســياً يف 

ــة. ــة الثانوي املرحل
وأوصــت الدراســة بضــرورة  املعاجلــة الواقعيــة ملشــكالت تعليــم الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة مــن خــالل 
التركيــز علــى اســتخدام البرمجيــات التعليميــة مــن خــالل التطبيــق العملــي. وزيــادة وعــي وإدراك معلمــات 
الرياضيــات يف املرحلــة الثانويــة بضــرورة التنويــع يف تدريــب الطالبــات علــى أساســيات الرياضيــات، والتعــاون 
مــع مشــرفات الرياضيــات يف مكاتــب التربيــة والتعليــم إلعطــاء دورات تدريبيــة حــول كيفيــة معاجلــة مشــكالت 

ــات. ــل أساســيات الرياضي ــات يف حتصي الطالب

تقويم مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية في 
ضوء مفاهيم تقنية النانو. 

أ. أفنان بنت محمد حافظ – وزارة التعليم.
أ. بارعة بنت بهجت خجا - كلية البيان.

أ. الجوهرة بنت مشعل العتيبي – جامعة حائل.
أ. شهيرة بنت عبدالرحمن القرشي - وزارة التعليم.

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى تضمــني مناهــج العلــوم يف املرحلــة الثانويــة باململكــة العربيــة الســعودية 
ملفاهيــم تقنيــة النانــو، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 

ما أهم مفاهيم تقنية النانو املالئمة ملناهج العلوم باملرحلة الثانوية؟- 1

ما مدى تضمني مناهج العلوم يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية ملفاهيم تقنية النانو؟- 2
أتبــع البحــث املنهــج املســحي وفــق منهجيــة حتليــل املضمــون، وأُختيــرت كتــب األحيــاء باملرحلــة الثانويــة عينــة 
للبحــث، وتضمنــت كتــب الصفــوف: األول، والثانــي، والثالــث الثانــوي، ولتحقيــق أهــداف البحــث صمــم الباحثات 
بطاقــة حتليــل املضمــون، والتــي تكونــت مــن 45 مفهومــا مــن مفاهيــم تقنيــة النانــو مصنفــًة حتــت ثالثــة مجاالت:
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· املفاهيم العامة.	

· املفاهيم الصناعية. 	

· املفاهيم الطبية.	
ــاء، وظهــرت  ــب األحي ــت عــن كت ــة غاب ــو للمجــاالت الثالث ــة النان ــم تقني ــى أن معظــم مفاهي وتوصــل البحــث إل
بعــض املفاهيــم بنســب منخفضــة ومتفاوتــة، ففــي كتــاب األحيــاء للصــف األول الثانــوي ظهــرت بعــض مفاهيــم 
املجــال العــام بنســبة 28.6%، يليهــا بعــض مفاهيــم املجــال الصناعــي بنســبة 17.7%، أمــا املجــال الطبــي 
فلــم تظهــر فيــه أي مفاهيــم لتقنيــة النانــو. أمــا كتــاب األحيــاء للصــف الثانــي الثانــوي فــإن معظــم مفاهيــم تقنيــة 
ــو التــي تعــرض لهــا كانــت يف املجــال العــام بنســبة 4.4%، يليهــا بعــض مفاهيــم املجــال الطبــي بنســبة  النان
6.6%، أمــا املجــال الصناعــي فلــم تظهــر فيــه أي مفاهيــم لتقنيــة النانــو. ويف كتــاب األحيــاء للصــف الثالــث 
ــم املجــال  ــو يف املجــال العــام بنســبة 26.6%، يليهــا بعــض مفاهي ــة النان ــم تقني ــوي كانــت معظــم مفاهي الثان
ــك  ــم بنســبة 37.7%. ويف ضــوء تل ــي فظهــرت بعــض املفاهي الصناعــي بنســبة 20%، أمــا يف املجــال الطب

النتائــج أوصــت الباحثــات مبــا يلــي:

· تطوير مقررات العلوم يف موضوعات ومفاهيم تقنية النانو، وإدخالها يف برامج إعداد املعلمني.	

· تطوير معامل العلوم لتواكب تطوير املقررات يف ضوء تقنية املستقبل تقنية النانو.	

· عمل مزيد من األبحاث يف مجال دمج وتضمني مفاهيم تقنية النانو يف مناهج العلوم. 	

فاعلية برمجية تعليمية قائمة على التغذية الراجعة لتنمية مهارات جمع 
الكسور االعتيادية  لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة جدة.

أ. إيمان عبداهلل حسين عسيري – إدارة التعليم بمدينة ينبع.
 أ. د.  وفاء  مصطفى كفافي – جامعة الملك عبدالعزيز.

هــدف البحــث احلالــي إلــى التعــرف علــى مــدى فاعليــة برمجيــة تعليميــة قائمــة علــى التغذيــة الراجعــة 
ــث  ــة جــدة ، حي ــي مبدين ــذات الصــف اخلامــس االبتدائ ــدى تلمي ــة ل ــع الكســور االعتيادي ــارات جم ــة مه لتنمي
اعتمــدت الباحثــة علــى املنهــج الشــبة جتريبــي ، وقــد تكونــت عينــة البحــث مــن )50( تلميــذة مــن مدرســة دار 
التربيــة احلديثــة ، مت تقســيمهن بالتســاوي  إلــى مجموعتــني ضابطــة وجتريبيــة ، حيــث درســت املجموعــة 
األولى)الضابطــة( بالطريقــة التقليديــة مــع تقــدمي تغذيــة راجعــه ، واملجموعــة الثانيــة )التجريبيــة( درســت عــن 
طريــق البرمجيــة التعليميــة القائمــة علــى التغذيــة الراجعــة ، وجلمــع البيانــات مت إعــداد اختبــار حتصيلــي قبلــي 
وبعــدي طبــق علــى املجموعتــني للتأكــد مــن تكافؤهمــا ، وتوصلــت نتائــج البحــث إلــى وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيلــي 
عنــد مســتوى داللــة )0.05( لصالــح املجموعــة التجريبيــة، وكمــا توصلــت النتائــج  إلــى وجــود فــروق ذات داللــة 
ــة ومســتوى التمكــن%90  ــني متوســط درجــات املجموعــة التجريبي ــة )0.05( ب ــد مســتوى دالل ــة عن إحصائي
لصالــح متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة ، وقــد أختتــم البحــث بعــدد مــن التوصيــات واملقترحــات يف ضــوء 

مــا أســفر عنــه مــن نتائــج.



مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات ا�ول

"(STEM) توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات" 46

واقُع ممارساِت معلماِت الرياضياِت التدريسيِة في تنميِة مهاراِت التواصِل 
الرياضيِّ الشفهي والقرائي لدى طالباِت المرحلِة المتوسطِة. 

أ. نهى بنت عبداهلل الناهض – وزارة التعليم.
د. محمد بن عبد اهلل النذير –جامعة الملك سعود.

تعــّد مهــاراُت التواصــِل الرياضــيِّ مــن أهــم العمليــاِت التــي أوصــت بهــا عــدد مــن منظمــات تعليــم الرياضيــاِت، 
ِف علــى  مثــل املجلــس القومــيُّ ملعلمــي الرياضيــات يف الواليــات املتحــدة )NCTM(. وهــدف البحــث إلــى التعــرُّ
ــة املتوســطة ملهــاراِت التواصــِل الرياضــّي الشــفهِي والقرائــي. ومت  ــاِت املرحل واقــِع ممارســاِت معلمــاِت رياضي
نــْت عيِّنــُة البحــث مــن )50( معلمــًة مــن معلمــاِت الرياضيــاِت باملرحلــِة  ، وتكوَّ اســتخداُم املنهــِج الوصفــيِّ التحليلــيِّ
املتوســطِة مبدينــِة الريــاِض للعــام الدراســي 1433-1434هـــ. واُســتُخِدَمت بطاقــَة املالحظــة كأداة للبحــث التــي 
تضمنــت مؤشــرات األداء للتواصــل الرياضــي الشــفهي)احلديث( والقرائــي. وأظهــرْت نتائــُج البحــث نــدرة 
ــِة التواصــِل الرياضــيِّ الشــفهي  يف مســتوى ونــوع املمارســاِت التدريســيِة لــدى املعلمــات التــي تســاهُم يف تنمي
والقرائــي. ومت تقــدمي بعــض التَّْوِصيــاِت؛ منهــا ضــرورةُ التركيــِز يف برامــِج تدريــِب املعلمــاِت أثنــاَء اخلدمــِة 
علــى كيفيــَة اســتخداِم طرائــق التدريــِس التــي تســاعُد علــى تنميــِة التواصــل الرياضــّي لــدى طالبــات املرحلــة 

املتوســطة.

فاعلية بعض أساليب التقويم األصيل في تنمية مهارات الحس العددي لدى 
تلميذات المرحلة المتوسطة.

 د . هيا بنت محمد العمراني – هيئة تقويم التعليم العام
ــة مهــارات  ــة اســتخدام بعــض أســاليب التقــومي األصيــل يف تنمي هدفــت هــذه الدراســة إلــى اســتقصاء فاعلي

ــة املتوســطة. احلــس العــددي لــدى تلميــذات املرحل
ولتحقيــق هــذا الهــدف أُســتخدم املنهــج شــبه التجريبــي للمجموعــات املســتقلة )التجريبيــة والضابطــة(، 
بالتطبيــق القبلــي والبعــدي، وتكونــت  مجموعــة الدراســة مــن )118( تلميــذة مــن تلميــذات الصــف الثانــي 
املتوســط يف املتوســطة )101( مبدينــة الريــاض، موزعــة علــى مجموعتــني: إحداهمــا جتريبيــة، وعددهــا )58( 
تلميــذة، واألخــرى ضابطــة، وعددهــا )60( تلميــذة،  وبعــد التحقــق مــن تكافــؤ املجموعتــني، مت اســتخدام بعــض 
أســاليب التقــومي األصيــل )ملــف اإلجنــاز )البورتفوليــو(، املهــام مفتوحــة النهايــة، واالختبــارات احملوســبة، 
والتقــومي الذاتــي، وتقــومي األقــران، ومحــكات األداء )قوائــم املراجعــة، ومقاييــس التقديــر(( مــع املجموعــة 
التجريبيــة أثنــاء دراســة وحدتــي اجلبــر واألعــداد النســبية، واألعــداد احلقيقيــة ونظريــة فيثاغــورس، الفصــل 
الدراســي األول للعــام الدراســي 1432-1433هـــ، أمــا املجموعــة الضابطــة لــم تخضــع لهــذه األســاليب واســتمر 
التطبيــق )40( حصــة دراســية، بعدهــا مت تطبيــق اختبــار احلــس العــددي، بعديــاً، وأظهــرت النتائــج مــا يلــي: 
-  فاعليــة األســاليب املســتخدمة  يف تنميــة مهــارات احلــس العــددي لــدى تلميــذات املجموعــة التجريبيــة، ممــا 
أدى إلــى رفــض الفــرض الصفــري، وقبــول الفــرض البديــل الــذي نــص علــى أنــه« يوجــد فــرق ذي داللــة 
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إحصائيةعنــد مســتوى داللــة ) α ≥ 0.05( بــني متوســطي درجــات تلميــذات املجموعتــني )التجريبيــة 
والضابطــة( يف التطبيــق البعــدي الختبــار احلــس العــددي لصالــح املجموعــة التجريبيــة«.

ويف ضــوء هــذه النتائــج، أوصــت الدراســة باالســتفادة مــن هــذه األســاليب يف تطويــر تعليــم الرياضيــات، ســواء 
علــى مســتوى التلميــذات، أو املعلمــات، أو صانعــي القــرار،  باألخــذ بأســاليب التقــومي األصيــل وأدواتــه يف تعليــم 
الرياضيــات وتقوميهــا، وتشــجيع املعلمــني والتالميــذ1 علــى اســتخدام هــذه األســاليب، ومشــاركتهم يف تقــومي 
أدائهــم، وتدريبهــم علــى كيفيــة تفعيلهــا يف تعليــم الرياضيــات، باإلضافــة إلــى االهتمــام بتنميــة احلــس العــددي 

يف جميــع املراحــل التعليميــة، وإجــراء دراســات مماثلــة يف مراحــل مختلفــة مــن مراحــل التعليــم.

االحتياجات التدريبية لمعلمات العلوم للتقنية الحديثة بمحافظة 
المزاحمية.

د. حصة بنت عبدالرحمن الصغير –جامعة الملك سعود.
أ. موضي حبيليص سعد العصيمي – وزارة التعليم.

هدفــت الدراســة إلــى الوقــوف علــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات العلــوم فيمــا يخــّص التقنيــة احلديثــة 
ــج الوصفــي املســحي، وُصّممــت  ــتخدم املنه ــك اُس ــق ذل ــا. ولتحقي ــس، وبحــث أولوياته واســتخدامها يف التدري
االســتبانة أداة جلمــع بيانــات الدراســة مــن مجتمعهــا املتمّثــل يف معلمــات العلــوم للمرحلتــني املتوســطة والثانويــة 
احلكوميــة واألهليــة إلدارة التربيــة والتعليــم مــن مكتــب التربيــة والتعليــم مبحافظــة املزاحميــة، وعددهــن )46( 

معلمــة.
وخرجــت الدراســة مبجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا: أَنّ هنــاك احتياجــات تدريبيــة ملعلمــات العلــوم يف مجــال 
اســتخدام احلاســب بدرجــة متوســطة، أهمهــا: اســتخدام برامــج العــروض التقدمييــة ثالثيــة األبعاد، واســتخدام 
برامــج تصميــم املطبوعــات، واملنشــورات، واملطويــات. وكانــت االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات العلــوم يف مجــال 
ــا، واســتخدام  ــة وإدارته ــارات إلكتروني ــا: إنشــاء اختب ــة بدرجــة متوســطة، وأهمه اســتخدام الشــبكة العنكبوتي
خدمــة التخزيــن الســحابي. كمــا أوضحــت النتائــج االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات العلــوم يف مجــال البرمجيــات 
التــي تخدمهــن، حيــث جــاءت بدرجــة عاليــة، وأهمهــا: اســتخدام برامــج إدارة الفصــول، واســتخدام برامــج رســم 
اخلرائــط الذهنيــة. وكشــفت نتائــج الدراســة عــن أَنّ معلمــات العلــوم يف حاجــة إلــى التدريــب علــى التقنيــات 
احلديثــة يف التدريــس بدرجــة متوســطة. وأوضحــت أخيــًرا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
ــى  ــزى إل ــوم، تُع ــادة العل ــة لهــن يف م ــة الدراســة نحــو االحتياجــات التدريبي ــراد عين متوســطات اســتجابات أف

متغيــرات: )املؤهــل العلمــي، وســنوات اخلبــرة، والــدورات التدريبيــة(.
ــه  ــى اســتخدام احلاســوب وتطبيقات ــوم عل ــات العل ــب معلم ــات، أبرزهــا: تدري ــن التوصي ــد م ــّدم العدي       وُق
ــا، وتوفيــر احلوافــز املاديــة  التربويــة املختلفــة؛ كونــه مــن أهــم التقنيــات املســتخدمة يف التربيــة والتعليــم حالًي
واملعنويــة التــي تشــّجع املعلمــات علــى توظيــف تقنيــات التعليــم يف العمليــة التعليميــة، بعــد التدريــب علــى 
ــم  ــات التعلي ــب داخــل كل مدرســة تنفذهــا مســؤولة تقني اســتخدامها وفــق احتياجاتهــن, ووضــع خطــة للتدري

ــة. ــن الفعلي ــع احتياجاته ــا مــن واق ملعلماته
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استخدام أساليب التقويم لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في 
المملكة العربية السعودية. 

أ. علي طاهر عثمان علي – جامعة الملك سعود.

هدف البحث إلى التعرف على درجة اســتخدام األســاليب التقوميية املتمثلة يف األســئلة الصفية، واالختبارات، 
والواجبات املنزلية، واألســاليب غير االختبارية، لدى معلمي ومعلمات الرياضيات باملرحلة الثانوية، وعالقاتها 
مبتغيــرات جنــس املعلــم، وحجــم الصــف الدراســي، والــدورات التدريبيــة يف مجــال التقــومي. اســتخدم الباحــث 
املنهــج الوصفــي املســحي واملقــارن، وتكونــت عينــة البحــث مــن 212 معلمــا ومعلمــة اُختيــروا بالطريقة العشــوائية 
الطبقيــة، وُوزِّعــت عليهــم اســتبانة مكونــة مــن 35 فقــرة تقيــس درجــة اســتخدام األســاليب التقومييــة. وخلصــت 
النتائــج إلــى ترتيــب درجــات اســتخدام املعلمــني لألســاليب التقومييــة تنازليــاً حســب متوســطاتها، حيــث كانــت 
ــات  ــة: »اســتخدام أســئلة ومترين ــق مبحــور األســئلة الصفي ــا يتعل ــر اســتخداماً فيم ــة األكث األســاليب التقوميي
الكتــاب« و«طــرح أســئلة للنقــاش اجلماعــي يف احلصــة« و«طــرح أســئلة تتنــاول املتطلبــات القبليــة ملوضــوع 
الــدرس«، وفيمــا يتعلــق باالختبــارات: »تقــدمي اختبــارات ختاميــة يف نهايــة الفصــل الدراســي لتقــومي معــارف 
ومهــارات الطــالب« و«اســتخدام بعــض أســئلة الكتــاب التــي ســبق حلهــا يف إعــداد االختبــارات«، وفيمــا يتعلــق 
بالواجبــات املنزليــة: »تكليــف الطــالب بالواجبــات املنزليــة« و«توجيــه الطــالب بالتحضيــر للــدرس يف املنــزل«، 
وفيمــا يتعلــق باألســاليب غيــر االختباريــة: »عمــل مراجعــات تراكميــة للتأكــد مــن اســتيعاب الطــالب للــدروس«، 
كمــا أظهــرت النتائــج وجــود اختالفــات يف درجــة اســتخدام أفــراد العينــة لألســاليب التقومييــة تعــود ملتغيــري 
حجــم الصــف الدراســي، وعــدد الــدورات التدريبيــة، يف حــني لــم تُظِهــر اختالفــاً يعــود ملتغيــر اجلنــس. وأوصــى 
الباحــث بضــرورة إعــداد دليــل إجرائــي عملــي ملعلمــي الرياضيــات، يتضمــن توصيفــاً كامــاًل ألســاليب التقــومي 
يف ضــوء متطلبــات مناهــج الرياضيــات، وتكثيــف الــدورات التطويريــة؛ لزيــادة معــارف املعلمــني ومهاراتهــم حــول 

اســتخدامهم تلــك األســاليب، وتدريبهــم علــى تنفيــذ نشــاطات التقــومي يف الصفــوف ذات احلجــم الكبيــر.

معوقات ممارسة االستقصاء العلمي في التدريس من وجهة نظر معلمي 
العلوم في المرحلة الثانوية. 

أ. سعيد بن حسين آل محي- جامعة الملك سعود.
هدفــت الدراســة إلــى حتديــد معوقــات ممارســة االســتقصاء العلمــي يف تدريــس العلــوم وترتيبها وفقــاً ألهميتها، 
مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم يف املرحلــة الثانويــة، والكشــف عــن تأثيــر كل مــن: نــوع التخصــص, والنصــاب 
التدريســي )عــدد احلصــص(, واخلبــرة يف التعليــم، علــى اســتجابة معلمــي العلــوم حــول تلــك املعوقــات، 
واســتخدمت لهــذا الغــرض أداة اســتبانة؛ بعــد التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، تكونــت مــن )29( فقــرًة موزعــًة 

علــى خمســة محــاور يســتجب إليهــا املعلمــون وفقــاً ملقيــاس خماســي التــدرج.
وحــددت الدراســة أهــم معوقــات ممارســة االســتقصاء يف تدريــس العلــوم وهــي: اعتيــاد املعلــم علــى التدريــس 
بالطــرق التقليديــة، وضعــف قــدرة الطالــب علــى طــرح الســؤال العلمــي الــذي يقــوم عليــه االســتقصاء، وضعــف 
خبرتــه يف جمــع البيانــات وحتليلهــا، باإلضافــة إلــى كثافــة احملتــوى العلمــي يف الكتــاب املقــرر، وكثــرة احلصــص 
املســندة للمعلــم، وكثــرة الطــالب يف الصــف الدراســي وضعــف تأهيــل محضــر املختبــر، والوقــت الــالزم ملمارســة 

االســتقصاء أطــول مــن وقــت احلصــة. 
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ــى املعوقــات  ــة عل ــة بــني اســتجابة أفــراد العين ــة إحصائي ــه ال توجــد فــروق ذات دالل ــج بأن كمــا أظهــرت النتائ
التــي تضمنتهــا االســتبانة نتيجــة اختــالف تخصصاتهــم )فيزيــاء، وكيميــاء، وأحيــاء، وعلــم األرض(، وأن املعلمــني 
ــات  ــوم شــعوراً مبعوق ــر معلمــي العل ــى 15 ســنة( هــم أكث ــم )مــن 10 ســنوات إل ــم يف التعلي ــع خبرته ــن تق الذي
تدريــس العلــوم باالســتقصاء، وأن املعلمــني الذيــن لديهــم ســنوات خبــرة أقــل، وأنصبــة تدريســية منخفضــة 

)خمــس حصــص فأقــل( هــم أقــل معلمــي العلــوم شــعوراً باملعوقــات التــي تضمنتهــا االســتبانة.
وأوصــت الدراســة بضــرورة إيجــاد احللــول املناســبة ملعاجلــة كثــرة الطــالب يف الفصــول الدراســية، وكثــرة 
احلصــص املســندة ملعلــم العلــوم، وتوفيــر الدعــم التدريبــي الــالزم ملعلمــي العلــوم ومحضــري املختبــرات حــول 
التدريــس باالســتقصاء، واألدوار املناطــة بــكل منهــم علــى حــدة، وإعــادة النظــر يف بنــاء برامــج تأهيــل وتدريــب 

املعلمــني لتواكــب التغيــر الــذي طــرأ علــى تدريــس العلــوم محليــاً وعامليــاً.

فعالية برنامج تدريبي قائم على الفصول االفتراضية عبر االنترنت في 
إكساب معلمي العلوم مهارات التعلم التشاركي االلكتروني.

أ. عبد الرحمن عويض الجعيد –جامعة أم القرى.
هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى الفصــول االفتراضيــة عبــر االنترنــت يف 
إكســاب معلمــي العلــوم مهــارات التعلــم التشــاركي االلكترونــي ،وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج التجريبــي القائــم 
علــى التصميــم شــبه التجريبــي ذي املجموعــة الواحــدة ،ولتحقيــق أهــداف البحــث مت إعــداد قائمــة مبهــارات 
التعلــم التشــاركي التــي يجــب أن يلــم بهــا معلــم العلــوم،ويف ضــوء القائمــة مت بنــاء البرنامــج التدريبــي، وأدوات 
البحــث املتمثلــة يف اختبــار حتصيلــي، وبطاقــة تقييــم املنتــج وجميعهــا مــن إعــداد الباحــث،و مت اختيــار عينــة 
ــم  ــي القائ ــج التدريب ــق البرنام ــم مبحافظــة الطائف،وطب ــة والتعلي ــإدارة التربي ــوم ب ــن معلمــي العل عشــوائية م
ــر  ــب غي ــب املتزامــن والتدري ــتخدم منطــي التدري ــم، وقــد اُس ــت عليه ــر االنترن ــة عب ــى الفصــول االفتراضي عل
املتزامــن يف التدريــب ،وكان مــن أهــم نتائــج البحــث: وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
ــح  ــب لصال ــي والبعــدي ملوضــوع التدري ــي القبل ــار التحصيل بــني متوســط درجــات مجموعــة البحــث يف االختب
ــج قــدم  ــاً، ويف ضــوء هــذه النتائ ــة تربوي ــي بدرجــة مقبول ــج النهائ ــم املنت ــر تقيي ــق البعدي،وتوافــر معايي التطبي

البحــث مجموعــة مــن التوصيــات واملقترحــات.

فاعلية برنامج تدريبـي مقترح قائم على التعلم السريع لمعلمي الرياضيات 
بالصف السادس االبتدائي في تنمية المهارات الست الكبرى لحل المشكالت 

المعلوماتية لدى تالميذهم بمدينة الرياض.

أ. عبداهلل بن ضيف اهلل آل شديد –وزارة التعليم.
هــدف البحــث إلــى معرفــة فاعليــة برنامــج تدريبــي مقتــرح قائــم علــى التعلــم الســريع ملعلمــي الرياضيــات يف 
تنميــة املهــارات الســت الكبــرى حلــل املشــكالت املعلوماتيــة لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائي؛ولتحقيــق 
أهــداف البحــث اســتخدم الباحــث املنهــج شــبه التجريبي،كمــا أعــد الباحــث بطاقتــي مالحظــة كأداتــني للتعــرف 
ــارات  ــذ الصــف الســادس للمه ــة وتالمي ــة االبتدائي ــات باملرحل ــي الرياضي ــن معلم ــى درجــة ممارســة كل م عل
الســت الكبرى،وطبقــت أداتــا البحــث بعــد التأكــد مــن صدقهمــا وثباتهمــا قبليــاً وبعديــاً علــى عينــة مــن معلمــي 
الرياضيــات للصــف الســادس،والتي بلغــت)6( معلمــني،و)158( تلميــذاً مــن الصــف الســادس ينتمــون إلــى ســت 
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مــدارس مت اختيارهــا عشــوائياً مــن ســتة مكاتــب مختلفــة مــن مكاتــب التربيــة والتعليــم مبدينــة الرياض،واتبــع 
البحــث التصميــم وفــق تصميــم املجموعــة الواحدة،واســتغرقت التجربــة خمســة أســابيع،حيث أظهــرت نتائــج 
ــرى حلــل املشــكالت  ــارات الســت الكب ــة امله ــي يف تنمي ــة واضحــة للبرنامــج التدريب هــذا البحــث وجــود فاعلي
املعلوماتيــة لــدى كل مــن املعلمــني والتالميــذ عينــة البحث،األمــر الــذي يعبــر عــن حتســن دال إحصائيــاً يف أداء 
ــر املســتقل برنامــج  ــق البعدي،نتيجــة مباشــرة للتعــرض للمتغي ــذ بصــورة واضحــة يف التطبي املعلمــني والتالمي

التعلــم الســريع،مقارنة بالتطبيــق القبلــي.
واســتناداً إلــى النتائــج التــي توصــل إليهــا البحث؛أوصــى الباحــث باالســتفادة مــن البرنامــج التدريبـــي املقتــرح 
القائــم علــى التعلــم الســريع يف تدريــب معلمــي الرياضيــات يف مراحــل دراســية مختلفــة يف أثنــاء اخلدمــة علــى 

اســتخدام املهــارات الســت الكبــرى.

استخدام أدوات التعلم اإللكتروني في تدريس العلوم بالجامعات 
السعودية.

د. إيمان بنت محمد الرويثي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
استخدام أدوات التعلم اإللكتروني يف تدريس العلوم باجلامعات السعودية

أصبــح اســتخدام التقنيــة يف تدريــس العلــوم يف عاملنــا اليــوم ضــرورة يف ظــل التقــدم التقنــي واملعــريف الكبيــر 
ــاً فاعــاًل يف مجــال تقــدم املجتمعــات. وقــد  ــوم مــع التقنيــة يشــكالن ثنائي الــذي يشــهده القــرن احلالــي، فالعل
أدى ذلــك إلــى االهتمــام بتوظيــف التقنيــة يف التدريــس لتعكــس طبيعــة التخصصــات العلميــة، وتناســب جيــل 
املتعلمــني يف العصــر الرقمــي، والذيــن أصبحــوا يتعاملــون بالتقنيــة كأســلوب حيــاة. وهــذا مــا يحققــه اســتخدام 
أدوات التعلــم اإللكترونــي احلديثــة يف التدريــس بالكليــات العلميــة. ومــن هــذا املنطلــق يهــدف البحــث احلالــي 
إلــى التعــرف علــى مــدى اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات العلــوم ألدوات التعلــم اإللكترونــي، والكشــف 
عــن وجــود فــروق يف مــدى اســتخدام أدوات التعلــم اإللكترونــي تُعــزى ملتغيــرات الدراســة، وكذلــك التعــرف 
ــك األدوات يف التدريــس. اســتخدم البحــث املنهــج الوصفــي،  ــي تواجههــم يف اســتخدام تل ــات الت ــى التحدي عل
وتكونــت العينــة مــن )260( عضــو وعضــوة هيئــة التدريــس مــن املتخصصــني يف العلــوم الطبيعيــة، واســتخدمت 
االســتبانة جلمــع البيانــات. وقــد أظهــرت النتائــج أن املتوســط الكلــي لدرجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــات  ــى مســتوى الفئ ــم اإللكترونــي يف التدريــس بلغــت )1.63( وتقــع يف مــدى »ال أســتخدم«. وعل ألدوات التعل
حصلــت فئتــان فقــط علــى )أســتخدم أحيانــاً( وكانتــا األدوات الشــخصية واملكتبيــة.  كمــا كشــفت النتائــج عــن 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مــدى اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس ألدوات التعلــم اإللكترونــي تعــزى 
ملتغيــرات اجلنــس، والعمــر، والــدورات التدريبيــة، بينمــا لــم تظهــر تلــك الفــروق ملتغيــري الدرجــة العلميــة، 
واخلبــرة يف التدريــس. كمــا توصلــت النتائــج إلــى وجــود حتديــات تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس يف اســتخدام 
هــذه األدوات بلــغ متوســطها )3.45(. وقــد أوصــى البحــث بالتأكيــد علــى أهميــة تأهيــل األســتاذ اجلامعــي يف 

مجــال اســتخدام أدوات التعلــم اإللكترونــي.
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أثر تدريس الهندسة الفراغية باستخدام برنامج   3D CABRI وأثره في 
التفكير الهندسي والتصور المكاني لدى طالب الصف الثاني الثانوي بأمانة 

العاصمة. 

أ. بكيل أحمد عبده الدرواني –جامعة الملك سعود.
ــة باســتخدام برنامــج  CABRI3D يف التفكيــر  هدفــت الدراســة إلــى معرفــة أثــر تدريــس الهندســة الفراغي
الهندســي والتصــور املكانــي لــدى طــالب الصــف الثانــي الثانــوي بأمانــة العاصمــة، تكونــت عينــة الدراســة 
مــن)89( طالبــا، وزعــوا عشــوائياً إلــى مجموعتــني جتريبيــة)44( وضابطــة)45(، درســت املجموعــة التجريبيــة 
الهندســة الفراغيــة باســتخدام البرنامــج ودرســت املجموعــة الضابطــة بالطريقــة االعتياديــة. ويف نهاية التجربة 
طبــق علــى املجموعتــني مقيــاس التفكيــر الهندســي مــن إعــداد الباحــث والــذي كان معامــل ثباتــه0.71 ومقيــاس 
التصــور املكانــي مــن إعــداد »إكســتروم« ورفاقــه، والــذي بلــغ معامــل ثباتــه 0.86، ومت معاجلة البيانــات إحصائياً 
ــج عــن  ــار t-test  وأســفرت النتائ ــن األحــادي واختب ــل التباي ــث اســتخدم حتلي باســتخدام برنامــج SPSS حي

اآلتــي :  

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة)α ≥ 0.01( بــني متوســطي درجــات املجموعــة 	 
التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة يف التفكيــر الهندســي ككل ولــكل مــن مســتوى التصــور والتحليــل وشــبه 
االســتدالل لصالــح املجموعــة التجريبيــة، بينمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 

0.05 بالنســبة ملســتوى االســتدالل.

وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )α ≥0.01( بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة 	 
واملجموعــة الضابطــة يف التصــور املكانــي ولصالــح املجموعــة التجريبيــة.

تشــير النتائــج إلــى أن التدريــس باســتخدام البرنامــج قــد ســاهم يف حتســني التفكيــر الهندســي والتصــور 
املكانــي. 

ويوصــي الباحــث باســتخدام البرنامــج يف تدريــس الهندســة الفراغيــة، وتعريــف الطالــب املعلــم بالبرنامــج 
وإضافــة خلفيــة علميــة عــن التفكيــر الهندســي والتصــور املكانــي لدليــل املعلــم، وإجــراء دراســات مماثلــة.

فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي )فيس بوك( في تحصيل 
العلوم واالتجاه نحو مجتمع المعرفة لدى طالبات الصف الثالث متوسط 

بالمدينة المنورة. 

د. جواهر ظاهر العنزى - جامعة طيبة.
هدفــت الدراســة احلاليــة إلــى معرفــة فاعليــة اســتخدام شــبكة التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك يف حتصيــل 
العلــوم واالجتــاه نحــو مجتمــع املعرفــة لــدى طالبــات الصــف الثالــث املتوســط باملدينــة املنــورة، والكشــف عــن 
وجــود عالقــة ارتباطيــه، مــن عدمهــا بــني حتصيــل العلــوم واالجتــاه نحــو مجتمــع املعرفــة. وقــد حتــددت مشــكلة 
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الدراســة يف الســؤال التالــي: مــا فاعليــة اســتخدام شــبكة التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك يف حتصيــل العلــوم 
واالجتــاه نحــو مجتمــع املعرفــة لــدى طالبــات الصــف الثالــث املتوســط؟

ــة؛ منهــن )32(  ــة عشــوائية قوامهــا )63( طالب ــى عين وباســتخدام املنهــج شــبه التجريبــي طبقــت الدراســة عل
طالبــة ميثلــن املجموعــة التجريبيــة، و)31( طالبــة ميثلــن املجموعــة الضابطــة. ومتثلــت األدوات يف اختبــار 

ــاس االجتــاه نحــو مجتمــع املعرفــة؛ بعــد التأكــد مــن صدقهمــا وثباتهمــا.  ــي ومقي حتصيل

وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســط درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة، واملجموعــة الضابطــة 
يف التحصيــل البعــدي لالختبــار التحصيلــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســط درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة، واملجموعــة الضابطــة 
يف القيــاس البعــدي لالجتــاه نحــو مجتمــع املعرفــة مبحــاوره الثالثــة، لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

يوجد ارتباط دال إحصائي بني التحصيل واالجتاه نحو مجتمع املعرفة يف التطبيق البعدي.

وأوصــت الدراســة بتوظيــف فيــس بــوك يف تدريــس معظــم املناهــج الدراســية، واإلفــادة مــن خدمــة املجموعــات 
التــي تقدمهــا فيــس بــوك يف انشــاء مجموعــات متخصصــة ومهنيــة.

فاعلية استخدام التعلم المدمج بالفصول المقلوبة في تنمية مهارات 
التفكير الرياضي لطالب الصف الخامس االبتدائي.

أ. عبد العزيز بن سعيد بن يحيى آل معدي 
   د. خالد بن محمد الخزيم – جامعة اإلمام

يف عصــر التســارع التقنــي واملعــريف يجــب أن تهتــم املناهــج بجعــل املتعلمــني أكثــر إيجابيــة وفاعليــة، إلــى جانــب 
االهتمــام بالتفكيــر فتنمينــه أحــد أهــم غايــات تعلــم الرياضيــات كمــا يؤكــد )NCTM( علــى ذلــك )عســيري 

والعمرانــي والذكيــر ،2013م(.

وقــد توصلــت الدراســات إلــى نتائــج إيجابيــة باســتخدام التعلــم املدمــج والفصــول املقلوبــة، يف تعلــم الرياضيــات 
ماجويــر )Maguire, 2005(، واجلحدلــي )2012م(، ويشــير بيرســون )Pearson, 2012( إلــى أن العديــد 

مــن التقاريــر والدراســات تؤكــد فاعليــة الفصــول املقلوبــة يف تعلــم الرياضيــات.

وانطالقــاً مــن نتائــج الدراســات املؤكــدة لفاعليــة اســتخدام التعلــم املدمــج، وتأكيــداً علــى أهميــة التفكيــر 
الرياضــي، تتحــدد مشــكلة الدراســة بالتعــرف علــى فاعليــة اســتخدام التعلــم املدمــج بالفصــول املقلوبــة يف تنميــة 

مهــارات التفكيــر الرياضــي لــدى طــالب الصــف اخلامــس االبتدائــي.

وقــد هدفــت الدراســة إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر الرياضــي لــدى طالب الصــف اخلامس االبتدائي باســتخدام 
التعلــم املدمــج بالفصــول املقلوبة.
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واتبعــت الدراســة املنهــج التجريبــي بالتصميــم شــبه التجريبــي علــى عينــة قصديــة بلغــت )82( طالبــاً مــن طــالب 
الصــف اخلامــس االبتدائــي بالريــاض، وقــد اســتخدمت الدراســة اختبــار مهــارات التفكيــر الرياضــي أداة لــه.

ــر  ــارات التفكي ــة مه ــة يف تنمي ــج بالفصــول املقلوب ــم املدم ــة اســتخدام التعل ــى فاعلي ــت الدراســة إل ــا توصل كم
الرياضــي ككل ويف تنميــة مهارتــي االســتنتاج والتعميــم.

وقد جاءت توصيات الدراسة على النحو التالي:

· العمل على إدخال أساليب التعلم املدمج والفصول املقلوبة يف التعليم االبتدائي.	
· تطوير وزيادة األنشطة التي تنمي مهارات التفكير الرياضي.	

· تطوير منوذج الدراسة املقترح من قبل الباحث.	

 دراسة أثر الممارسة التأملية على أداء معلمي العلوم في دمج تكنولوجيا 
االتصال والمعلومات.

 د.حسيبة غضبان محمد – وزارة التربية الكويت.
  د. ناصر منصور- جامعة أكسترا بريطانيا.

أن التطــور التكنولوجــي الســريع أدى إلــى التغييــر يف طرائــق تعليــم العلــوم والرياضيــات وأصبــح مــن الضــروري 
مواكبــة التغييــرات ومتطلبــات القــرن الواحــد والعشــرين وســوق العمــل يف الوطــن العربــي بشــكل عــام ودولــة 
الكويــت بصفــة خاصــة .أثبتــت بعــض الدراســات علــى مســتوى دولــة الكويــت وجــود فجــوة بــني إعــداد معلمــي 
ــذي  ــة داخــل الفصــل الدراســي خــالل اخلدمــة وال ــة التعليمي ــة وبــني ممارســة العملي ــات التربي ــوم يف كلي العل
اســتدعى إعــادة النظــر يف برامــج التدريــب املهنــي للمعلمــني أثنــاء اخلدمــة. يتناول موضوع الدراســة استكشــاف 
ــى أداء  ــى املمارســة التأمليــة عل وفهــم أثــرت تطبيــق منــوذج مقتــرح لبرنامــج تدريبــي مهنــي مســتمر قائــم عل
معلمــي العلــوم يف دمــج تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات يف ممارســة العمليــة التعليميــة داخــل الفصل الدراســي. 

ــي مــن احملتمــل ان  ــر الت ــة التغيي ــم عــن عملي ــن فه ــة لتكوي ــج دراســة احلال ــة منه اســتخدمت الدراســة احلالي
حتــدث للمعلمــات أثنــاء املمارســة التأمليــة وفاعليــة جتربتهــن يف تبنــي طرائــق تدريــس أخــرى دمــج التكنولوجيا. 
وكذلــك معرفــة وفهــم العوامــل والقيــود التــي تؤثــر أو تشــجع معلمــي العلــوم علــى املشــاركة يف منــوذج برنامــج 
التدريــب املهنــي املقتــرح. ولقــد شــاركت تســعة معلمــات مــن تخصــص العلــوم والرياضيــات واملــواد االدبيــة 
وعلــوم احلاســوب مــن مــدارس املســتقبل يف الكويــت يف البرنامــج التدريبــي املهنــي وســوف يتــم التركيــز علــى 
ــق منــوذج البرنامــج  ــي تظهــر أن تطبي ــج الت ــت الدراســة لبعــض النتائ ــوم يف هــذه الورقــة. توصل معلمــات العل
املقتــرح ملــدة ســتة أشــهر أدى إلــي تنميــة قــدرات املعلمــات علــى بنــاء معــارف ومهــارات جديــدة يف اســتخدام 
ــا املعلمــات يف مــدارس  ــي يعانــني منه ــوم كمــا وكشــفت عــن املشــكالت الت ــا يف تدريــس العل ودمــج التكنولوجي
املســتقبل يف دولــة الكويــت. وبالتالــي مناقشــة نتائــج الدراســة تشــير إلــى املســاهمة الفعالــة لهــذه لنتائــج هــذه 
الدراســة علــى مســتوى التدريــب املهنــي ملعلمــي العلــوم يف الوطــن العربــي بصفــة عامــة ودولــة الكويــت بصفــة 

خاصــة.
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  )EPSS( ــي ــم األداء اإللكترون ــم دع ــى نظ ــم عل ــي قائ ــج تعليم ــة برنام فاعلي
الرياضيــات واالتجاهــات نحــوه   الدراســي فــي مقــرر  فــي تنميــة التحصيــل 

لطــالب الصــف األول المتوســط بمدينــة الريــاض.

أ. خالد بن عمر  العتيبي – اإلدارة العامة للتربية والتعليم الرياض.

ــغ حجمهــا )60 طالبــا(  مــن الصــف األول  اُســتخدم املنهــج التجريبــي , حيــث طبقــت الدراســة علــى عينــة بل
املتوســط مت تقســيمهم ملجموعتــني: جتريبيــة درســت الوحــدة املقــررة  باســتخدام نظــم دعــم األداء االلكترونــي 

واألخــرى ضابطــة درســت نفــس الوحــدة بالطريقــة التقليديــة.

وطبــق علــى عينــة الدراســة اختبــار حتصيلــي  ومقيــاس االجتــاه نحــو اســتخدام نظــم دعــم األداء اإللكترونــي 
يف تدريــس الرياضيــات, وقــد طبقــت أدوات الدراســة قبليــا وبعديــا علــى العينــة.

وكانــت مــن أهــم النتائــج: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي درجــات طــالب املجموعتــني 
التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي البعــدي عنــد مســتويات ) التذكــر – الفهــم – التطبيــق (.

ــي  ــة واضحــة ومحــددة يف اســتخدام نظــم دعــم األداء اإللكترون ــات: ضــرورة وجــود رؤي ــت أهــم التوصي وكان
لدعــم  التعليــم االلكترونــي يف التدريــس.

واقع توظيف التقنيات اإللكترونية في برنامج إعداد معلمات الرياضيات 
بالجامعات السعودية -جامعة الملك خالد نموذجًا. 

أ. تغريد عناد العنزي – جامعة الملك خالد.

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع توظيف أعضــاء هيئة التدريس للتقنيات اإللكترونيــة يف برنامج إعداد 
معلمــات الرياضيــات بجامعــة امللــك خالــد، واملعوقــات التــي حتــول دون االســتخدام األمثــل لتلــك التقنيــات يف 
التدريــس اجلامعــي. واســتخدم املنهــج الوصفــي )املســحي(، وتكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع أفــراد املجتمــع 
وهــم جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بشــطري الطــالب والطالبــات يف األقســام املعنيــة ببرنامــج 
إعــداد معلمــات الرياضيــات بجامعــة امللــك خالــد. ولتحقيــق أهــداف الدراســة مت إعــداد اســتبانة لقيــاس 
واقــع ومعوقــات توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس ببرنامــج إعــداد معلمــات الرياضيــات للتقنيــات اإللكترونيــة 
يف التدريــس اجلامعــي. وكمــا مت إعــداد دليــل املقابلــة الشــخصية للوقــوف علــى آراء أعضــاء هيئــة التدريــس 

ووجهــات نظرهــم حــول واقــع توظيــف ومعوقــات توظيفهــم للتقنيــات اإللكترونيــة يف التدريــس اجلامعــي.

وبعــد جمــع البيانــات وحتليلهــا أظهــرت النتائــج أن واقــع توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس للتقنيــات اإللكترونيــة 
ككل يف التدريــس اجلامعــي متوســط، بينمــا واقــع توظيفهــم لـــ )نظم إدارة التعلم اإللكترونــي، وتقنيات اإلنترنت، 
وتقنيــات التعلــم املتنقــل( كان يف نطــاق )املرتفــع، املنخفــض، املنخفــض( علــى الترتيــب، بينمــا جــاءت معوقــات 
توظيفهــم للتقنيــات اإللكترونيــة يف التدريــس اجلامعــي يف نطــاق املرتفــع لدرجــة وجــود املعــوق. وأظهــرت 
أيضــاً أن ال أثــر لبعــض املتغيــرات الشــخصية علــى واقــع ومعوقــات توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس للتقنيــات 
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اإللكترونيــة يف التدريــس اجلامعــي. وأســفرت النتائــج عــن مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا:
ــة . 1 ــة أعضــاء هيئ ــدى كاف ــع مســتوى الوعــي ل ــات ورف ــم الرياضي ــج إعــداد معل ــر برام االســتمرار يف تطوي

التدريــس حــول أهميــة توظيــف التقنيــات اإللكترونيــة يف التدريــس اجلامعــي.
إقامــة دورات وبرامــج تدريبيــة مكثفــة بشــكل دوري ألعضــاء هيئــة التدريــس حــول كيفيــة توظيــف التقنيــات . 2

اإللكترونيــة يف التدريــس اجلامعــي.

.STEM اتجاهات متميزة في تعليم وتقويم الرياضيات لدعم التوجه

د. أحمد محمد رجائي الرفاعي - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ــه  نظــرا لتوجــه املجتمعــات املتقدمــة نحــو حتســني معــارف ومهــارات واجتاهــات اخلريجــني نتيجــة مــا يتطلب
ــوم قافــزة  ســوق العمــل العاملــي مــن مهــارات متعــددة وواســعة ومتطــورة ، فظهــر مدخــل قائــم علــى أربعــة عل
 Engineering والهندســة Technology والتكنولوجيــا Science يف النمــو والتطــور والتقــدم وهــي العلــوم

.STEM واختصــارا يكتــب Mathematics والرياضيــات

ومجــال تعليــم وتعلــم الرياضيــات لــه اجتاهــات داعمــة ملدخــل STEM وتناســب تفعيلــه وتوظيفــه يف داخــل 
ــات. ــم الرياضي ــومي تعل ــم وتق وخــارج قاعــات تعلي

STEM اجتاهات يف تعليم وتقومي الرياضيات لدعم مدخل
معيــار . 1 وتتضمــن:   mathematical processes standards الرياضيــات  عمليــات  معاييــر  تفعيــل 

االســتدالل والبرهــان reasoning and proof ومعيــار التواصــل communication standard ومعيــار 
حــل  ومعيــار   representation standard التمثيــل  ومعيــار   connections standard الترابطــات 

.problem solving standard املشــكلة 
تنفيــذ أســاليب التقــومي املعتمــد علــى األداء performance assessment  وتتضمــن: املشـــــــــروع . 2

observa- املالحظــة ، conference املؤمتــر ، oral presentation والعــرض الشــفهي ، project
tion، املنتــج product ، العــرض exhibits ، لعــب األدوار roles playing ، البحــث research ، حــل 

.concepts maps خرائــط املفاهيــم  ، problem solving املشــكلة
التوصيات

تصميــم مقــررات دراســية متسلســلة اتســاعا وعمقــا حــول املعــارف املتداخلــة التخصصــات والدراســات . 1
البينيــة.

2 ..STEM عمل لقاءات وندوات ثقافية وتدريبية وإعالمية وتدريسية لنشر مدخل
تطوير برامج إعداد املعلم ليتواكب مع متطلبات STEM ويتوازن مع االهتمام بالتخصص الدقيق.. 3
أهمية العمل والتعاون التدريسي املتكامل واالستفادة من التخصصات األخرى يف املدرسة واجلامعة.. 4
5 . STEM تصميــم برامــج للتنميــة املهنيــة للمعلمــني بعــد تخرجهــم لدراســة املســتحدثات املتعلقــة مبدخــل

.STEM ــر جلــودة برامــج إعــداد املعلمــني تراعــي مدخــل ــا، ووضــع معايي ــب عليه والتدري
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Enriching Mathematics Curriculum for Gifted Students
أ. عيسى عبداهلل البراهيم – جامعة الملك فيصل.

تناولــت هــذه الدراســة أهميــة إثــراء مناهــج الرياضيــات لتلبيــة احتياجــات الطــالب املوهوبــني يف الرياضيــات 
باملرحلــة االبتدائيــة، مــن خــالل عــرض أدبيــات املوضــوع والرجــوع إلــى عــدٍد مــن الدراســات الســابقة احلديثــة 
التــي عرضــت خصائــص الطــالب املوهوبــني يف الرياضيــات والتحديــات التــي يواجهونهــا مــع معلميهــم يف 

التعليــم.

وأبــرزت الدراســة أهــم خصائــص الطــالب املوهوبــني، وهــي: التعلــم يف وقــت قصيــر، والســعي للوصــول إلــى 
فهــم أعمــق للمفهــوم، واإلحبــاط لعــدم معرفــة جميــع جوانبــه، والتركيــز يف الشــرح مــع عــدم النظــر، واإلجابــة 

الســريعة املقرونــة بالدقــة، واالهتمــام بالبرهــان الرياضــي، والضعــف يف اجلانــب احلســابي.

كما أكدت هذه الدراسة على ظهور خصائص الطالب املوهوبني يف مرحلة ما قبل املدرسة.

وناقشــت الدراســة أيضــاً أمثلــة ألهــم املشــكالت التــي يواجههــا الطــالب املوهوبون يف الرياضيــات مثل: االختبار 
املوحــد، وتكــرار املوضوعــات يف املناهــج الدراســية، وحتميلهــم مســؤولية مســاعدة زمالئهــم، والضغــوط التــي 

يواجهونهــا لعــدم ارتــكاب األخطــاء.

ــات مــن  ــني يف الرياضي ــو الطــالب املوهوب ــا معلم ــي يواجهه ــت الدراسة املشــكالت الت ــب آخــر تناول ومــن جان
ــاء اخلدمــة. التدريــب قبــل اخلدمــة وأثن

أخيــراً قَدمــت الدراســة مقترحــاً لبعــض األنشــطة اإلثرائيــة التــي ميكــن تقدميهــا للموهوبــني مبقــرر الرياضيــات 
املطــّور للصــف الرابــع االبتدائــي بوحــدة الكســور، وانتهــت الورقــة بــأن اخلطــوة األولــى لتلبيــة احتياجــات 

الطــالب املوهوبــني يف الرياضيــات هــي إعــداد مناهــج تراعــي خصائــص هــذه الفئــة.

برنامج حاسوبي مقترح للطالب ذوي صعوبات تعلم الكيمياء 

في المرحلة الثانوية باستخدام مبادئ نظرية تريز

   د. أحمد محمد جاد المولى – جامعة الجوف.
ــة  يواجــه بعــض الطلبــة كثيــر مــن املشــكالت خــالل رحلتهــم التعليميــة، وقــد تــزداد هــذه املشــكالت يف املرحل
الثانويــة التــي يدرســون فيهــا مقــرر الكيميــاء، ومــا يتضمنــه مــن معــادالت كيميائيــة، ورمــوز باللغــة اإلجنليزيــة 
.. وغيرهــا. ويهــدف البحــث الراهــن إلــى تقــدمي أحــد البرامــج التدريبيــة لعــالج صعوبــات تعلــم الكيميــاء لــدى 
طلبــة املرحلــة الثانويــة باســتخدام مبــادئ نظريــة احللــول االبتكاريــة للمشــكالت، ويطبــق عبــر الكمبيوتــر. 
ويتضمــن ذلــك البرنامــج تدريــب الطلبــة علــى فهــم املعــادالت الكيميائيــة مــن خــالل أرقــام ورمــوز ومكونــات 
معاجلــة بتغييــر األلــوان أو األحجــام أو اخللفيــات، ومبجموعــة مــن املبــادئ التــي أقرتهــا هــذه النظريــة، وجنــح 
تطبيقهــا يف مجــاالت أخــرى. ومت اســتخدام املنهــج الوصفــي. وأوضحــت نتائــج البحــث كيفيــة توظيــف عمليــات 
ــة للمشــكالت  ــول االبتكاري ــة احلل ــادئ نظري ــق مب ــة، وتطبي ــون واحلجــم لألعــداد والرمــوز الكيميائي ــر الل تغيي
»تريــز« يف جــذب انتبــاه الطلبــة للمســألة أو املعادلــة الكيميائيــة، وحتســني مهاراتهــم يف حــل تلــك املعــادالت، بعــد 
التعــرف علــى طريقــة احلــل عبــر الكمبيوتــر. وكذلــك بعــد زيــادة التمييــز البصــري لألعــداد والرمــوز واملســائل 
واملعــادالت الكيميائيــة، ومــن ثــم ســهولة إدراكهــا وتخزينهــا يف ذاكرتهــم. وناقــش الباحــث النتائــج يف ضــوء 
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اإلطــار النظــري للبحــث ونتائــج الدراســات الســابقة، وقــدم بعــض التوصيــات والبحــوث املســتقبلية املقترحــة 
يف مجــال توظيــف التقنيــات احلديثــة يف عــالج صعوبــات التعلــم لــدى الطلبــة يف املرحلــة الدراســية الثانويــة، 
ــر لعمليــات تعلــم العلــوم وكعنصــر مهــم يف عــالج صعوبــات تعلــم  ومنهــا: التوســع يف اســتخدام الكمبيوتــر كميسِّ
الكيميــاء؛ ومراعــاة مبــادئ نظريــة احللــول االبتكاريــة للمشــكالت »تريــز« عنــد إعــداد مقــررات العلــوم؛ وإعــداد 
برامــج لتوعيــة املعلمــني بكيفيــة االســتفادة مــن الكمبيوتــر يف تطبيــق مبــادئ نظريــة »تريــز« مــع الطلبــة ذوي 

صعوبــات التعلــم يف العلــوم والرياضيــات.

تصور مقترح لمنهج STEM في المرحلة الثانوية باليمن في ضوء معايير 
.NGSS

   د. عبداهلل بن صالح زيد – جامعة عمران باليمن.
يعــد توجــه STEM )العلــوم – التكنولوجيــا – الهندســة- الرياضيــات( مــن التوجهــات الواعــدة يف تعليــم العلــوم 
ــة التســعينات  ــذ بداي ــد مــن التحــوالت من ــم STEM بالعدي ــا ، وقــد مــر مفهــوم تعلي ــات والتكنولوجي والرياضي
وحتــى وقتنــا احلاضــر، وقــد نشــأ يف ظــل حاجــة اجتماعيــة واقتصاديــة ناجتــة عــن األزمــة االقتصاديــة العامليــة 
يف الــدول الصناعيــة الكبــرى وبخاصــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،  وقــد أظهــرت الدراســات فاعليــة برامــج 
ومناهــج تعليــم STEM يف حتســني مخرجــات التعليــم ، وزيــادة التحصيــل الدراســي ، وتنميــة امليــول واالجتاهــات 
نحــو مجــاالت STEM ، ونظــراً للســعي احلثيــث لتطويــر الفــرد واملجتمــع ملواكبــة التطلعــات واإلعــداد لســوق 
العمــل، وقصــور مناهــج العلــوم بتفريعاتهــا ومناهــج الرياضيــات احلاليــة يف املرحلــة الثانويــة باليمــن يف حتقيــق 
 )TIMSS( األهــداف املرجــوة ، وضعــف مســتوى حتصيــل الطــالب وتدنــي مســتوى أدائهــم ، ويؤكــد ذلــك نتائــج
والــذي يظهــر ترتيــب اليمــن يف آخــر الــدول التــي أجــرت االمتحــان؛ كان البــد مــن محاولــة وضــع تصــور مقتــرح 
ملناهــج حديثــة ومتطــورة وفــق التوجهــات التربويــة احلديثــة ، و منهــا توجــه التكامــل يف STEM لتطويــر املناهــج 

وإصالحها.

ولقــد هدفــت هــذه الدراســة للتوصــل لتصــور مقتــرح ملنهــج STEM يف ضــوء معاييــر NGSS للمرحلــة الثانويــة 
، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل االطــالع علــى الدراســات 
الســابقة التــي تناولــت توجــه STEM ، ومناهجــه ومدارســه ، ومحاولــة التعــرف علــى القضايــا واملوضوعــات 
التــي ميكــن مــن خاللهــا بنــاء محتــوى منهجــه ، وأهــم طرائــق التعليــم والتعلــم ،  ومعاييــره ، وأســاليب التقــومي 
ــات ،  ــك املكون ــم  STEM يتضمــن تل ــرح لتعلي ــك للخــروج بتصــور مقت ــف كل ذل ــه ، وتوظي ــات تطبيق ، ومتطلب

وتقــدمي التوصيــات واملقترحــات لتطويــره.

تصورات بعض طالب الماجستير في كلية العلوم جامعة الملك سعود نحو 
العلم والتقنية والمجتمع.

   أ. أحمد محمد علي عثمان  - جامعة الملك سعود
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تصــورات طــالب بعــض برامــج املاجســتير يف كليــة العلــوم نحــو العلــم 
والتقنيــة واملجتمــع )STS(. وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )44( طالبــاً مــن طــالب برنامجــي ماجســتير 
علــوم البيئــة والتنــوع األحيائــي يف كليــة العلــوم بجامعــة امللــك ســعود، خــالل الفصــل األول، مــن العــام اجلامعــي 
1436هـــ. واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي. اســتخدم الباحــث أداة )قشــمر، 1999(، وهــي النســخة املعربــة 
ألداة )Fleming, 1987(. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تبايــن يف تصــورات الطــالب جتــاه فهــم مواضيــع 
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رئيســة يف )STS(، وأن املقــررات يف كال البرنامجــني ال تعكــس تصوراتهــم للعالقــة بــني )STS(. وأوصــت 
 ،)STS( الدراســة بطــرح مقــررات يف كليــة العلــوم بجامعــة امللــك ســعود تؤهــل الطــالب الســتيعاب العالقــة بــني
وتقــدمي برامــج تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة العلــوم جامعــة امللــك ســعود؛ إلكســابهم املعــارف 
واملهــارات التــي متكنهــم مــن إدراك التفاعــل بــني )STS(. كمــا أوصــت الدارســة بإنشــاء برامــج إعالميــة تهــدف 

.)STS( إلــى التوعيــة بأهميــة العالقــة بــني

أثر استخدام الملخصات القبلية للمتطلبات السابقة على تنمية
 التحصيل العلمي لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مادة االحياء      

   أ. ظافر بن علي محمد القرني – وزارة التعليم.
     أ. خالد بن فايز السحلي  -     وزارة التعليم.

هدفــت هــذه الدراســة إلــى حتليــل محتــوى كتــب األحيــاء للمرحلتــني الثانويــة واملتوســطة للكشــف عــن فتــرات 
ــى تقــدمي  ــة، كمــا هدفــت إل ــدد الصــم والتغذي ــاز الهضمــي والغ ــة باجله ــم املتعلق االنقطــاع يف عــرض املفاهي
ملخــص لهــذه املفاهيــم قبــل عمليــة تدريســها يف الصــف الثانــي الثانــوي كعــالج للمتطلبــات الســابقة قبــل البــدء 
بتدريــس املفاهيــم اجلديــدة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتتبــع عــرض هــذه املفاهيــم منــذ الصــف 
األول متوســط وحتــى الصــف الثانــي الثانــوي، كمــا قــام الباحــث باختيــار مدرســتني ثانويتــني بطريقــة قصديــة، 
واختــار الباحــث منهــا )98( طالــب بطريقــة عشــوائية توزعــوا علــى أربــع شــعب اثنتــني جتريبيــة )واحــدة مــن 
كل مدرســة( وشــعبتني كمجموعــة ضابطــة )واحــدة مــن كل مدرســة(؛ درس أفــراد املجموعــة التجريبيــة الفصــل 
الســابع والــذي يضــم دروس اجلهــاز الهضمــي والغــدد الصــم والتغذيــة بطريقــة امللخصــات القبليــة للمتطلبــات 
الســابقة قبــل كل درس، بينمــا درس أفــراد املجموعــة الضابطــة املــادة الدراســية يف كتــاب الطالــب بالطريقــة 
التقليديــة، كمــا أعــد الباحــث اختبــاراً حتصيليــا اســتخدم كاختبــار قبلــي وبعــدي للمجموعتــني. أظهــرت نتائــج 
الدراســة أن هنــاك فتــرة انقطــاع يف تدريــس هــذه املفاهيــم أكثــر مــن 30 شــهرا، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة 
تفــوق طلبــة املجموعــة التجريبيــة علــى املجموعــة الضابطــة يف االختبــار التحصيلــي. وبنــاًء علــى هــذه النتائــج 
توصــي الدراســة بضــرورة مراعــاة مبدئــي التسلســل واالســتمرارية يف تدريــس مفاهيــم األحيــاء بشــكل عــام، 
وضــرورة تقــدمي ملخــص قبــل كل وحــدة دراســية أو درس يعالــج املفاهيــم الســابقة والالزمــة للتعلــم اجلديــد.

برنامج إلكتروني مقترح لتنمية مهارات تدريس حل المشكلة الرياضية لدى 
معلمي الرياضيات  بالمرحلة الثانوية وعالقته بنمو  بعض جوانب التفكير  

اإلبداعي لدى طالبهم

د. محمد بن أحمد مطهر آل المطهر – جامعة جازان.
عنــوان البحــث: برنامــج إلكترونــي مقتــرح لتنميــة مهــارات تدريــس حــل املشــكلة الرياضيــة لــدى معلمــي 

الرياضيــات  باملرحلــة الثانويــة وعالقتــه بنمــو  بعــض جوانــب التفكيــر  اإلبداعــي لــدى طالبهــم

اسم الدرجة: دكتور الفلسفة يف التربية )تخصص مناهج وطرق تدريس رياضيات(
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هــدف هــذا البحــث إلــى تعــرف فاعليــة برنامــج إلكترونــي مقتــرح لتنميــة تدريــس حــل املشــكلة الرياضيــة لــدى 
معلمــي الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة و عالقتــه بنمــو جوانــب اإلبــداع لــدى طالبهــم.

ولتحقيــق هــدف البحــث مت حتديــد أســس البرنامــج يف ضــوء دراســة تدريــس حــل املشــكلة الرياضيــة واإلبــداع 
وبرامــج تنميــة التدريــس لــدى املعلــم )العاديــة واإللكترونيــة(، ودراســة البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة 
ــدى الطــالب، ودراســة البحــوث والدراســات  ــه ل ــداع وجوانب ــة، واإلب املرتبطــة بتدريــس حــل املشــكلة الرياضي
ــة، كمــا مت إعــداد  ــادة واإللكتروني ــات املعت ــم الرياضي ــة ملعل ــة املهني ــة املرتبطــة ببرامــج التنمي ــة واألجنبي العربي
البرنامــج اإللكترونــي يف ضــوء منــوذج مقتــرح مــن قبــل الباحــث، ومت بنــاء ثــالث أدوات، هــي: اختبــار تدريــس 
حــل املشــكلة الرياضيــة وبطاقــة مالحظــة لقيــاس تدريــس حــل املشــكلة الرياضيــة لــدى معلمــي الرياضيــات 

باملرحلــة الثانويــة، واختبــار لقيــاس منــو بعــض جوانــب اإلبــداع لــدى طالبهــم.

وقــد اســتخدم الباحــث )التصميــم التجريبــي ذو املجموعــة الواحــدة( وطبــق البرنامــج اإللكترونــي مــن نــوع 
التعلــم اإللكترونــي املدمــج )املزيــج( علــى مجموعــة البحــث، ومت تطبيــق االختبــارات وبطاقــة املالحظــة قبليــا 
وبعديــا علــى مجموعــة البحــث )مجموعــة معلمــي رياضيــات املرحلــة الثانويــة )15( معلًمــا، وطبــق االختبــار علــى 

مجموعــة مــن طالبهــم )135( طالًبــا(.

وقــد أوضحــت نتائــج البحــث فاعليــة البرنامــج يف تنميــة تدريــس حــل املشــكلة الرياضيــة لــدى معلمــي رياضيــات 
املرحلــة الثانويــة ووجــود تأثيــر للبرنامــج يف منــو بعــض جوانــب اإلبــداع لــدى طالبهــم، ممــا يؤكــد أهميــة بنــاء 

برامــج إلكترونيــة  للتنميــة املهنيــة أثنــاء اخلدمــة ملعلمــي الرياضيــات.

العوامل المؤثرة في مقروئية الطالب كتب الكيمياء للمرحلة الثانوي في 
المملكة العربية السعودية.

     أ. عبده نعمان المفتي  - جامعة الملك سعود.

أ. د. فهد سليمان الشايع – جامعة الملك سعود.
ــة يف  ــة الثانوي ــاء للمرحل ــب الكيمي ــة الطــالب كت ــرة يف مقروئي ــى الكشــف عــن العوامــل املؤث هــدف البحــث إل
اململكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم املنهــج النوعــي للتعــرف علــى العوامــل التــي تؤثــر يف 
مقروئيــة  الطــالب للنصــوص العلميــة، وتكونــت عينــة البحــث املاديــة مــن )24( نصــاً علميــاً ومــا يرتبــط بالنــص 
مــن صــور أو رســوم، اختيــرت بطريقــة عشــوائية فصليــة. كمــا تكونــت عينــة البحــث البشــرية مــن )279( طالبــاً 
ــة الثانويــة يف مدينــة الريــاض اختيــروا بطريقــة عشــوائية عنقوديــة. واســتخدم يف البحــث  مــن طــالب املرحل
ثــالث أدوات )أداة لــكل صــف دراســي( متثلــت بأســئلة مفتوحــة موجهــة للطــالب عــن كل نــص علمــي مــن 

النصــوص عينــة الدراســة، مت التأكــد مــن صــدق وثبــات األدوات بالطــرق العلميــة املعتــد بهــا.

أشــارت النتائــج إلــى وجــود عوامــل أثــرت علــى فهــم الطــالب للنصــوص، مت تنصيــف هــذه العوامــل يف احملــاور 
ــة  ــة: عــدم ألفــة الطــالب للكلمــات املســتخدمة يف النصــوص، طــول اجلمــل وتعقيدهــا، ضعــف احلصيل التالي

اللغويــة لــدى الطــالب.
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أثر أنموذج مقترح لتدريس بعض القضايا العلمية المجتمعية في مادة 
األحياء على تنمية الجدل العلمي لدى طالب الصف الثالث الثانوي.

     أ. إبراهيم بن محمد االسمري – جامعة الملك سعود.
أ. د. فهد سليمان الشايع  - جامعة الملك سعود.

د. محمد بن عبداهلل الزغيبي – وزارة التعليم.
 Socio-Scientific Issues يقــدم هــذا البحــث أمنوذجــاً مقترحــاً لتدريــس القضايــا العلميــة املجتمعيــة
SSI(( يف مــادة األحيــاء ويهــدف إلــى قيــاس أثــره يف تنميــة مســتوى اجلــدل العلمــي لــدى طــالب الصــف 
الثانــوي. تكونــت عينــة البحــث مــن 46 طالبــاً، منهــم 21طالبــاً يف املجموعــة التجريبيــة و25طالبــاً ضمــن 
املجموعــة الضابطــة. وقــد درس طــالب املجموعــة التجريبيــة وفــق األمنــوذج املقتــرح قضيتــني علميتــني األولــى 
ــا  ــة يف تســمني املواشــي واألخــرى كانــت حــول اســتخدام اخلالي ــات الصناعي كانــت حــول اســتخدام الهرمون
ــا وفــق الطريقــة  ــة يف العــالج، أمــا طــالب املجموعــة الضابطــة فقــد درســوا نفــس القضاي ــة اجلنيني اجلذعي
ــة، كمــا  ــا العلميــة اجلدلي ــوح يتألــف مــن ســيناريوهات محــددة حــول القضاي ــار مفت ــادة. مت تصميــم اختب املعت
صممــت معالــم مرجعيــة Rubrics لتقييــم مســتوى اجلــدل يف إجابــات الطــالب املكتوبــة. وللتأكــد مــن صــدق 
االختبــار واملعالــم املرجعيــة عرضــت علــى مجموعــة مــن املتخصصــني. وبلــغ ثبــات االختبــار 0.75. وقــد 
أظهــرت النتائــج تفــوق طــالب املجموعــة التجريبيــة علــى نظرائهــم يف املجموعــة الضابطــة،  مبتوســط حســابي

استراتيجية الفرق المتنافسة واثرها في البيئة الصفية وتفاعل الطالب.

أ. إبراهيم عبدالعظيم - وزارة التعليم
ــم يف إطــار  ــق اســتراتيجيات التعلي ــه تطبي ــى شــكل قالــب ميكــن مــن خالل ــى إيجــاد اســتراتيجية عل ــاج ال نحت
منظــم وحتفيــزي وعلــى مــدى الفصــل الدراســي بأكملــه، وقــد واجهتنــا بعــض املشــاكل اثنــاء ممارســتنا العمليــة  

ممــا أدى بنــا  لبنــاء هــذه االســتراتيجية ومــن اهــم تلــك املشــاكل :

- طريقة توزيع الطالب يف الفصل سبب ضعف التركيز والتفاعل من الطالب مع املعلم .

- عدم تفاعل بعض املجموعات ووجود العشوائية باملجموعات .

- لم يتم تفعيل املنهج بطريقة مشوقة ومفيدة وبشكل كامل ويف قالب الفرق املتنافسة.

- ضعف مشاركة الطالب منخفضي املستوى  داخل الفصل وخارج الفصل . 

- صعوبة متابعة رصد النقاط لكثرتها وصعوبة التوفيق بني الرصد ومهام التعليم االخرى يف الفصل .

- معارضة بعض املعلمني لبقاء الطالب على وضع الفرق واملطالبة برجوعهم للوضع التقليدي .

وبعــد تشــخيص املشــاكل قمنــا بوضــع الفرضيــات ومــن ثــم وضــع احللــول االفتراضيــة ومراقبــة النتائــج وكاتــن 
النتائــج مرضيــة وهلل احلمــد فكانــت التوصيــات مــا يلــي :

1-شــرح وتوضيــح االســتراتيجية للطــالب قبــل البــدء يف تطبيقهــا لكــي يكــون حافــزا لهــم ولكــي تكــون خياراتهــم 
صحيحــة .
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2-اختيــار قــادة للفــرق مــن خــالل تصويــت الطــالب وحتديــد االكثــر تصويتــا والقــادة هــم مــن يختــارون  اعضــاء 
فريقهــم .

3-توزيع املهام على القادة وتوضيحها لهم وشرح الية توزيع النقاط لهم .

4-ربط أي مشاركة او تفاعل بالنقاط من خالل صياغة نظام واضح للجميع .

5-حتديد الطالب اجلواكر من خالل قادة املجموعات االخرى.

مشروع معمل تقنية )TI-nspire( المستخدم في تعلم العلوم والرياضيات.

أ. عبداهلل بن عمر مدخلي – وزارة التعليم      
تعتبــر هــذه التقنيــة مــن أهــم التقنيــات التعليميــة يف العالــم والتــي تســتخدم يف تدريــس العلــوم و الرياضيــات؛ 

حيــث تتميــز بتوفيــر جهــد ووقــت املعلــم واملتعلــم، واســتيعاب املفاهيــم العلميــة بشــكل ســريع وســهل.

وقــد أجريــت عــدة دراســات بحثيــة علــى مــدى الفائــدة مــن اســتخدامها يف عمليــة تعليــم العلــوم والرياضيــات، 
ــا يف  ــة )TI-nspire(  وجناحه ــل العلمــي للطــالب املســتخدمني لتقني ــادة التحصي ــت هــذه الدراســات زي فأثبت

حتقيــق األهــداف املرجــوة مــن اســتخدامها .

وهــي عبــارة عــن آلــة حاســبة )TI-nspire(  مميــزة تعتمــد علــى ربــط جميــع الطــالب داخل الفصل املســتخدمني 
لهــا ببرنامــج يســمى  )navigator( يتــم مــن خاللــه التفاعــل بــني املعلــم والطــالب ممــا يخلــق جــوا مــن التفاعــل 

النشــط بينهم؛

حيــث يتيــح هــذا البرنامــج للمعلــم إرســال واســتقبال األســئلة واإلجابــات مــن وإلــى الطــالب، وأيضــا ميّكــن هــذا 
البرنامــج املعلــم مــن متابعــة كل طالــب لوحــده أثنــاء الــدرس ويف خطــوات احلــل، لتحديــد نقــاط الضعــف لــكل 

طالــب حتــى يتــم التركيــز عليهــا ومعاجلتهــا وعمــل تغذيــة راجعــة لذلــك.

وهــي تكســب الطالــب مهــارات التعامــل مــع التكنولوجيــا احلديثــة وتعــوده علــى اســتخدامها يف حياتــه وخصوصا 
بعدمــا يلتحــق مبيــدان العمــل ممــا يجعلــه دائمــا محبــا للتطويــر واإلبــداع يف عملــه. وتعمــل هــذه التقنيــة أيضــا 
علــى تنميــة مهــارات الطــالب املتفوقــني ورفــع مســتوى التحصيــل للطــالب متوســطي األداء والضعفــاء دراســياً.
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أثر استراتيجية الكتابة كحل مشكلة في تعليم العلوم SWH في تحصيل 
طالبات الصف األول الثانوي في مقرر الكيمياء واتجاهاتهن نحوها

أ. أمل حمد عبداهلل الجمعان – وزارة التعليم.
أ. د. ألفت محمد فوده – جامعة الملك سعود.

د. سوزان حسين حج عمر   - جامعة الملك سعود.

 SWH((هــدف هــذا البحــث إلــى تقصــي أثــر اســتخدام اســتراتيجية الكتابــة كحــل مشــكلة يف تعليــم العلــوم الـــ
The Science Writing Heuristic يف تدريــس فصــل املــادة – اخلــواص والتغيــرات يف مقــرر الكيميــاء )1( 
بنظــام املقــررات، يف تنميــة كل مــن التحصيــل واالجتــاه نحــو الكيميــاء لــدى طالبــات الصــف األول الثانــوي يف 

مدينــة الريــاض، باململكــة العربيــة الســعودية. 

وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج شــبه التجريبــي، بتصميــم القياســني القبلــي والبعــدي، ومت اختيــار العينــة 
ــة  ــني التجريبي ــني املجموعت ــم مت تعي ــا ومــن ث ــق قصدي ــار مدرســة التطبي ــث مت اختي ــة، حي ــة القصدي بالطريق
والضابطــة عشــوائياً، حيــث بلــغ عــدد طالبــات املجموعــة الضابطــة )21( طالبــة، واملجموعــة التجريبيــة )24( 
طالبــة. وقــد اســتخدمت الباحثــة أداتــني همــا: اختبــار حتصيلــي مــن شــقني موضوعــي ومقالــي وذلــك لفصــل 
)املــادة– اخلــواص والتغيــرات(، مــن إعــداد الباحثــة، ومقيــاس االجتــاه نحــو الكيميــاء مــن إعــداد الدغيــم 
)2005(. وللتحقــق مــن أســئلة البحــث قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار )ت( للمجموعــات املســتقلة، وكانــت 

أبــرز النتائــج علــى النحــو التالــي:

ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد )α ≥ 0.05( بــني متوســطي درجتــي املجموعتــني التجريبيــة . 1
والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي الكلــي. وقــد بينــت النتائــج التفصيليــة للســؤال األول أنــه:

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد )α ≥ 0.05( بــني متوســطي درجــات املجموعتــني 	 
التجريبيــة والضابطــة يف شــق األســئلة املوضوعيــة  لالختبــار التحصيلــي.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند )α ≥ 0.05( بني متوســطي درجات املجموعتني التجريبية 	 
والضابطة يف شــق األســئلة املقالية لالختبار التحصيلي لصالح املجموعة التجريبية.

ــة . 1 ــني التجريبي ــني متوســطي درجــات املجموعت ــد )α ≥ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــرق ذو دالل يوجــد ف
ــة.  ــح املجموعــة التجريبي ــاء لصال والضابطــة يف االجتــاه نحــو الكيمي

ويف ضوء نتائج الدراسة خرجت الباحثة بعدد من التوصيات من أهمها:

تطبيــق اســتراتيجية الـــ)SWH( داخــل مختبــرات الكيميــاء ملــا لهــا  مــن أثــر إيجابــي علــى التحصيــل . 1
ــم الرئيســية والعالقــات بينهــا. ــم املفاهي الدراســي وخاصــة تعل

تطبيق استراتيجية الـ)SWH( لتكوين اجتاهات إيجابية نحو الكيمياء لدى الطالبات.. 2

توفيــر ورش عمــل ودورات تدريبيــة ملعلمــات العلــوم علــى اســتراتيجية الـــ)SWH( للتمكــن مــن مســاعدة . 3
طالبــات املســتقبل علــى كتابــة تقاريــر مخبريــة تأمليــه تعكــس معرفتهــن العلميــة.
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تطبيقات الويكي في التعليم وعرض تجربة قسم الكيمياء. 

د. سمر عبدالوهاب بوبشيت – جامعة الدمام.
 د. خالد راشد الحوشاني – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

يعتبــر الويكــي مــن أدوات إدارة احملتــوى الفعالــة والتــي تشــبه إلــى حــد كبيــر املدونــات  حيــث تســتخدم بشــكل 
كبيــر مــن قبــل املربــني وأســاتذة اجلامعــات.  غالبــاً مــا تتطلــب بعــض التعديــالت واســتخدام تقنيــات التعليــم 
االلكترونــي التكيــف مــع البيئــة واللغــة والثقافــة كمــا يتطلــب حتديــد األهــداف التعليميــة وحتديــد نطاقهــا 
والنتائــج املرجــوه. يف حــني يتطلــب التطــور يف اجنــاز عمــل معــني الكثيــر مــن تعديــالت يف امللفــات والبرمجيــات 
وميكانيكيــة العــرض وتغيــرات مســتمرة وأن امتــام هــذه التغيــرات  يتــم بالتواصــل عــن طريــق البريــد االلكترونــي 
بــني عــدد كبيــر مــن األعضــاء والطــالب ولكــم أصبحــت هــذه الطريقــة غيــر عمليــة لتبــادل امللفــات واملعلومــات 
وذلــك ملــا حتدثــه مــن فوضــى وتكــدس الرســائل يف صنــدوق الــوارد داخــل البريــد االلكترونــي الــذي يتطلــب وقت 
طويــل لتصنيفهــا واالســتفادة منهــا.  ومــن هنــا جــاء التوســع يف دائــرة التعليــم االلكترونــي وأصبــح اســتخدام 

تقنيــات إدارة احملتــوى ذو أهميــة كبيــرة وخاصــة يف مجــال التعليــم اجلامعــي.

تضمنــت هــذه الورقــة العلميــة نتائــج لدراســة مــدى فعاليــة تطبيــق الويكــي يف التعليــم يف مقــرر الكيميــاء يف 
كليــة العلــوم للبنــات يف جامعــة الدمــام. وقــد شــملت دراســة تطبيقــات الويكــي مــع أعضــاء هيئــة التدريــس يف 
إحــدى اللجــان األساســية بقســم الكيميــاء حيــث متخضــت عــن نتائــج مقارنــه  أوضحــت  بشــكل جيــد تطــور 
أداء الطــالب يف املقــرر الدراســي وكذلــك رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس عــن أدائهــم  بعــد اســتخدام الويكــي.

تقويم محتوى مناهج العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة في المملكة 
  TIMSS2015 العربية السعودية في ضوء متطلبات مشروع

  أ. شهيرة بنت عبدالرحمن القريشي – جامعة طيبة
  د. عايدة عبد الحميد سرور – جامعة طيبة.  

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى تضمــن محتــوى كتــاب العلــوم للصف)الثانــي املتوســط( يف اململكــة 
ــم الفيزيــاء , علــم الكيمياء,علــوم  العربيــة الســعودية ملتطلبــات TIMSS 2015 يف موضوعات)علــم األحياء،عل

ــوى. ــل احملت ــى حتلي ــاء عل األرض )بن

واتبعــت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي وفــق منهجيــة حتليــل املضمــون كمــا مت اختيــار كتــب العلــوم باملرحلــة 
املتوســطة كعينــة للبحــث وذلــك للصــف الثانــي املتوســط واشــتملت أداة البحــث علــى اســتمارة حتليــل املضمــون 

. TIMSS 2015 التــي مت إعدادهــا مــن قبــل الباحثــة وفــق متطلبــات مشــروع
وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن : املجــاالت األربعــة لبعــد احملتــوى قــد تضمنهــا محتــوى العلــوم للصــف 
ــاء , وحــل مجــال األحيــاء يف  الثانــي املتوســط بنســب متفاوتــة حيــث جــاء يف املرتبــة األولــى يف مجــال الفيزي
املرتبــة الثانيــة , بينمــا أخــذ مجــال الكيميــاء املرتبــة الثالثــة و احتلــت علــوم األرض املرتبــة الرابعــة واألخيــرة. 

وأوصت الباحثة مبا يلي : 

1-اجــراء مراجعــة ملقــررات العلــوم املطــورة باملرحلــة املتوســطة بحيــث يتــم تضمــني مجــال املوضوعــات(
علــم األحيــاء , علــم الفيزيــاء , علــم الكيميــاء , علــم األرض) يف محتــوى هــذه املقــررات بقــدر يتناســب 
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. TIMSS 2015 مــع متطلبــات دراســة التوجهــات الدوليــة للرياضيــات والعلــوم

2-مراجعــة محتــوى مقــررات العلــوم وتقوميهــا بصفــة دوريــة , ومــن ثم تطويرها لتتوافــق مع االجتاهات 
العاملية واملســتجدات العلمية .

3-توظيــف نتائــج هــذه الدراســة يف تطويــر كتــاب العلــوم للصــف الثانــي املتوســط يف اململكــة العربيــة 
الســعودية .

4-بناء برامج تدريبيه و تدريب معلمي العلوم القائمني على رأس عملهم إلكسابهم معايير ومتطلبات
. TIMSS 2015

احتياجات التطوير المهني لمعلمات العلوم إلستراتيجيات التقويم من أجل 
.STEM التعلم في توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

   أ. إيمان بنت عمر  العبدالكريم – جامعة الملك سعود.
ــع  ــومي م ــات التق ــج عملي ــات STEM Educationدم ــة والهندســة والرياضي ــوم والتقني ــب توجــه العل يتطل
التدريــس والتعلــم. يوفــر التقــومي مــن أجــل التعلــم )Assessment for Learning )AfL  معلومــات 
تســاعد الطــالب علــى حتســني وتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم بصــورة مســتمرة، وتســاعد املعلمــني علــى اتخــاذ 
قــررات لتحســني تعلــم الطــالب ولتحســني التدريــس. تســعى هــذه الدراســة للتعــرف علــى ممارســات معلمــات 
ــم؛ لالســتدالل علــى احتياجاتهــن للتطويــر املهنــي. كمــا تســعى  ــوم إلســتراتيجيات التقــومي مــن أجــل التعل العل
للتعــرف علــى الفــروق بــني ممارســة معلمــات العلــوم إلســتراتيجيات التقــومي مــن أجــل التعلــم املختلفــة حســب 
متغيــر املرحلــة التــي تدرســها وســنوات اخلبــرة ومتوســط عــدد الطالبــات يف الصــف. اتبعــت الباحثــة املنهــج 
ــم، وأعــدت اســتبانة  ــى اســترتيجيات التقــومي مــن أجــل التعل ــى ممارســات املعلمــات عل الوصفــي للتعــرف عل
ــومي.  ــاس والتق ــس، والقي ــل أســاتذة مختصــني يف املناهــج وطــرق التدري ــا مــن قب ــذا الغــرض؛ ومت حتكيمه له
ــت  ــة. وتكون ــات مرتفع ــي تعــد نســبة ثب ــاخ )0.961(، والت ــات االســتبانة بعــد حســاب معامــل ألفاكرونب ــغ ثب بل
ــن خــالل  ــة م ــن الذكي ــى هواتفه ــة املرســلة إل ــى اإلســتبانة اإللكتروني ــة أجــن عل ــة الدراســة مــن34 معلم عين
مشــرفاتهن التربويــات. أظهــرت نتائــج البحــث وجــود ضعــف يف اســتعانة معلمــات العلــوم بالتقنيــة يف تطبيــق 
إســتراتيجيات التقــومي مــن اجــل التعلــم، وأن أكثــر االحتياجيــات تتركــز يف إســتراتيجية حتديــد أهــداف التعلــم 
ومحــكات النجــاح مــع الطالبــات، وكذلــك التقــومي الذاتــي. كمــا بينــت نتائــج البحــث عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني ممارســة معلمــات العلــوم إلســتراتيجيات التقــومي مــن أجــل التعلــم املختلفــة حســب متغيــر 
املرحلــة التــي تدرســها أو ســنوات اخلبــرة، ولكــن وجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املعلمــات تعــزى ملتغيــر 

متوســط عــدد الطالبــات يف الصــف، لصالــح الصــف ذو عــدد طالبــات أقــل.



مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات ا�ول

"(STEM) 65"توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

مدى تضمين مجاالت طبيعة العلم في كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي 
في المملكة العربية السعودية.

      أ. هيا بنت محمد بن عبداهلل السبيعي-  جامعة الملك سعود.
     د. عثمان بن عبدالمحسن التركي-  جامعة الملك سعود.

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى تضمــني مجــاالت طبيعــة العلــم يف كتــاب الفيزيــاء للصــف األول الثانــوي 
 ،(Alshamrani, 2008) باململكــة العربيــة الســعودية، وتبنــت الباحثــة أداة حتليــل محتــوى أعدهــا الشــمراني
ومــن ثــم ترجمهــا وواءمهــا األســمري والشــمراني والشــايع )2013(. ومت التأكــد مــن صدقهــا، ومناســبتها 
لتحليــل محتــوى كتــب العلــوم مــن ِقبــل مجموعــة مــن املختصــني يف التربيــة العلميــة، وتكونــت األداة مــن اثنــى 
عشــر مجــاالً مــن مجــاالت طبيعــة العلــم. ومت حســاب ثبــات التحليــل باختــالف احمللــل؛ وجــاءت نســبة االتفــاق 
بينهمــا )85.7%(، ممــا تــدل علــى نســبة اتفــاق مقبولــة للتحليــل. ومتثــل مجتمــع البحــث، وعينتــه يف كامــل 

ــاء للفصلــني الدراســيني )األول والثانــي(.  محتــوى كتــاب الفيزي

ــم  ــة العل ــع مجــاالت طبيع ــوي تضمــن جمي ــاء للصــف األول الثان ــاب الفيزي ــى أن كت ــج البحــث إل ــت نتائ وتوصل
وبنســب متفاوتــة، وحصــل املجــال الســادس »املعرفــة العلميــة ذات أســاس جتريبــي معتمــد علــى احلــواس« 
علــى أعلــى نســبة تضمــني وبلغــت )17.3%(، يف حــني جــاء املجــال األول »املعرفــة العلميــة ليســت موضوعيــة 
متامــاً« املجــال األقــل تضمينــاً وبنســبة )1.1%(، كمــا أظهــرت الدراســة اختــالف نســب تضمــني طبيعــة العلــم 
لــكل فصــل مــن فصــول كتــاب الفصــل الدراســي األول، والفصــل الدراســي الثانــي، وأن أغلــب وحــدات التحليــل 
ــغ عددهــا )85( وحــدة  ــم جــاءت ضمــن احملتــوى الرئيــس، وبل املتضمنــة مؤشــراً أو أكثــر ملجــاالت طبيعــة العل
ــة  ــم مقارن ــى نســبة تضمــني ملجــاالت طبيعــة العل ــة عل ــم حتــظ اجلــداول والرســوم البياني ــة، يف حــني ل حتليلي

ببقيــة أنــواع احملتــوى علــى الرغــم مــن أن عــدد الوحــدات التحليليــة كانــت )11( وحــدة حتليــل.

مستوى تضمين عمليات العلم في التجارب العلمية لمقرر الفيزياء للصف 
األول الثانوي

  أ.  البندري شديد محمد القحطاني – جامعة الملك سعود. 
   د. حصة بنت عبدالرحمن الصغير - جامعة الملك سعود.

يهــدف البحــث إلــى معرفــة مســتوى تضمــني عمليــات العلــم يف التجــارب العلميــة ملقــرر الفيزيــاء للصــف األول 
الثانــوي. وتكمــن أهميــة عمليــات العلــم يف ارتباطهــا بالثقافــة العلميــة، وجعلهــا مــن أهــم أهــداف التربيــة 
العلميــة. كمــا تعــد التجــارب العلميــة البيئــة املثلــى ملمارســة عمليــات العلــم؛ لذلــك تظهــر احلاجــة إلــى تقــومي 
كتــب الفيزيــاء. وقــد اســتخدمت الباحثتــان املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومتثلــت العينــة بجميــع التجــارب العلميــة 
املتضمنــة يف كتــاب الطالــب، ودليــل التجــارب العمليــة، وقامــت الباحثتــان ببنــاء أداة التحليــل التــي شــملت 
ــة: أن  ــج التالي ــى النتائ ــان إل ــت الباحثت ــة. وقــد توصل ــم األساســية، والتكاملي ــات العل ــان عملي ــن يتضمن محوري
نســبة تضمــني عمليــات العلــم األساســية يف كتــاب الطالــب بلغــت )64%(، بينمــا نســبة تضمــني عمليــات 
ــم األساســية يف دليــل  ــاب الطالــب بلغــت )36%(، وكانــت نســبة تضمــني عمليــات العل ــم التكامليــة يف كت العل
ــة بلغــت  ــم التكامليــة يف دليــل التجــارب العملي التجــارب العمليــة )55%(، بينمــا نســبة تضمــني عمليــات العل
ــم  ــة إحصائيــة يف مســتوى تضمــني عمليــات العل ــه توجــد فــروق ذات دالل ــان أن )45%(، كمــا وجــدت الباحثت
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عنــد مســتوى داللــة ) α = 0.01( بــني كتــاب الفيزيــاء للطالــب ودليــل التجــارب العمليــة يرجــع لصالــح دليــل 
التجــارب العمليــة؛ نظــراً إلــى تنــوع مســتويات االســتقصاء حيــث كانــت جميــع التجــارب يف كتــاب الطالــب مــن 
نــوع التعلــم باالكتشــاف، بينمــا كانــت طبيعــة التجــارب يف دليــل التجــارب العمليــة مــا بــني التعلــم باالكتشــاف، 

واالســتقصاء املوجــه. 

وقــد أوصــت الباحثتــان بضــرورة تضمــني بعــض عمليــات العلــم التكامليــة يف كتــاب الفيزيــاء للطالــب، ودليــل 
التجــارب العمليــة للصــف األول الثانــوي، وكذلــك التنويــع يف مســتويات االســتقصاء لتجــارب كتــاب الطالــب، 
وعــدم االقتصــار علــى نــوع واحــد فقــط، وإعــادة النظــر يف صياغــة عمليــات العلــم األساســية، والتكامليــة لغويــاً، 

وبشــكل يتوافــق مــع العمليــة نفســها.

فاعلية استخدام برنامج تراكر )Tracker( على التحصيل الدراسي في مادة 
الفيزياء والدافعية نحو دراسة الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 

بمدينة جدة.

 أ. عائشة محمد أمين حسين – وزارة التعليم.

تهــدف الدراســة  للتعــرف علــى فاعليــة اســتخدام برنامــج تراكــر يف فصــل احلركــة االهتزازيــة واملوجيــة علــى 
التحصيــل الدراســي والدافعيــة نحــو دراســة الفيزيــاء لــدى طالبــات الصــف الثانــي الثانــوي مبدينــة جــدة، 
والكشــف عــن الفــروق اإلحصائيــة بــني املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف التحصيــل البعــدي الكلــي. ومت 
اســتخدام املنهــج التجريبــي. ومتثلــت عينــة الدراســة مــن )23( طالبــة يف املجموعــة الضابطــة  و)40( يف  
التجريبيــة. ومت اســتخدام اختبــار حتصيلــي مكــون مــن )25( فقــرة، ومقيــاس الدافعيــة )25( فقــرة. ولتحليــل 
البيانــات مت اســتخدام معامــل الثبــات، ومعامــل بيرســون, واملتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة، 
ــار ت للكشــف عــن الفــروق اإلحصائيــة بــني املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف التحصيــل البعــدي،  واختب

ــا للكشــف عــن فاعليــة اســتخدام برنامــج تراكــر. وخلصــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:  ــع ايت ومرب
وجــود فاعليــة الســتخدام برنامــج تراكــر علــى حتصيــل طالبــات الصــف الثانــي الثانــوي ملــادة الفيزيــاء . 1

مبدينــة جــدة.

وجــود فــروق ذات دالّلــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املجموعــة التجريبيــة ومتوســطات درجــات . 2
املجموعــة الضابطــة يف التحصيــل البعــدي يف مــادة الفيزيــاء، وتعــزى الفــروق إلــى العامــل التجريبــي.

وجــود فاعليــة ملقيــاس الدافعيــة نحــو دراســة الفيزيــاء نتيجــة الســتخدام برنامــج تراكــر لــدى طالبــات . 3
الصــف الثانــي الثانــوي ملــادة الفيزيــاء مبدينــة جــدة.

وجــود فــروق ذات دالّلــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة . 4
علــى االســتجابة البعديــة علــى مقيــاس الدافعيــة لطالبــات الصــف الثانــي الثانــوي مبدينــة جــدة.

وعليــه تــرى الباحثــة أهميــة اســتخدام برنامــج تراكــر يف دراســة احلركــة االهتزازيــة واملوجيــة ملــا لــه مــن 
إمكانيــات يف تعقــب التحــركات للفيديوهــات املصــورة للتجــارب العمليــة، وبالتالــي إمكانيــة قيــاس كميــات 
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فيزيائيــة )الســرعة، الطاقــة، الطــول املوجــي...( وإنشــاء الرســوم البيانيــة، ممــا يعطــي املعلــم وســيلة ســهلة يف 
تقــدمي املفاهيــم العلميــة املجــردة ليجعــل الطــالب أكثــر مشــاركة يف العمليــة التعليميــة، فيســهم يف زيــادة دافعيــة 

الطــالب ورفــع حتصيلهــم الدراســي.

مدى توافر مستويات قراءة الرسوم الخطية لألسئلة التقويمية في كتاب 
الفيزياء للصف األول الثانوي.

    أ. هدى بنت عبد اهلل بن محمد الحرابي – جامعة الملك سعود.
    د. حصة بنت عبد الرحمن الصغير  - جامعة الملك سعود.

تعتبــر كتــب العلــوم مــن أكثــر الكتــب املدرســية التــي تقــدم مادتهــا العلميــة مــن خــالل اللغــة الغيــر لفظيــة؛ كونهــا 
تعبــر عــن العديــد مــن املعلومــات بطريقــة متكــن املتعلــم مــن فهمهــا واالســتعانة بهــا للوصــول إلــى احللــول 
الصحيحــة. حيــث يهــدف البحــث إلــى دراســة مــدى توافــر مســتويات قــراءة الرســوم اخلطيــة لألســئلة التقوميية 
ــة  ــة يف اململك ــوم الطبيعي ــات، والعل ــر الرياضي ــوي، ضمــن مشــروع تطوي ــاء للصــف األول الثان ــاب الفيزي يف كت
العربيــة الســعودية، ومت اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل أســلوب حتليــل احملتــوى؛ حيــث قامــت 
الباحثتــان بتطويــر أداة حتليــل متثلــت ببطاقــة اشــتملت علــى تســعة مســتويات لقــراءة الرســوم اخلطيــة، وبعــد 
التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا،مت تطبيقهــا علــى عينــة البحــث واملتمثلــة بفقــرات األســئلة التقومييــة التــي حتــوي 
ــة يف  ــة: بلغــت نســبة تضمــني فقــرات الرســوم اخلطي ــج التالي ــى النتائ ــان إل ــت الباحثت ــة، وتوصل رســوماً خطي
األســئلة التقومييــة )30%( أي مــا يعــادل تقريبــاً ثلــث عــدد فقــرات األســئلة التقوميية. وأن مســتوى االســتخدام 
املباشــر للعالقــات كان أعلــى مســتويات قــراءة أســئلة الرســوم اخلطيــة، حيــث ضّمــن بنســبة )39.4%(، يليــه 
مســتوى الوصــف يف الترتيــب الثانــي بنســبة )33.8%(، يف حــني تخلــو فقــرات الرســوم اخلطيــة مــن مســتوى 
التعــّرف الــذي يعتبــر أدنــى مســتويات قــراءة الرســوم اخلطيــة، وأن ثلثــي هــذه الفقــرات تقيــس قــدرة املتعلمــني 
ــاء  ــم وبن ــان بتصمي ــة، بنســبة )61.82%(. وأوصــت الباحثت ــا مــن الرســوم اخلطي ــى قــراءة مســتويات علي عل
إســتراتيجية تهــدف إلــى إكســاب مهــارة قــراءة الرســوم اخلطيــة للمتعلمــني؛ نظــراً ألهميــة توافــر هــذه املهــارة 

لديهــم يف كافــة املراحــل.

تقويم كتاب الفيزياء للصف الثالث الثانوي ضمن معايير جودة المحتوى 
وتنظيمه.

د. حصة بنت عبد الرحمن الصغير  – جامعة الملك سعود.
أ. لطيفة بنت عبد الكريم الخلف   – جامعة الملك سعود.

ــوى  ــر جــودة احملت ــوي ضمــن معايي ــث الثان ــاء للصــف الثال ــاب الفيزي ــى تقــومي كت ــة إل هدفــت الدراســة احلالي
وتنظيمــه رغبــة يف االســهام يف حتســني مقــرر الفيزيــاء للصــف الثالــث الثانــوي ورفــع جودتــه التربويــة والعلميــة، 
حيــث إن هــذا املقــرر - بنســخته احلاليــة- يــدرس يف مــدارس املرحلــة الثانويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
ووزارة التربيــة والتعليــم لديهــا الرغبــة يف تطبيــق معاييــر املراجعــة والتقــومي علــى هــذه النســخة ليصــار إلــى 
تقوميهــا العتمادهــا كنســخة نهائيــة، و لتحقيــق هــدف الدراســة مت اســتخدام  املنهــج الوصفــي التحليلــي ، مــن 
خــالل بطاقــة حتليــل محتــوى تضمنــت معاييــر  الدليــل اإلجرائــي ملراجعــة كتــب العلــوم الطبيعيــة, والتــي تســتند 
ــب الدراســية املطــورة وتقوميهــا  ــا يف مراجعــة الكت ــة يف تقــومي املناهــج, واملعتمــدة حالي ــى مواصفــات عاملي إل
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية. وقــد اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى املعاييــر 
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التاليــة: )جــودة األهــداف، مقروئيــة النــص, مناســبة األنشــطة للــدروس, ترابــط األفــكار يف الــدروس وخلوهــا 
مــن التكــرار(، وباســتخدام بطاقــة حتليــل الدليــل اإلجرائــي مت حتليــل كتــاب الفيزيــاء للصــف الثالــث الثانــوي 
الفصــل الدراســي األول، النســخة احلاليــة الطبعــة 1435هـــ-2014م، وذلــك مــن قبــل الباحثــة وفاحصتــني 
للوثــوق بنتائــج التحليــل واالعتمــاد عليهــا، وحســب متوســط تكــرار ورود كل مؤشــر مت رصــده مــن الثــالث 
احمللــالت، ومــن ثــم حســاب املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري لتعــرف علــى مســتوى توافــر كل معيــار مــن 
معاييــر األداة. أظهــرت نتائــج التحليــل أن معاييــر )جــودة األهــداف، مقروئيــة وفهــم النــص، مناســبة األنشــطة 

للــدروس، ترابــط أفــكار الــدرس وخلوهــا مــن التكــرار( حتققــت جميعهــا بدرجــة كبيــرة.

حيــث كان معيــار مناســبة األنشــطة التعليميــة  للــدروس هــو املعيــار األكثــر حتققــاً, يليــه معيــار جــودة األهــداف, 
يليــه معيــار ترابــط أفــكار الــدرس وخلوهــا مــن التكــرار, ويف النهايــة يأتــي معيــار مقروئيــة النــص. 

فعالية تدريس الرياضيات باستخدام نموذج بايبي )Bybee( البنائي في 
التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط.

أ. نورة عوضه عبد اهلل آل مسفر األسمري – جامعة الملك خالد.
هــدف البحــث إلــى تعــرُّف فعاليــة تدريــس الرياضيــات باســتخدام منــوذج بايبــي )Bybee( البنائــي يف 
ــات الصــف األول املتوســط، ولتحقيــق هــذا الهــدف، أعــدت  ــكاري لــدى طالب ــر االبت ــة التفكي التحصيــل وتنمي
الباحثــة اختبــاراً يف التحصيــل وآخــر يف التفكيــر االبتــكاري يف الرياضيــات لــدى عينــة قصديــة بلــغ أفرادهــا 
)52( طالبــة مــن طالبــات الصــف األول املتوســط مبدرســتي )الرمــادة ولــد أســلم، واألولــى ببحــر أبــو ســكينة( 
يف محافظــة محايــل عســير التعليميــة، مثلــت مجموعتــني؛ احديهمــا جتريبيــة بلغــت )26( طالبــة درســن وحــدة 
»اجلبــر والــدوال« باســتخدام منــوذج بايبــي البنائــي، واألخــرى ضابطــة بلغــت )26( طالبــة درســن الوحــدة ذاتهــا 
بالطريقــة املعتــادة، وقــد اســتغرقت جتربــة البحــث )19( حصــة، مت يف نهايتهــا تطبيــق كل مــن االختباريــن بعديــاً 

علــى املجموعتــني، وذلــك خــالل الفصــل الدراســي األول مــن العــام 1431/ 1432هـــ.

وقــد أســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.05( بــني متوســطي درجــات 
ــكاري البعــدي،  ــر االبت ــي والتفكي ــن التحصيل ــة والضابطــة يف كل مــن االختباري ــات املجموعتــني التجريبي طالب
وذلــك لصالــح املجموعــة التجريبيــة. كمــا أســفرت النتائــج عــن فعاليــة تدريــس الرياضيــات باســتخدام منــوذج 
بايبــي البنائــي يف التحصيــل وتنميــة التفكيــر االبتــكاري لــدى طالبــات املجموعــة التجريبيــة، ويف ضــوء هــذه 

النتائــج قدمــت الباحثــة بعــض التوصيــات واملقترحــات.

قضايا األخالقيات الحيوية لدى معلمات األحياء بالمرحلة الثانوية بمدينة 
الرياض.

أ. إيمان محمد المشيخي – جامعة الملك سعود.
أ. د. نضال شعبان األحمد– جامعة الملك سعود.

هــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى اجتاهــات معلمــات األحيــاء باملرحلــة الثانويــة نحــو قضايــا األخالقيــات 
ــة املنهــج الوصفــي  ــق أهــداف البحــث اســتخدمت الباحث ــة ومــدى الوعــي بأســاليب تدريســها. ولتحقي احليوي
ــع أفــراد  ــي شــملت جمي ــة والت ــى العين ــق أداة اســتبانة عل ــج الكيفــي )النوعــي(. وقــد مت تطبي املســحي، واملنه
مجتمــع العينــة والبالــغ )54( معلمــة مت اختيارهــن بالطريقــة القصديــة، واختيــر منهــن خمــس معلمــات بالطريقة 
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العشــوائية لتطبيــق أداة مقابلــة شــبه مقننــة. وقــد أســفر البحــث عــن مجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا أن متوســط 
اجتاهــات معلمــات األحيــاء نحــو قضايــا األخالقيــات احليويــة إيجابــي بشــكل عــام. كمــا ال توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة املتعلقــة باالجتاهات نحو قضايــا األخالقيات 
ــا  ــن اهتماًم ــرة التدريســية، وكشــفت أيًضــا أن املعلمــات يبدي ــر املؤهــل العلمــي واخلب ــة باختــالف متغي احليوي
وتوجًهــا إيجابًيــا نحــو تدريــس قضايــا األخالقيــات احليويــة. وأظهــرت أن املعلمــات يواجهــن صعوبــات يف طــرح 
ومناقشــة قضايــا األخالقيــات احليويــة. وبنــاء علــى ذلــك قدمــت الدراســة عــدًدا مــن التوصيــات متثلــت يف: 
الشــراكة بــني وزارة التربيــة والتعليــم واللجنــة الوطنيــة لألخالقيــات احليويــة والطبيــة والتنســيق فيمــا بينهمــا 
ــى  ــاء اخلدمــة عل ــة، وعقــد دورات وورش عمــل للمعلمــات أثن ــز تعليــم األخالقيــات احليوي مبــا يســهم يف تعزي
األســاليب واملداخــل املختلفــة لتدريــس األخالقيــات وتقــدمي برامــج تدريبيــة وإثرائيــة للمعلمــات أثنــاء اخلدمــة 
عــن املســتحدثات احليويــة مــع تدعيمهــا بالضوابــط الشــرعية واألخالقيــة. وتضمــني خطــة إعــداد املعلمــات 

قبــل اخلدمــة يف اجلامعــات والكليــات العلميــة مقــررات أو موضوعــات تهتــم باألخالقيــات احليويــة.

تصورات معلمات العلوم لطبيعة العلم.

أ. نوف بنت عبداهلل السبيعي– جامعة الملك سعود.
د. سوزان بنت حسين حج عمر– جامعة الملك سعود.

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن تصــورات معلمــات العلــوم لطبيعــة العلــم، واهتمــت مبعرفــة أثــر املتغيــرات: 
ــة الدراســة مــن )731( معلمــة  ــى تصوراتهــن. وتكونــت عين املؤهــل العلمــي، التخصــص، ســنوات التدريــس عل
علــوم للمرحلــة الثانويــة مت اختيارهــن عشــوائياً مــن معلمــات مــدارس منطقــة الريــاض. ولتحقيــق أهــداف 
 )QSOM( الدراســة، قامــت الباحثــة باســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي، وتبنــت مقيــاس طبيعــة العلــم
كأداة للدراســة، ومت التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. وبعــد تطبيــق املقيــاس توصلــت الباحثــة إلــى وجــود خلــط بــني 
التصــورات الصحيحــة واخلاطئــة لــدى عينــة الدراســة يف تصوراتهــن عــن مفاهيــم وأبعــاد طبيعــة العلــم، وعــدم 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغيــرات املؤهــل العلمــي، التخصــص، ســنوات التدريــس.

ويف ضــوء نتائــج الدراســة، قدمــت الباحثــة عــدداً مــن التوصيــات واملقترحــات منهــا االعتمــاد يف برامــج إعــداد 
معلــم العلــوم علــى اجلانــب التطبيقــي لطبيعــة العلــم، وإقامــة الــدورات التدريبيــة لتدريــب املعلمــني علــى تضمــني 
طبيعــة العلــم أثنــاء التدريــس وتوعيتهــم بأهميتهــا، وإجــراء دراســة تقيــس العالقــة بــني تصــورات معلمــي العلــوم 

لطبيعــة العلــم وممارســاتهم الصفيــة.
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مستوى أداء مهارات التعلم النشط لدى معلمات المرحلة المتوسطة في 
ضوء متطلبات منهج الرياضيات.

أ. ريمه بنت عبداهلل الدرعان – جامعة الملك سعود.
د. محمد  بن عبداهلل النذير– جامعة الملك سعود.

ــة املســتوى  ــم النشــط وعالق ــارات التعل ــات يف مه ــات الرياضي ــد مســتوى أداء معلم ــى حتدي هــدف البحــث إل
مــع متغيــر الــدورات التدريبيــة يف املوضــوع، ومت تطبيــق البحــث علــى جميــع معلمــات الرياضيــات يف مــدارس 
البنــات للمرحلــة املتوســطة يف مدينــة وادي الدواســر، والبالــغ عددهــن )35( معلمــة، واســتخدمت الباحثــة 
املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل بنــاء بطاقــة مالحظــة لتقييــم أداء املعلمــات ملهــارات التعلــم النشــط، 
حيــث مت التأكــد مــن صــدق وثبــات األداة، واســتخدمت الباحثــة األســاليب اإلحصائيــة املناســبة لإلجابــة عــن 

تســاؤالت الدراســة .

وأظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ أداء املعلمــات ملهــارات التعلــم النشــط كان ضعيًفــا، ومــن أبــرز هــذه املهــارات: »تعــّد 
األســئلة واألنشــطة التقومييــة التــي تنمــي مهــارات التفكيــر العليــا )حــل املشــكلة، اتخــاذ القــرار، التفكيــر الناقــد( 
لــدى الطالبــات« و«تربــط محتــوى الــدرس باخلبــرات املكتســبة مــن املقــررات الدراســية األخــرى لتتكامــل لــدى 
الطالبــات املعرفــة »و »تضــع أنشــطة وأســئلة ذات إجابــات مفتوحــة تولــد األفــكار«و » تتجنــب التلقــني واإللقــاء 
» و« تشــجع الطالبــات علــى التقــومي الذاتــي لعملهــن ولعمــل األخريــات«،  كمــا أظهــرت النتائــج أنــه ال توجــد 
ــم النشــط، وأوصــت  ــة يف مجــال التعل ــدورات التدريبي ــني عــدد ال ــارات وب ــني مســتوى أداء امله ــة ب ــة دال عالق
الباحثــة بأهميــة اســتخدام اســتراتيجيات التعلــم النشــط مــن قبــل املعلمــات بحيــث يتــم العمــل علــى تأهيلهــن 

قبــل ذلــك وبشــكل صحيــح.

 
 Introducing Technology Education in the K-12 Saudi Educational System: A
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أ. هبه بن فهد عبداهلل آل عمرو- جامعة الدمام.
تتركــز جهــود تطويــر برامــج التعليــم العــام يف مختلــف دول العالــم علــى تطويــر مناهــج العلــوم وإســتراتيجيات 
تدريســها. وقــد أثبتــت جتــارب املنهــج التكاملــي يف تدريــس العلــوم، التقنيــة، الهندســة، و الرياضيــات جدارتــه 
يف اعــداد املتعلمــني للعيــش يف عالــم يوظــف التقنيــة يف معظــم جوانــب حياتهــم. ففــي املنهــج التكاملــي يحــرص 
مطــوري املنهــج الدراســي علــى تطويــر مختلــف جوانــب منهــج العلــوم والرياضيــات مــن خــالل دمجهــا مــع علــوم 
ــوم  ــم تقــدمي منهــج العل ــى رضــا املتعلمــني و ثقتهــم. ويت ــم تقــدمي منهــج يحــوز عل ــة و الهندســة. ومــن ث التقني
التكاملــي مــن خــالل طــرق تدريــس مختلفــة، منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: التعليــم مــن خــالل التصميــم، 
التعليــم مــن خــالل حــل املشــكالت، والتعليــم عــن طريــق االســتقصاء. حيــث يتــم مســاعدة املتعلمــني وتدريبهــم 

علــى تطبيــق املهــارات العلميــة والرياضيــة، يف تصاميــم هندســية حلــل مشــكالت تقنيــة. 

وقــد أبــدى املعنيــون بالتربيــه والتعليــم باململكــه العربيــه الســعوديه أهميــة زيــادة الوعــي التكنولوجــي للمتعلم. من 
خــالل ادخــال برامــج التعليــم التكاملــي الــى مــدارس اململكــة. ويتــم ذلــك مــن خــالل تطويــر الكتــب الدراســية، 
تدريــب املعلمــني، جتهيــز املــدارس بــاالدوات الالزمــه لتمكــني املتعلــم مــن اكتســاب املعــارف، واتقــان املهــارات، 

وتبنــي االجتاهــات التــي يعتمدهــا االجتــاه التكاملــي. 
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و مــن املتوقــع مــن مخرجــات املنهــج التكاملــي ان يتقــن املتعلــم مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين؛ فيفكــر كعالــم، 
ويطــور مهاراتــه ليبــدع ويختــرع، ومــن ثــم يســاهم بفاعليــه يف الرقــي باملجتمــع الســعودي إلــى مصــاف الــدول 

املتقدمة. 
وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن دورهــا يف مناقشــة بعــض جوانــب تعليــم العلــوم يف مناهــج التعليــم العــام 

الســعودي، حيــث بنــاء وتطويــر تعليــم العلــوم التكامليــه يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ويف هــذه الدراســة، اســتخدمت الباحثــة معاييــر الوعــي التكنولوجــي، املطــورة مــن قبــل اجلمعيــة العامليــة للتعليــم 
التكنولوجــي )ITEA, 2000( كمرجــع إلختبارمحتــوى منهــج العلــوم للصفــني األول والثانــي اإلبتدائــي يف اململكــة 
العربيــة الســعودية. بهــدف التعــرف علــى مــدى تغطيتهــا ملعاييــر املنهــج التكاملــي للعلــوم، التقنيــة، الرياضيــات، 

و الهندســة. 
ــوم احلاليــة للصفــني األول والثانــي اإلبتدائــي تتبنــى جزئيــا املعاييــر العامليــة  وتظهــر التنائــج أن مقــررات العل
للوعــي التكنولوجــي. حيــث يغطــي املقــرران خمســة معاييــر مــن أصــل عشــرون معيــاراً. وبنــاًء عليــه، فــإن 
الباحثــة توصــي بأهميــة العمــل علــى تبنــي بقيــة املعاييــر، وإجــراء املزيــد مــن الدراســات التــي تهــدف إلــى تطويــر 
مناهــج العلــوم والرياضيــات بحيــث تســتوعب تعليــم التقنيــة والهندســة يف مختلــف مناهــج التعليــم العــام والعالــي 

الســعودي.

مقروئية كتاب الرياضيات المطور للصف األول الثانوي في المملكة العربية 
السعودية.

أ. فاتن بنت محمد العوفي – جامعة القصيم.
د. سعيد جابر المنوفي- جامعة القصيم.

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى مقروئيــة كتــاب الرياضيــات للصــف األول الثانــوي يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، والتعــرف علــى اختــالف مســتوى مقروئيتــه وفقــاً ألداة القيــاس. ولتحقيــق أهــداف الدراســة 
مت اتبــاع املنهــج الوصفــي، وقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــاري التتمــة واملفــردات وكذلــك أحــكام املعلمــات 
كأدوات لقيــاس املقروئيــة ، وطبقــت أدوات الدراســة يف الفصــل الدراســي األول لعــام1434ه/1435ه، فيمــا 
شــملت عينــة الدراســة أربــع عينــات: أوالً طالبــات الصــف األول ثانــوي وقــد اختــارت الباحثــة )500( طالبــة 
مــن ثمــان مــدراس ،ثانيــاً عينــة النصــوص وقــد مت اختيارهــا مــن النصــوص يف كتــاب الرياضيــات للصــف األول 
الثانــوي، وبلــغ عــدد النصــوص املختــارة تســع نصــوص علميــة، موزعــة علــى ثمــان أســئلة, ثالثــاً عينــة معلمــات 
الصــف األول الثانــوي أو الالتــي ســبق لهــن تدريســه وبلــغ عددهــن )35( معلمــة، رابعــاً عينــة املفــردات حيــث مت 
اختيــار 34 مفــردة مــن مفــردات كتــاب الصــف األول الثانــوي، وخلصــت النتائــج إلــى أن النســبة املئويــة ملتوســط 
الدرجــات يف اختبــار التتمــة )45.38 (، بينمــا كانــت النســبة املئويــة ملتوســط الدرجــات يف اختبــار املفــردات يبلغ 
)46.77(؛ أي أن النســبتني متقاربتــان وتقعــان يف املســتوى التعليمــي، مــع وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــني درجــات الطالبــات يف االختباريــن لصالــح اختبــار املفــردات، وعليــه يكــون كتــاب الرياضيــات املطــور للصــف 
األول الثانــوي مناســباً ملعظــم الطالبــات، وجــاءت نتائــج االختباريــن متوافقــة مــع أحــكام املعلمــات بتوافــر معظــم 

العوامــل التــي تســاعد الطالبــات علــى قــراءة الكتــاب وفهــم معانيــه ولكــن مبســاعدة وتوجيــه مــن املعلــم.

وقــد أوصــت الباحثــة بضــرورة التنــوع يف اســتخدام طــرق قيــاس املقروئيــة واالهتمــام باختبــار املفــردات، 
كمــا أوصــت الباحثــة معلمــات الرياضيــات حــث طالباتهــن علــى كتابــة أبحــاث تعتمــد علــى القــراءة التحليليــة 

ــدة. ــراءة الناق والق
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فاعلية استخدام أنشطة الرياضيات في إكساب طفل ما قبل المدرسة 
بعض المفاهيم العلمية.

  د. رشا اسماعيل خليل االغا – جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
نظــراً ألن الرياضيــات متثــل عامــل أساســي يف مجــال العلــوم املختلفــة ، ممــا يوجــب اســتخدامها كأســاس 

ــي عــرض ملشــكلة البحــث  ــا يل ــل ، وفيم ــم احمليطــة بالطف ــف املفاهي الكتســاب مختل
ــم ، قامــت  ــك   املفاهي ــات يف إكســاب تل ــة ، ودور أنشــطة الرياضي ــم العلمي ــة املفاهي ــى فهــم أهمي للتوصــل إل

ــي : ــة بطــرح التســاؤل الرئيســي التال الباحث
ما فاعلية استخدام أنشطة الرياضيات يف إكساب بعض املفاهيم العلمية لطفل ما قبل املدرسة ؟

ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت هي :
ما املفاهيم العلمية األساسية املتطلبة لطفل ما قبل املدرسة من سن )5- 6( سنوات ؟. 1
ما أنشطة الرياضيات التي تسهم يف تنمية املفاهيم العلمية لطفل ما قبل املدرسة ؟. 2
إلى أي مدى تسهم أنشطة الرياضيات يف تنمية بعض املفاهيم العلمية لطفل ما قبل املدرسة ؟. 3

أدوات البحث :
قائمة حتديد املفاهيم العلمية )موضوع البحث( .. 1
اختبار املفاهيم الرياضية املصور .. 2
اختبار املفاهيم العلمية املصور .. 3
أنشطة الرياضيات املقترحة إلكساب طفل ما قبل املدرسة بعض املفاهيم العلمية .. 4

توصلت النتائج إلى : 
وجــود فــروق ذات داللــة عنــد )£ 0.05( لصالــح املجموعــة التجريبيــة الختبــار املفاهيــم الرياضيــة لقيــاس 	§

احلصيلــة املعرفيــة يف بعــض املفاهيــم الرياضيــة لصالــح االختبــار البعــدي. 
وجــود فــروق ذات داللــة عنــد )£ 0.05( علــى اختبــار املفاهيــم العلميــة يف التطبيــق البعــدي لصالــح 	§

التجريبيــة.  املجموعــة 
فاعلية األنشطة الرياضية املقترحة يف إكساب طفل ما قبل املدرسة عينة البحث املفاهيم العلمية. 	§

ضعف معلمات العلوم الطبيعية  في بناء وإعداد اسئلة بناء وإعداد اسئلة 
وفق ألبعاد التفكير لمارزانو.

أ. سكرى حزام الشهراني- وزارة  التعليم 

تعاني طالبات املرحلة املتوسطة تعثرا كبيرا يف نتائج اختبارات التيمز. أمام هذه الوضعية طرحت   
مجموعة من األسئلة لالقتراب ما أمكن من السبب أو األسباب الرئيسة التي أدت إلى تدني مستوى 
الطالبات الختبارات التيمز ؟ واطلعت على بعض الدراسات يف هذا اجلانب. وعلى ضوء ذلك بلورت 
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فرضية أنه كلما تدربت املعلمات على إعداد وبناء األسئلة وفقا ملستويات التفكير ملارزانو، كلما حتسن 
مستوى املعلمات على إعداد وبناء األسئلة وكلما حتسن مستوى االستيعاب للطالبات.

أهداف البحث
رفع كفاءة معلمات العلوم الطبيعية للمرحلة املتوسطة يف بناء وإعداد أسئلة وفقا ألبعاد التعلم ملارزانو.

 مجاالت البحث 
• املجــال البشــرى: عينــة الدراســة )4( معلمــات علــوم للمرحلــة املتوســطة طبــق عليهــن اختبــار قبلــي لتحديــد 
مســتوى وضــع األســئلة وفقــا ألبعــاد التعلــم ومســتويات التفكيــر عنــد مرزانــو، ثــم تنفيــذ البرنامــج التدريبــي، 
وأخيــراً إجــراء االختبــار البعــدي والتعــرف علــى مــدى حتقــق الفائــدة املرجــوة مــن التدريــب مــن خــالل حتليــل 

ومقارنــة نتائــج االختبــار قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج. 
•املجال املكاني : متوسطة األفق واحلي األخضر يف مدينة بريده مبنطقة القصيم.

•  املجــال الزمنــي : 4-1436/5/7هـــ الــى 24-1436/5/27هـــ املــدة التــي مت فيهــا تنفيــذ البرنامــج التدريبــي، 
ثــم جمــع وحتليــل نتائــج االختبــار القبلــي والبعــدي . 

مــن خــالل نتائــج االختبــار القبلــي والبعــدي ظهــر أن تدريــب معلمــات العلــوم علــى إعــداد وبنــاء األســئلة وفقــا 
ملســتويات التفكيــر ملارزانــو كلمــا حتســن مســتوى معلمــات العلــوم علــى إعــداد وبنــاء األســئلة وفقــا ملســتويات 
التفكيــر ملرزانــو، ولهــذه النتائــج عالقــة مباشــرة مبــدى قــدرة الطالبــات علــى االســتيعاب املفاهيمــى وحتســن 
مســتوياتهن يف اختبــارات التيمــز، ولتحقيــق هــذا الهــدف البــد مــن إجــراء العديــد مــن الــورش التدريبيــة يف 

مجــال بنــاء وإعــداد أســئلة وفقــا ألبعــاد التعلــم ومســتويات التفكيــر ملرزانــو.

توظيف طريقة التعليم بالمشروع في تدريس الفيزياء

أ. فاطمة بنت عبداهلل الحربي- وزارة التعليم 
يعتبــر »التعلــم القائــم علــى املشــاريع« إحــدى الطــرق التــي تســاعد الطــالب علــى إدراك املفاهيــم واتســاع 
املعرفــة وحتســني مهــارات االتصــال وربــط النظريــة بالتطبيــق. وال تــزال الفيزيــاء تعتبــر مشــكلة أساســية 
ملعظــم طــالب وطالبــات املرحلــة الثانويــة  يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ وذلــك ألن الطريقــة الســائدة يف تعليــم 
الفيزيــاء تركــز علــى حفــظ  القوانــني وكيفيــة اشــتقاقها وتوظيفهــا يف حــل املســائل والعمليــات الرياضيــة، بينمــا 

تغفــل اجلوانــب التطبيقيــة لهــا يف احليــاة.

مــن هنــا انطلقــت فكــرة مشــروع » مدينــة احلركــة التعليميــة » بإنشــاء الطالبــات ملدينــة صغيــرة باســتخدام مــواد 
بســيطة وأساســية حتاكــي البيئــة والواقــع ومــا يشــمله مــن مبانــي ومخططــات وطــرق ووســائل مواصــالت بحيــث 
تلخــص املبــادئ األساســية للفيزيــاء مــع تســليط الضــوء علــى التطبيقــات العمليــة لهــا، باإلضافــة إلــى ربطهــا 
بحيــاة الطالبــات ملعرفــة أهميــة العلــوم، األمــر الــذي ســيولد لديهــن حــب املعرفــة واالســتزادة منهــا إضافــة إلــى 

إيجــاد العالقــة بــني النظريــة والتطبيــق.

وميكن تلخيص نتائج هذا املشروع بالتالي: 

· زيادة التمكن من املادة وكيفية توظيفها يف حياته املهنية واليومية. 	
· حتسن القدرة على اتخاذ القرارات وحل املشاكل.	
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· اكتســاب القيــم واالجتاهــات التــي تدعــم التعلــم والتكيــف مــع احليــاة االجتماعيــة بشــكل عــام واملهنيــة 	
بشــكل خــاص. 

· اكتشاف أفكار جديدة، والسعي إلى التفوق وتشجيع اإلبداع.	
· ارتفــاع املســتوى التعليمــي للطالبــات، وانخفــاض نســبة الغيــاب يف احلصــص األساســية للمادة وحصص 	

االنتظار
وبناء على هذه النتائج، يُوصى بـ:

· العمل على تعميم مثل هذه التجارب يف املدارس واملراحل املماثلة.	
· محاولة بحث إمكانية تطبيق مثل هذه الوسائل يف املواد العلمية األخرى.	
· عقد الدورات لرفع مستوى الوعي بالوسائل احلديثة.	

االستعانة بخبراء يف هذا املجال لالستفادة من التجارب الناجحة يف هذا املجال.

برنامج طموحي سبب جدي واجتهادي 

أ. وفاء بنت سعدون الجهني/ وزارة التعليم 
هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن أثــر اســتخدام إســتراتيجية مقترحــة قائمــة علــى التعلم النشــط يف التحصيل 
الدراســي مبقــرر األحيــاء لــدى طالبــات الصــف األول الثانــوي, وقــد تألفــت عينــة الدراســة مــن ثالثــة فصــول 
لطالبــات الصــف األول الثانــوي مــن الثانويــة )12( مبدينــة حائــل واســتخدمت االختبــارات الفصليــة والنهائيــة.                                                                                                               
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــرق دال إحصائيــاً الســتخدام اإلســتراتيجية املقترحــة القائمــة علــى 
ــات  ــج الدراســة مت تقــدمي عــدد مــن التوصي ــات ويف ضــوء نتائ ــل الدراســي للطالب ــم النشــط يف التحصي التعل

واملقترحــات ذات الصلــة باملوضــوع.

. Portfolio  التقويم باستخدام ملف االنجاز

أ. لطيفة بنت عبدالكريم الخلف -  وزارة التعليم 
أ. منى بنت عبداهلل السنيدي - وزارة التعليم

أ. ندى بنت عبداهلل الغانم - جامعة الملك سعود
إن الهــدف مــن تطبيــق ملــف اإلجنــاز يف تقــومي الطــالب هــو دعــم مراحــل عمليــة التعلــم وتشــجيع التجــارب 
الناجحــة وتطويرهــا، باإلضافــة إلــى توثيــق مــدى تقــدم الطالــب وإشــراك أفــراد ذات عالقــة يف متابعــة مســتوى 
Build-  الطالــب مــن أوليــاء أمــور ومعلمــني. إال أنــه اســتخدم هنــا ملــف اإلجنــاز اإللكترونــي باســتخدام برنامج
er Book Creative كفكــرة ابتكاريــة نشــأت نتيجــة صعوبــة احلصــول علــى ملفــات إجنــاز رغــم التواصــل 
مــع مــدارس متعــددة. طبــق هــذا النــوع مــن التقــومي علــى طالبــات الصــف الثالــث االبتدائــي يف مــدارس الريــاض 

األهليــة، ومت بنــاء ُســلم تقديــٍر خــاص مبلــف اإلجنــاز.

وأظهــرت النتائــج تفاوتــا يف مســتوى الطالبــات مــا بــني املمتــاز والضعيــف، كمــا أظهــرت تقاربــا كبيــرا يف تقييــم 
كل باحثــة، حيــث دلــت قيمــة االنحــراف املعيــاري لــكل طالبــة علــى ثبــات عــاٍل ألداة التقــومي املســتخدمة. وقــد 
أعــد تقريــر عــن كل طالبــة يوضــح منــو مســتوى الطالبــة وتقدمهــا خــالل الفصــل الدراســي ويحــوي مالحظــات 

وتوجيهــات تســاعد الطالبــة علــى تطويــر مســتواها.
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نفكر ونكتشف في الطبيعة 

أ. البندري شديد القحطاني- وزارة التعليم 
أ. هدى عبداهلل الحرابي- وزارة التعليم

أ. موضي حبيليص العصيمي- وزارة التعليم
فكرة التجربة:

تصميم مقترح ملنهج الفيزياء للصف األول الثانوي وربطه بالتقنية.
املناقشة:

ــردات  ــع مف ــب مــن التفاعــل م ــن الطال ــة متك ــة إلكتروني ــوي واجه ــة حتت ــة تفاعلي ــاب نســخة إلكتروني ــع الكت م
املقــرر. الكتــاب يف ثالثــة فصــول، يف بدايــة كل فصــل مشــروع لتنميــة املهــارات، ثــم علمــاء يف الذاكــرة لعــرض 
إجنــازات العلمــاء، ويلخــص املعلومــات بعمــل خريطــة مفاهيــم؛ ليشــارك بهــا يف قنــوات التواصــل. أمــا األنشــطة 
فتحتــوي علــى ثالثــة أنــواع: مختبــر العلمــاء, املختبــر الصغيــر, صمــم مختبــرك. وقــد حرصنــا أن يكــون التعلــم 
يف آخــر درس مــن كل فصــل عــن طريــق حــل املشــكالت، ويوجــد نهايــة كل درس وفصــل اختبــار إلكتروني،كمــا 
ــرة »نحــو أفــق  ــا، وفق ــب امتهانه ــي ميكــن للطال ــن الت ــي«، واملســتقبل للمه ــرة »مهنت ــة كل فصــل فق توجــد نهاي
أوســع« تعطــي الطالــب أدلــة وإحصائيــات، وفقــرة »ابحــث بنفســك«, وفقــرة »اطلــق أفــكارك فأنــت املســتقبل« 
وضحنــا للطالــب الفــرق بــني اإلبــداع واالبتــكار واالختــراع, مــع أهميــة الوعــي بحقوقــه امللكيــة الفكريــة، كمــا 
ــى ســتة جوانــب، هي:)خرائــط  ــة كل فصــل تقــومي، يركــز عل توجــد فقــرة »مواهــب ســعودية«, ويوجــد يف نهاي

املفاهيــم, إتقــان املفاهيــم, تطبيــق املفاهيــم, إتقــان املســائل, الكتابــة يف الطبيعــة, نشــاط جماعــي(.
النتائج:

1- تكوين االجتاه اإليجابي نحو تعلم الفيزياء.
2- تعزيز التعلم الذاتي للطالب.

3- التعلم املمتع للفيزياء من خالل تطبيق برمجيات تالمس احتياجات الطالب )قنوات تواصل، مواقع...(.
التوصيات:

- صرف أجهزة )آيباد( للمدارس.
- توفير شبكة اتصال، وعدم اقتصارها على اإلدارة املدرسية؛ لتفعيل التعلم بالتقنية.

نمطان للتشارك في صياغة المشكلة الرياضية وأثرهما على تنمية عمق 
الفهم الرياضي والوعي اإلبداعي بحل المشكلة لدى طلبة السنة التحضيرية 

بجامعة تبوك. د. عبداهلل بن سليمان البلوي  - جامعة تبوك.

أ.د. حمدي أحمد عبدالعزيز – جامعة طنطا.
هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن أثــر منطــني للتشــارك ( التشــارك احلــر، التشــارك املوجــه) يف تصميــم املشــكلة 
الرياضيــة علــى تنميــة -عمــق الفهــم الرياضــي والوعــي اإلبداعــي بحــل املشــكلة الرياضيــة لــدى طلبــة الســنة 
التحضيريــة الدارســني ملقــرر الرياضيــات. وقــد اســتخدم الباحثــان املنهــج شــبه التجريبــي مبجموعــة ضابطــة 
ومجموعتــني جتريبيتــني: إحداهمــا درســت بالتشــارك احلــر، واألخــرى بالتشــارك املوجــه. وتكونــت العينــة مــن 
)38( طالبــا للمجموعــة الضابطــة، و )4( طــالب للتشــارك احلــر، و 40  طالبــا للتشــارك املوجــه مــن املســجلني 
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مبقــرر مبــادئ الرياضيــات بالســنة التحضيريــة يف جامعــة تبــوك. ولتحقيــق أهداف الدارســة اســتخدم الباحثان 
مقيــاس الوعــي اإلبداعــي بعمليــات حــل املشــكلة الــذي أعــده )عامــر) 2003 ، واختبــارا لتقديــر قــدرة الطلبــة 
علــى تصميــم املشــكلة الرياضيــة مــن إعــداد الباحثــني تكــون مــن 12 مشــكلة رياضيــة، وبثبــات بلــغ ) 0.92 ( 
ومت إعــداد إعــداد مقيــاس تقديــر ) Rubric ( مبنــي علــى دارســة ) Chin, 2006 (، ومكــون مــن 5 مســتويات 
لتحديــد مــدى قــدرة الطلبــة علــى تصميــم املشــكالت الرياضيــة. وقــد توصلــت النتائــج إلــى تفــوق مجموعتــي 
التشــارك احلــر واملوجــه علــى املجموعــة الضابطــة يف تنميــة قــدارت تصميــم املشــكلة الرياضيــة مــع أفضليــة 
للتشــارك املوجــه، كمــا توصلــت النتائــج إلــى أن مجموعتــي التشــارك احلــر واملوجــه تتفوقــان علــى املجموعــة 

الضابطــة يف مســتوى الوعــي اإلبداعــي بحــل املشــكلة الرياضيــة، مــع أفضليــة ملجموعــة التشــارك املوجــه.

درجة معرفة وتطبيق معلمات العلوم ألساليب القراءة الفاعلة في كتاب 
العلوم للصف األول المتوسط.

 د. صالح بن عبداهلل العبد الكريم – جامعة الملك سعود.
 أ. نورة بنت عبدالرحمن الباحوث – وزارة التعليم.

هــدف البحــث احلالــي إلــى التعــرف علــى درجــة معرفــة وتطبيــق معلمــات العلــوم ألســاليب القــراءة الفاعلــة يف 
كتــاب العلــوم للصــف األول املتوســط.

واســتُخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي، وقامــت الباحثــة ببنــاء اســتبانة بهــدف التعــرف علــى درجــة معرفــة 
 ،(SQ3R) املعلمــات ألســاليب القــراءة الفاعلــة )القــراءة التصفحيــة – القــراءة التفحصيــة – القــراءة الدراســية
وللتعــرف علــى درجــة تطبيــق املعلمــات ألســاليب القــراءة الفاعلــة ، تبنــت الباحثــة تطبيــق جــزء مــن االســتبانة 

ــة  كأداة للمالحظــة. األصلي

وبعــد التأكــد مــن صــدق األداة وثباتهــا، قــام الباحثــان بتطبيقهــا، وتــال ذلــك حتليــل البيانــات التــي مت احلصــول 
عليهــا باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة التاليــة: املتوســط احلســابي، االنحــراف املعيــاري، والتكــرار، النســب 
املئويــة. وتكونــت عينــة البحــث مــن )5( معلمــات لتطبيــق أداة املالحظــة، ووزعــت االســتبانة علــى عينــة عشــوائية 

بلغــت )60( معلمــة.

وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:

- إن درجــة معرفــة املعلمــات بأســاليب القــراءة الفاعلــة بحســب اســتجابتهن يف أداة البحــث )االســتبانة( 
جــاءت بدرجــة عاليــة مبتوســط )2.5(.

- إن هنــاك تفــاوت واضــح بــني اســتجابات املعلمــات يف االســتبانة عــن واقــع التطبيــق كمــا متــت مالحظتــه 
لعينــة البحــث املختــارة ويعــزى ذلــك لألســباب التالية:

· ضعف وعي وإدراك املعلمة ألهمية استخدام القراءة يف تدريس العلوم.	
· ضعف معرفة املعلمة بالطرق الصحيحة لتطبيق أساليب القراءة الفاعلة عند تدريس العلوم.	

      ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث قدمت الباحثة عددا من التوصيات من أهمها ما يلي:
- إقامــة دورات ملعلمــات العلــوم لتعريفهــن باألســاليب املختلفــة للقــراءة الفاعلــة، وكيفيــة تفعيلهــا متزامنــة 

مــع دروس العلــوم.
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- تقــدمي دليــل مقتــرح ارشــادي يحتــوي أســاليب القــراءة الفاعلــة واالنشــطة والتطبيقــات يف كتــب العلــوم 
التــي ميكــن االسترشــاد بهــا عنــد التفعيــل. ويتولــى إعــداد هــذا الدليــل اجلهــة املســؤولة عــن مناهــج 

العلــوم املتمثلــة بــوزارة التربيــة والتعليــم ومركــز العبيــكان التعليمــي.

استراتيجيات التعلم منظم ذاتيًا لمادة الرياضيات وفق نموذج بينتريش 
وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى  طالبات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة.

أ. إكرام بنت بكر سعيد – إدارة التعليم بمكة المكرمة.
هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن درجــة امتــالك طالبــات القســم العلمــي الســتراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــاً 
ملــادة الرياضيــات، وطبيعــة العالقــة بــني اســتراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــاً للرياضيــات بتحصيلهــا، واكتشــاف 
الفــروق بــني طالبــات القســم العلمــي يف متوســطات االســتراتيجيات باختــالف مســتوى التحصيــل للمــادة 
والصــف الدراســي. طبقــت األداة علــى )257( طالبــة مــن املرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة، وأظهــرت النتائــج أن 
درجــة امتــالك طالبــات القســم العلمــي لالســتراتيجيات كانــت جيــده جــداً، وأن هنــاك عالقــة ارتباطيــة موجبــة 
دالــة إحصائيــا بــني اســتراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــاً ملــادة الرياضيــات والتحصيــل الدراســي، كمــا أشــارت 
إلــى أنــه ال توجــد فــروق دالــة يف درجــة االســتراتيجيات تعــزى الختــالف الصــف الدراســي، بينمــا توجــد فــروق 
دالــة احصائيــاً تبعــا ملســتوى التحصيــل الدراســي لصالــح ذوات التحصيــل املرتفــع و املتوســط، ويف ضــوء نتائــج 

الدراســة قدمــت الباحثــة عــدداً مــن التوصيــات.

أثر استراتيجية مقترحة قائمة على التطبيقات الحياتية في تنمية تحصيل 
العلوم والرياضيات لدى طالب المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية 

السعودية. 

د. أماني بنت خلف الغامدي – جامعة الدمام.
د. إبراهيم رفعت عثمان – جامعة الملك سعود.

هدفــت الدراســة إلــى اقتــراح اســتراتيجية تدريســية قائمــة علــى التطبيقــات احلياتيــة – ُرِمــز لهــا اختصــاراً 
POWER - لتنميــة حتصيــل كٍل مــن العلــوم والرياضيــات لــدى طــالب املرحلــة االبتدائيــة باململكــة العربيــة 
الســعودية؛ ومت اقتــراح اســتراتيجية الدراســة احلاليــة خــالل مراجعــة األدبيــات اخلاصــة مبعاييــر الدمــج بــني 
ــب  ــة مــن جان ــة يف األغــراض التعليمي ــات احلياتي ــف التطبيق ــر توظي ــب، ومعايي ــات مــن جان ــوم والرياضي العل
آخــر، كمــا مت بنــاء وحــدة ُمدمجــة يف ضــوء هــذه االســتراتيجية شــملت )وحــدة الصــوت والضــوء مبقــرر العلــوم، 
ووحــدة احمليــط واملســاحة واحلجــم مبقــرر الرياضيــات( للصــف اخلامــس االبتدائــي، كمــا مت بنــاء اختباريــن 
ــات  ــى مجموعــة مــن طالب ــة الدراســة عل ــذ جترب ــد مت تنفي ــا، وق ــني املشــار إليهم ــك الوحدت ــني يف تل حتصيلي
الصــف اخلامــس االبتدائــي مبدرســة )جامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن( مبدينــة الظهــران باململكــة العربيــة 
ــادة، يف حــني درســت  ــغ عــدد طالبــات املجموعــة الضابطــة )41( طالبــة درســن بالطريقــة املعت الســعودية، وبل
طالبــات املجموعــة التجريبيــة وعددهــن )36( طالبــة باالســتراتيجة املقترحــة يف الدراســة احلاليــة لدمــج 

ــوم والرياضيــات. تدريــس العل

ــني  ــة 0.01( ب ــد مســتوى دالل ــا )عن ــرق دال إحصائي ــا الدراســة وجــود ف ــت له ــي توصل ــج الت ــرز النتائ ــن أب وم
متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة التــي درســت وفــق االســتراتيجية املقترحــة واملجموعــة الضابطــة التــي 
درســت بالطريقــة التقليديــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار التحصيــل يف وحــدة الصــوت والضــوء )علــوم( وكذلــك 
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ــح درجــات  ــات( لصال ــط واملســاحة واحلجــم )رياضي ــل يف وحــدة احملي ــار التحصي ــق البعــدي الختب يف التطبي
ــوع ) الكبير(،حيــث  بلغــت قيمــة حجــم  ــة مــن الن ــر للفــروق الدال ــة. كمــا كان حجــم التأثي املجموعــة التجريبي
التأثيــر بداللــة  η2 بالنســبة  للفــرق الــدال يف حتصيــل العلــوم )0.44(، يف حــني بلغــت قيمــة حجــم التأثيــر 
بداللــة η2 بالنســبة  للفــرق الــدال يف حتصيــل الرياضيــات ) 0.49(؛ ممــا يعنــي فعاليــة االســتراتيجية املقترحــة 

يف تنميــة حتصيــل كٍل مــن العلــوم والرياضيــات. 

تأثير تدريس اإلحداثيات القطبية باستخدام وسائل حديثة على تحصيل 
طالبات المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات.

أ. نهى طارق محمد حموه – وزارة التعليم.
الهــدف مــن الدراســة التعــرف علــى أثــر تدريــس اإلحداثيــات القطبيــة باســتخدام وســائل حديثــة علــى حتصيــل 
طالبــات املرحلــة الثانويــة، والكشــف عــن الفــروق اإلحصائيــة بــني التطبيــق القبلــي والبعــدي للمجموعــة 
ــع أهــداف  ــث يتناســب م ــي، حي ــج شــبه التجريب ــوي. اســتُخدم املنه ــث الثان ــات الصــف الثال ــة لطالب التجريبي
الدراســة. تكونــت عينــة الدراســة النهائيــة مــن )40( طالبــة مــن الصــف الثالــث الثانــوي مبدينــة ينبــع الصناعيــة، 

ومت اســتخدام اختبــار حتصيلــي مكــون مــن )6( أســئلة، مــوزع علــى ثــالث مهــارات فرعيــة.

ومت احلصول على نتائج وتوصيات أبرزها:

وجــود فــروق ذات دالّلــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي عينــة الدراســة يف 
املجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق القبلــي والبعــدي ملهــارة متثيــل اإلحداثيــات القطبيــة، وإيجــاد طــول القطعــة 
املســتقيمة يف املســتوى القطبــي، والتحويــل بــني اإلحداثيــات القطبيــة والديكارتيــة يف الرياضيــات لصالــح 
التطبيــق البعــدي. وجــود أثــر الســتخدام الوســائل التعليميــة يف زيــادة التحصيــل ويف مهــارات اإلحداثيــات 
ــم التعليمــي، واســتخدامها كوســائل  ــاج الوســائل التعليميــة يف ضــوء منــاذج التصمي ــة, والتوســع يف إنت القطبي
تعليميــة تعلميــة، لتســاعد الطالبــات يف اكتســاب املهــارات الرياضيــة، ومهــارات متثيــل اإلحداثيــات القطبيــة 

بشــكل خــاص، وتضمــني املنهــج الوســائل التعليميــة التــي ثبــت فاعليتهــا يف تدريــس اإلحداثيــات القطبيــة.

أثر استخدام الماثلتيكس لتنمية التمثيل الرياضي لدى طالبات المرحلة 
المتوسطة بمدينة الرياض.

 د. سعاد بنت مساعد األحمدي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
أ. إيمان عبدالمحسن المجاهد  - مشروع الملك عبداهلل لتطوير التعليم

أ. كاملة عبداهلل العمري -  وزار ة التعليم.
هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام املاثلتيكــس يف تنميــة مهــارات التمثيــل الرياضــي لــدى طالبــات 
املرحلــة املتوســطة، ولتحقيــق هــذا الهــدف مت اســتخدام املنهــج شــبه التجريبــي لفحــص أثــر اســتخدام التعلّــم 

املدمــج علــى مهــارات التمثيــل الرياضــي.

 وتكونــت عينــة البحــث مــن )80( طالبــة مت اختيارهــن بطريقــة عمديــة مــن فصلــني بإحــدى مــدارس املرحلــة 
املتوســطة، مت تقســيمهن إلــى مجموعتــني: املجموعــة التجريبيــة املكونــة مــن )40( طالبــة وهــم مــن فّعلــت لهــم 
املعلمــة موقــع املاثلتيكــس أثنــاء تدريســها مقــرر الرياضيــات يف الفصــل الدراســي األول، واملجموعــة الضابطــة 
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ــار يقيــس مســتوى  ــارة عــن اختب ــت أداة الدراســة عب ــادة، وكان ــة درســن بالطريقــة املعت ــة مــن )40( طالب مكون
مهــارات التمثيــل الرياضــي لــدى الطالبــات، مت تطبيقــه بدايــة ونهايــة الفصــل الدراســي األول. وقــد مت حتليــل 

البيانــات باســتخدام اختبــار )ت(، واختبــار مربــع إيتــا وقــد أظهــرت نتائــج البحــث مــا يلــي:

وجــود فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطي درجــات املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي 
ملهــارات التمثيــل الرياضــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة 

أشــارت قيــم مربــع إيتــا إلــى حجــم تأثيــر كبيــر ومتوســط الســتخدام املاثلتيكــس علــى تنميــة مهــارات التمثيــل 
الرياضــي لــدى الطالبــات باملجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي.

وجــود فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي ملهــارات 
ــى اســتخدام املاثلتيكــس مــن أجــل  ــق البعــدي. وأوصــى البحــث باحلــث عل ــح التطبي ــل الرياضــي لصال التمثي

تنميــة مهــارات التمثيــل الرياضــي.

عمليات العلم المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي مقارنة 
بالكتاب األصل لسلسلة ماجروهل.

أ. د. نضال بنت شعبان األحمد –جامعة الملك سعود.
أ.  ندى بنت عبداهلل الغانم –   جامعة الملك سعود.

هدفــت الدراســة إلــى حتديــد عمليــات العلــم األساســية والتكامليــة املتضمنــة يف كتــاب العلــوم للصــف الثالــث 
ــة مــن منتجــات  االبتدائــي يف سلســة ماجروهــل، وقيــاس مســتوى تضمينهــا فيمــا يقابلهــا مــن النســخة املعّرب
مشــروع تطويــر الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع عمليــات العلــم الــواردة يف 
هــذه الكتــب والبالــغ عددهــا )12(، واســتخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي باســتخدام أســلوب حتليــل احملتــوى، 

وبنــاًء عليــه صممــت بطاقــة حتليــل واســتخدمتها بعــد التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. 

ــوم للصــف الثالــث االبتدائــي ســواء كان  أظهــرت النتائــج أن عمليــات العلــم األساســية املتضمنــة يف كتــب العل
تضمينهــا صريحــاً أم ضمنيــاً هــي: )املالحظــة، القيــاس، التصنيــف، التوقــع، اســتخدام األرقــام والتواصــل(، أمــا 
بالنســبة لعمليــات العلــم التكامليــة فكانــت: )توليــد الفرضيــات واختبارهــا، التعامــل مــع املتغيــرات، االســتنتاج، 
ــم األساســية  ــات، النمذجــة والتجريــب(. وبينــت نتائــج التحليــل أن مســتوى حتقــق عمليــات العل تفســير البيان
يف الكتــاب املعــّرب كان متوســطاً، ، فــكان مســتوى حتقــق عمليــات املالحظــة والقيــاس مرتفعــاً، يف حــني كان 
مســتوى حتقــق العمليــات األخــرى، التصنيــف، التوقــع، اســتخدام األرقــام والتواصــل متوســطاً. كمــا أظهــرت 
النتائــج أن مســتوى حتقــق عمليــات العلــم التكامليــة كان أيضــاً متوســطاً، فــكان مســتوى حتقــق عمليــات تفســير 
البيانــات واالســتنتاج مرتفعــاً، أمــا عمليــات التجريــب والنمذجــة كان متوســطاً، يف حــني كان حتقــق عمليــة 
ــا  ــي كان مســتوى حتققه ــات واختبارهــا والت ــد الفرضي ــة تولي ــراً عملي ــرات منخفضــاً، وأخي التعامــل مــع املتغي

منخفضــاً جــداً.

ويف ضــوء نتائــج الدراســة ُقــدم عــدداً مــن التوصيــات مــن أهمهــا توفيــر مرحلــة اإلثــراء والتوســع يف نهايــة كل 
ــة،  ــة العلمي ــة، الكتاب ــم كالقــراءة العلمي ــات العل ــي تدعــم عملي ــواع متنوعــة مــن األنشــطة الت ــة أن درس متضمن

التركيــز علــى املهــارات، وأنشــطة أعمــل كالعلمــاء وذلــك كمــا وردت يف السلســلة األصــل.
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أثر الطريقة المطورة لحساب نواتج الضرب خوارزمية »عبد الوهاب« على 
إتقان الطالب الضرب العمودي. 

أ. عبدالوهاب بن ظاهر العنزي – إدارة تعليم الرياض.
نبعــت الطريقــة املطــورة حلســاب نــواجت الضــرب »خوارزميــة عبدالوهــاب« بعــد بحــث وتقــٍص وقــراءة ومراجعــة 
وخــوض جتــارب عديــدة ودراســة احتياجــات امليــدان التربــوي، وتلمــس مــا يخــدم الطــالب ويفيدهــم وكل مــا 
يســهل عليهــم إدراك املفاهيــم الرياضيــة ومنهــا علــى وجــه اخلصــوص مفهــوم الضــرب وخوارزمياتــه. وترتكــز 
الطريقــة علــى تطويــر فلســفة الصنـــــــدوق العربــي والــذي يعتمــــد علــى الفصــل بــني مفهومــي الضــرب واجلمــع. 
حيــث يتــم الفصــل التــام بــني مفهــوم الضــرب ومفهــوم اجلمــع أثنــاء إجــراء العمليــات، حيــث هدفــت الدراســة 
إلــى معرفــة أثــر »خوارزميــة عبدالوهــاب« علــى مهــارات الطــالب يف حســاب الضــرب العمــودي، ولتحقيــق 
ذلــك مت اختيــار عينــة مــن طــالب الصــف الســادس االبتدائــي مبدرســة اخلليــل بــن أحمــد االبتدائيــة بالريــاض 

وعددهــم )25( طالبــاً وأظهــرت الدراســة النتائــج اآلتيــة:

· إتقان الطالب للخوارزمية وبنسبة 85 %.	
· حتسن مستوى الطالب يف حساب الضرب العمودي بنسبة %100.	
· سرعة الطالب يف إجناز عمليات الضرب العمودي وبكل دقة.	

فعالية تدريس العلوم باستخدام قبعات التفكير الست في التحصيل 
وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف األول المتوسط.

أ. سحر يحيى موسى – جامعة الملك خالد.

ــوم باســتخدام قبعــات التفكيــر الســت يف التحصيــل,  ــرف فاعليــة تدريــس العل هــدف البحــث احلالــي إلــى تّع
وتنميــة التفكيــر الناقــد لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط, ولتحقيــق هــذا الهــدف اعتمــد البحــث املنهــج 
الوصفــي, واملنهــج التجريبــي, ومت اختيــار التصميــم التجريبــي للمجموعتــني التجريبيــة والضابطة ذات االختبار 
القبلــي – البعــدي, حيــث أعــدت الباحثــة اختبــار يف التحصيــل وآخــر يف التفكيــر الناقــد وطبــق البحــث  علــى 

عينــة عشــوائية بلــغ عــدد أفرادهــا )100( طالبــة مــن طالبــات الصــف األول املتوســط مبنطقــة عســير.

ــد مســتوى )0.01( بــني متوســطي درجــات  ــاً عن ــة إحصائي ــى وجــود فــروق دال ــج البحــث إل وقــد أشــارت نتائ
طالبــات املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار التحصيــل واختبــار التفكيــر الناقــد يف 

العلــوم لصالــح املجموعــة التجريبيــة, ويف ضــوء تلــك النتائــج, مت تقــدمي بعــض التوصيــات واملقترحــات. 

أثر تدريس هندسة الفراكتال في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب 
المرحلة الثانوية.

أ. إبراهيم محمد قناف المعافا –جامعة الملك سعود.
هدفت هذه الدراسة إلى إعداد وتنظيم مواصفات ومحتوى وحدة يف هندسة الفراكتال

 )Fractal Geometry(, ومعرفة أثرها يف تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

تكونــت عينــة الدراســة مــن )34( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الصــف الثانــي الثانــوي مبحافظــة صنعــاء ومت 
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اســتخدام املنهــج التجريبــي، ذي املجموعــة الواحــدة مــن خــالل التطبيــق القبلــي والبعــدي ألداة التجربــة. 
ولغــرض جمــع البيانــات مت اســتخدام اختبــار يف التفكيــر اإلبداعــي معــد مــن قبــل أ.د/ محمــود منســي أســتاذ 
علــم النفــس التربــوي – كليــة التربيــة – جامعــة اإلســكندرية والــذي بلــغ معامــل ثباتــه )0,92( وبلــغ صــدق البنــاء 
مــن خــالل معامــالت االرتبــاط للســؤال مــع أبعــاد املقيــاس مــا بــني) 0,69 – 0,92( وهــي دالــة إحصائيــا عنــد 
مســتوى أصغــر مــن ) 0,01 ( وقــام الباحــث بتكييفــه علــى البيئــة اليمنيــة  ، ومتــت معاجلــة البيانــات باســتخدام 

ــني. ــني مترابطت ــار  t-test لعينت ــن األحــادي واختب ــل التباي ــق حتلي ــة SPSS, بتطبي حزم
وأسفرت النتائج عن اآلتي :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ) α≥0,01(  بــني أداء أفــراد املجموعــة التجريبيــة 	 
يف التطبيــق القبلــي والبعــدي الختبــار التفكيــر اإلبداعــي, وعلــى كل مهــارة مــن مهاراتــه ) الطالقــة ، املرونــة، 

األصالــة( ولصالــح األداء البعــدي.  
حتقــق حجــم تأثيــر تربــوي كبيــر بعــد تدريــس الوحــدة التجريبيــة علــى التفكيــر اإلبداعــي لــدى عينــة 	 

الدراســة.
عملــت الوحــدة التجريبيــة علــى تنميــة مهــارة الطالقــة مبعــدل أعلــى مــن مهــارة املرونــة يف حــني كان النمــو 	 

ملهارتــي املرونــة واألصالــة باملعــدل نفســه لــدى طــالب عينــة الدراســة.
ويوصى الباحث بضرورة تضمني موضوع هندسة الفراكتال يف مناهجنا الدراسية.

االتجاهات الوالدية نحو الرياضيات المدرسية وعالقتها ببعض المتغيرات 
الديمغرافية: دراسة ميدانية بمدينة الرياض. 

د. مسفر بن سعود السلولي – جامعة الملك سعود.
هدفــت الدراســة احلاليــة إلــى محاولــة التعــرف علــى اجتاهــات أفــراد عينــة مــن املجتمــع ممثلــة يف الوالديــن 
)اآلبــاء واألمهــات( نحــو الرياضيــات املدرســية ودورهــا يف تعزيــز اجتاهــات األبنــاء نحو الرياضيات. اســتخدمت 
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي، حيــث مت إعــداد اســتبانة لقيــاس اجتاهــات الوالديــن، حيــث مت توزيعــه علــى 
عينــة مكونــة مــن )415( مشــارك مــن اآلبــاء واألمهــات يف مدينــة الريــاض. جــاءت أبــرز النتائــج أن الوالديــن 
يحملــون اجتاهــات محايــدة بشــكل عــام تقــع يف املنتصــف بــني االيجابــي والســلبي ومبتوســط 3.35 وانحــراف 
معيــاري 0.69. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــني اآلبــاء واألمهــات يف اجتاهاتهــم 
نحــو الرياضيــات. يف حــني وجــدت فــروق دالــة إحصائيــا تعــزى ملتغيــر املؤهــل العلمــي حيــث تكــون االجتاهــات 
أكثــر إيجابيــه لــذوي املؤهــالت املرتعــة، وأظهــرت النتائــج أن العاملــني يف القطــاع اخلــاص لديهــم اجتاهــات أكثــر 
ايجابيــة ممــن يعمــل يف القطــاع احلكومــي. كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــني تقييــم الوالديــن 
ألنفســهم يف الرياضيــات، فمــن كان تقييمــه ملســتواه يف الرياضيــات مرتفــع كانــت اجتاهاتــه نحــو الرياضيــات 

عاليــة.
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فعالية حل مسائل الحسابات الكيميائية في فصل »المول« بمقرر )كيمياء 1( 
باستخدام القوانين الكيميائية والمثلثات الهندسية.

أ. الجوهرة بنت محمد المقرن – وزارة التعليم 
 هــدف البحــث إلــى معرفــة مــدى فعاليــة تطبيــق طريقــة بديلــة لطريقــة »عامــل التحويــل« املعتمــدة يف 
ــزت الطريقــة البديلــة علــى  ــاء 1(؛ وارتك ــرر )كيمي حــل مســائل احلســابات الكيميائيــة بفصــل »املــول« يف مق
»القوانــني الكيميائيــة واملثلثــات الهندســية«. علًمــا بأنــه قــد مت شــرح طريقــة »عامــل التحويــل« وتطبيقهــا علــى 
ــق البحــث  ــا. وقــد ُطبِّ ــات معه ــت الباحثة/املعلمــة مــن مــدى جتــاوب الطالب ــى يف الفصــل؛ لتتثب املســائل األول
ــام الدراســي  ــن الع ــر( يف الفصــل األول م ــاض )نظــام املقررات-تطوي ــة )48( بالري ــة يف الثانوي ــى 65 طالب عل
1435-1436هـــ، واتســمت العينــة باســتيعابها ملســتويات متدرجــة يف التحصيــل الدراســي، والتفــاوت يف مــدى 
االجتهــاد. ومت تطبيــق التجربــة باســتخدام أوراق عمــل مفرغــة، ومعــدة بشــكل يتناســب مــع املســائل الكيميائيــة، 
مــع االســتعانة ببعــض اليدويــات وعينــات مــن احللــوى والكعــك. وقــد كشــفت نتائــج تطبيــق التجربــة عــن عــدم 
جتــاوب الطالبــات عموًمــا –ومــن بينهــن املتفوقــات- يف اســتيعاب طريقــة »عامــل التحويــل«، ولــم يتمكــن مــن 
تطبيقهــا ذاتّيًــا؛ إذ كانــت الطالبــة تلجــأ للتخمــني يف كتابــة عامــل التحويــل، كمــا ال تســتطيع التحقــق مــن صحــة 
حلهــا أو خطئهــا. يف حــني كانــت النتائــج مغايــرة مــع تطبيــق الطريقــة البديلــة »القوانــني الكيميائيــة واملثلثــات 
ــن مــن فهمهــا  الهندســية«؛ إذ أظهــرت الطالبــات خــالل احلصــص الدراســية جتاوًبــا أكبــر باســتخدامها، ومتكَّ
ــن مــن التحقــق مــن صحــة احلــل؛ إمــا باســترجاع القوانــني أو  وتطبيقهــا بشــكٍل أســرع ودقــة أعلــى، كمــا متكَّ
باســترجاع ترتيــب الكميــات القياســية املكونــة ألي قانــون يف املثلــث الهندســي. وكشــفت إجابــات الطالبــات يف 
ــة يف حــل املســألة اخلاصــة بحســابات  ــاع عمــوم الطالبــات للطريقــة البديل ــار النهائــي للمقــرر عــن اتب االختب
فصــل »املــول«؛ وذلــك باســتخدام القوانــني الكيميائيــة املناســبة، مــع متكنهــن بشــكٍل كبيــر مــن حلهــا بفعاليــة، 
كمــا اســتعانت بعــض الطالبــات برســم املثلــث الهندســي؛ ممــا يــدل علــى أن لــه دور مســاند الختيــار القانــون 

الكيميائــي املناســب للمســألة

تقويم كتاب الرياضيات المطور للصف األول متوسط

 .NAGC   في ضوء معايير

د. محمد حمد الخزيم – جامعة حائل.
  NAGC هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى حتقــق معاييــر اجلمعيــة الوطنيــة لألطفــال املوهوبــني   
يف كتــاب الرياضيــات املطــور للصــف األول متوســط مبجاالتــه األربعــة:) التعلــم والنمــو، التقييــم، تخطيــط 
املنهــاج وأســاليب التدريــس، بيئــات التعلم(.ولتحقيــق هــذا الهــدف مت بنــاء أداة البحــث بحيــث تضمنــت املعاييــر 
واملؤشــرات التــي ينبغــي حتققهــا يف كتــاب الرياضيــات املطــور للصــف األول متوســط املعتمــدة مــن اجلمعيــة 
الوطنيــة األمريكيــة للموهوبــني NAGC  ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث اســتخدم الباحــث معادلــة هولســتي 
ــوزون  ــج باســتخدام املتوســط امل ــل النتائ ــم مت حتلي ــل ، ث ــات التحلي ــن ثب ــق م ــاق والتحق ــل االتف حلســاب معام

للتكــرارات وتوصــل البحــث لعــدة نتائــج مــن أهمهــا:

1-  حتديــد معاييــر NAGC التــي ينبغــي حتققهــا يف كتــاب الرياضيــات املطــور للصــف األول املتوســط ، وقــد 
تضمنــت   قائمــة املعاييــر )15(  معيــاراً ، و )131(  مؤشــراً .
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ــات  ــم والنمــو( و)التقييم(و)بيئ ــر بعــض املجــاالت مجــاالت وهي:مجــاالت) التعل حتققــت مؤشــرات معايي   -2
التعلــم( و )املنهــاج وأســاليب التدريــس( يف كتــاب الرياضيــات املطــور للصــف األول املتوســط بشــكل كاف. 

ــات املطــور  ــاب الرياضي ــادة( يف كت ــومي البرمجــة( و)القي ــذات( و)تق ــر)إدراك ال حتققــت مؤشــرات معايي   -3
للصــف األول املتوســط بدرجــة  غيــر كافيــة.

وقــد أوصــى الباحــث بإعــادة النظــر يف مــدى متثيــل بعــض املعاييــر الوجدانيــة يف كتــاب الرياضيــات للصــف 
ــم  ــادة تدعي ــومي البرمجــة( ،و زي ــادة( ومعيار)تق ــار )القي ــذات( ومعي ــار )إدراك ال ــة كمعي األول متوســط املتمثل
ــادة التنــوع يف عــرض  ــة يف معاييــر )إدراك الــذات(،  ومعاييــر )القيادة(،وزي بعــض اجلوانــب الوجدانيــة املتمثل
املواقــع اإللكترونيــة التــي تدعــم عمليــة التعلــم الــذي يــؤدي بــدوره إلــى  حتقيــق معاييــر )تقــومي البرمجــة( 
،والتأكيــد علــى مراعــاة املعاييــر العامليــة NAGC عنــد بنــاء مناهــج الرياضيــات وعــدم إهمــال هــذه املعاييــر، 
مــع االهتمــام بالتعلــم القائــم علــى إدراك الــذات، والكفايــة القياديــة، واكتشــاف مكامــن القــوة والضعــف لــدى 
الطالــب والعمــل وفــق ظــروف مجموعــات الطلبــة التــي يعمــل معهــا مــن خــالل حســن التواصــل وإظهــار روح 

التعــاون لــدى تطبيــق املســائل الرياضيــة.

أثر الكتابة الريٌاضيٌة في رفع مستوى التحصيٌل الدراسي لدى طالبات الصف 
الثالث متوسط. 

أ. إيمان بنت عبد الرحمن الغامدي – وزارة التعليم.
هــدف هــذا البحــث اإلجرائــي إلــى تقصــي أثــر الكتابــة الرياضيــة يف رفــع مســتوى التحصيــل الدراســي لــدى 
طالبــات الصــف الثالــث متوســط يف مــادة الرياضيــات, ويف ضــوء ســؤال الدراســة مت إعــداد اختبــار ُطبــق علــى 
مجموعتــني مــن الطالبــات، مجموعــة ضابطــة مكونــة مــن)21( طالبــة، ومجموعــة جتريبيــة مكونــة مــن )22( 
ــس املجموعــة الضابطــة باســتعمال اخلطــوات  ــة. ومت تدري ــة )43( طالب ــراد العين ــغ عــدد أف ــث بل ــة, حي طالب
ــَف للمجموعــة  ــات املطــورة, فيمــا أُضي ــع للتدريــس وفــق الطريقــة املتبعــة يف تدريــس مقــررات الرياضي األرب
الضابطــة اســتعمال الكتابــة الرياضيــة لشــرح وتفســير األمثلــة احمللولــة أثنــاء خطــوة التدريــس، وفــق خطــوات 

التدريــس للمقــررات املطــورة.

وُرصــدت الدرجــات للمجموعتــني - الضابطــة والتجريبيــة - يف اختباريــن قبلــي وبعــدي يف البــاب الثالــث مــن 
املقــرر, وهــو بــاب حتليــل الــدوال اخلطيــة، والــذي يُصنــف عــادًة بأنــه البــاب األكثــر صعوبــة يف أبــواب مقــرر 

رياضيــات الصــف الثالــث املتوســط للفصــل الدراســي األول.

وقد خلَُص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي بُنيت على نتائج البحث.
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تصورات طالب الصف الثالث ثانوي الستخدام »يوتيوب« كأحد مصادر تعلم 
العلوم خارج المدرسة.

أ. محمد بن علي الجالل – وزارة التعليم.
هــدَف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى وجهــة نظــر طــالب الصــف الثالــث ثانــوي يف مدينــة بقيــق الســتخدام 
»يوتيــوب« بوصفــه مصــدراً مــن مصــادر تعلــم العلــوم الطبيعيــة خــارج املدرســة. وشــملت عينــة البحــث )111( 
طالبــاً مــن طــالب الصــف الثالــث ثانــوي، ميثلــون جميــع طــالب الصــف الثالــث ثانــوي طبيعــي باملــدارس الثانويــة 
يف مدينــة بقيــق خــالل الفصــل الدراســي األول مــن العــام 1435-1436هـــ. ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث طــور 

الباحــث اســتفتاء للحصــول علــى آراء العينــة.

ــث  ــوم خــارج املدرســة؛ حي ــم العل ــة يف تعل ــوب« بدرجــة عالي ــة لـــ »يوتي ــج البحــث اســتخدام العين ــرت نتائ أظه
تســتخدم عينــة البحــث مقاطــع الفيديــو املعروضــة علــى »يوتيــوب« يف تعلــم العلــوم بطــرق مناســبة لهــم وتشــد 
ــى معلومــات  ــا خــارج املدرســة، أو حصولهــم عل ــي يحتاجونه ــى املعلومــات الت انتباههــم، وتســهل حصولهــم عل

ــدة.  ــة اجلدي حــول االكتشــافات العلمي

كمــا أظهــرت النتائــج أن اســتخدام »يوتيــوب« أقــل يف إنتــاج مقاطــع علميــة مــن ِقبلهــم، أو التواصــل مــع اآلخريــن 
مــن خــالل التعليقــات التــي حتــوي معلومــات إضافيــة، أو أســئلة ونقاشــات تعليميــة.

ويف نهايــة البحــث قــدم الباحــث توصيــات لتفعيــل اســتخدام »يوتيــوب« يف تعليــم العلــوم؛ وتوظيفــه يف حتقيــق 
األهــداف التعليميــة.

أثر عالمات العلوم السعوديات على اتجاه الطالبات في الصف األول الثانوي 
الختيار المسار المناسب

أ. د. نضال بنت شعبان األحمد – جامعة الملك سعود.
أ. نورة العضيدان – وزارة التعليم 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور العاملــات الســعوديات يف مجــال العلــوم وتأثيرهــن علــى اجتاهــات 
ــي يف البحــوث  ــج شــبه التجريب ــق هــدف الدراســةت ّم اســتخدام املنه ــة املســتقبلية. ولتحقي ــات العلمي الطالب
التربويــة مــن خــالل إعــداد مقيــاس اجتــاه مت تطبيقــه قبــل إجــراء أنشــطة تعليميــة تعريفيــة وبعدهــا علــى عينــة 
مكونــة مــن )71( طالبــة مــن طالبــات الصــف األول الثانــوي. وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية 
بــني اســتجابات الطالبــات البعديــة والقبليــة لصالــح البعديــة. وقــد نوقشــت النتائــج يف ضــوء األدب التربــوي, 
وبنــاًء علــى نتائــج الدراســة فإنهــا توصــي بضــرورة توعيــة الطالبــات إلختيــار املســار الدراســي املناســب لهــن 

وتدعيــم طموحــات الطالبــات العلميــة, وكذلــك االهتمــام بإبــراز دور عاملــات العلــوم وإجنازاتهــن.
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ورش العمل

ورش عمل متزامنة )1(
الثالثاء 1436/7/16هـ )6:30-4:00(

1. اسم الورشة:  الربط بني العلوم واللغة لتطوير نتائج الطالب  . 
Linking Science and Literacy for Improved Students Outcomes.

المدرب: د. بيل بادرز

السيرة الذاتية 

بيــل بيــدرز هــو الرئيــس الســابق للجمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم )NSTA(. تقاعــد مــن مدرســة عاصمــة 
مقاطعــة كليفالنــد )CMSD( مبدينــة كليفالنــد، بواليــة أوهايــو، حيــث عمــل، ألكثــر مــن أربعــة عقــود، مدرســاً 
يف املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة، ومدرســاً ملصــادر مقــررات العلــوم، ومديــراً للمؤسســة الوطنيــة للعلــوم والتــي 
ــة ملعلمــي  ــة الوطني ــدرز اســهامات واســعة للجمعي ــوم. وقــد قــدم بي ــات والعل ــد للرياضي متــول منظمــة كليفالن
ــر مــن اللجــان، وفــرق  ــة ، وعمــل يف عــدد كبي ــق املــدراء باجلمعي ــر قســم فري ــوم. كمــا شــغل منصــب مدي العل
املهــام التــي يعــود تاريخهــا إلــى أوائــل التســعينيات مــن القــرن العشــرين، منهــا عملــه كمحكــم لبرنامــج توشــيبا 
واجلمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم  و«أكادمييــة معلــم العلــوم اجلديــد« للجمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم, وقــدم 

العديــد مــن جلســات املؤمتــرات الوطنيــة واحملليــة للجمعيــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم.

Tomodachi/-وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد كان لبيــدارز دوراً فعــاالً يف تطويــر برنامــج )توموداتشــي توشــيبا
Toshiba ( وبرنامــج حتــدي دوبونــت يف كتابــة املقــاالت )DuPont Essay Challenge(. ويتجلــى جهــود بيــدارز 
يف تعليــم العلــوم أيضــاً مــن خــالل مشــاركته يف العديــد مــن املنظمــات املهنيــة األخــرى. لقــد شــغل بيــدارز 
ــوم )CRCST( واجلمعيــة االساســية  منصــب الرئيــس واألمــني املالــي ملجلــس كليفالنــد اإلقليمــي ملعلمــي العل
للمنــح الرئاســية )SEPA(. كمــا عمــل بيــدارز باعتبــاره املمثــل املُنتخــب عــن مقاطعتــه يف مجلــس إدارة تعليــم 
العلــوم بواليــة أوهايــو )SECO(, وكان أيضــا عضــواً يف فريــق كتابــة املعاييــر الوطنيــة لتعليــم العلــوم. ومت 
تكرميــه إلســهاماته يف تعليــم العلــوم. وحصــل بيــدارز علــى اجلائــزة الرئاســية للتميــز يف تدريــس الرياضيــات 
والعلــوم يف العــام )1992(, كمــا حصــل علــى منحــة معلــم الشــرف لبرنامــج الفولبرايــت )2000(. وشــارك يف 
العديــد مــن اللجــان االستشــارية الوطنيــة واإلقليميــة للتقــومي الوطنــي لتطــور التعليــم )NAEP(، واألكادمييــة 

.)NSF( ــوم الوطنيــة ــوم، واملجلــس القومــي للبحــوث )NRC( ومؤسســة العل الوطنيــة للعل
Bill Badders

Bill Badders is the retiring president of the National Science Teachers Association 
(NSTA). Badders is retired from the Cleveland Metropolitan School District (CMSD) 
in Cleveland, Ohio, where, for more than four decades, he was an elementary and 
middle school teacher, science resource teacher, and the director of the National 
Science Foundation funded Cleveland Math and Science Partnership.

Badders has contributed extensively to the NSTA. He has served as a division di�
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rector on NSTA’s board of directors, worked on numerousl committees, panels and 
tasks forces dating back to the early 1990s, served as a judge for the Toshiba/NSTA 
ExploraVision program and NSTA New Science Teacher Academy, and presented 
numerous sessions at NSTA national and area conferences. In addition, he was in�
strumental in the development of the Tomodachi/Toshiba program and the DuPont 
Essay Challenge. 

Badders devotion to science education is also evidenced by his involvement in nu�
merous other professional organizations. He has served as president and treasurer 
of the Cleveland Regional Council of Science Teachers (CRCST) and the Society 
of Elementary Presidential Awardees (SEPA). Badders also served on the board of 
directors, as an elected district representative, of the Science Education Council of 
Ohio (SECO). He was also a member of the writing team for the National Science 
Education Standards. 

Throughout his career, Badders has been honored for his contributions to science 
education. He received a Presidential Award for Excellence in Mathematics and Sci�
ence Teaching (1992) and is a Fulbright Memorial Teacher Fund recipient (2000). He 
has served on many national and regional advisory panels for the National Assess�
ment of Education Progress (NAEP), the National Academy of Science, the National 
Research Council (NRC) and the National Science Foundation (NSF).

ملخص الورشة 

تعــد اللغــة مكونــا أساســيا يف تطويــر املعرفــة العلميــة للطــالب والفهــم الرياضــي. كمــا أن االســتقصاء ليــس 
مجــرد أنشــطة عمليــة, يفتــرض تطبيــق العلــوم يف ســياق لغــوي يتنــاول احملتــوى مــن خــالل أنشــطة أســتقصائية 
ونصوص.وهــذا يدعــم قــدرة الطــالب علــى القــراءة والكتابــة واملناقشــة يف ســياق التعلــم القائــم علــى احملتــوى. 
ــة« للطــالب. وتوجــد أســباب عــدة  ــة واملعلومــات والنــص » االنشــطة العقلي ــات الثانوي ويوفــر اســتخدام البيان
لدمــج العلــوم والرياضيــات واللغــة ومنهــا:  نقــل التعلــم مــن النــص الــى اخلبــرة; التعلــم يف ســياق محتــوى علمــي ;  
واللغــة تعــد جــزءاً أساســياً يقــوم بــه العلمــاء الطبيعيــون وعلمــاء الرياضــات; كمــا أن العلــوم واللغــة تدعــم بعضهــا 
ــراءة أنشــطة  ــات والق ــوم والرياضي ــد الع ــا تع ــا. كم ــدة توضــح التداخــل بينهم ــا يوجــد صــور عدي بعضــاً , كم
اســتقصائية. يفتــرض اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن النصــوص؛ وميكــن أن يضــم ذلــك الكتــب املدرســية و 
اجلرائــد، وأوراق املعلومــات، واملقــاالت، واملجــالت العلميــة، ومصــادر االنترنــت. و اســتخدام النصــوص يدعــم 
فهــم الطالــب للعلــوم والرياضــات ويزيــده عمقــا. باإلضافــة إلــى أن ربــط العلــوم اللغــة يزيــد مــن التقــارب بينهما. 
وســوف نتــاول هــذه اجللســة اســتراتيجيات الربــط بــني العلــوم واللغــة التــي تدعــم قــدرات الطــالب علــى القــراءة 

والكتابــة واملناقشــة يف ســياق العلــوم والتعلــم القائــم علــى البحــث. 
Abstract: Literacy is a key component in developing student scientific and math�
ematical understanding. Inquiry is not just hands-on. Science should be done in 
the context of literacy, addressing content through inquiry activities and text. This 
supports the students’ abilities to read, write, and discuss in the context of con�
tent-based learning. The use of secondary data, information, and text provides for 
“minds-on” reading.  There are many reasons to integrate science, math, and litera�
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cy including: limits to learning solely from text or experience; learning in the context 
of a content area; literacy is an essential part of what scientists  and mathemati�
cians do; and science and literacy support each other and there are many ways in 
which the two overlap.  Science, math, and reading should both be considered as 
inquiries. A variety of kinds of text should be used. These could include textbooks, 
newspaper articles, fact sheets, essays, science magazines, and Internet resources. 
The use of text supports and deepens student understanding of science and math.  
In addition, Linking science and literacy capitalizes on the synergies between the 
two.  This session will explore strategies for linking science and literacy that support 
students’ abilities to read, write, and discuss in the context of science and inqui�
ry-based learning.

 

العلــوم  دروس  يف   STEM لدمــج  معــا  اخلبــرات  وتبــادل  التعلــم  الورشــة:  اســم   .2
والرياضيــات.

Learning together and sharing experiences to integrate STEM in the 
science and math classrooms

المدرب:  د. ناصر منصور

السيرة الذاتية

ــة  ــة يف جامع ــة التربي ــا بكلي ــة يف برنامــج الدراســات العلي ــة العلمي            ناصــر منصــور هــو أســتاذ التربي
إكســتر وهــو أســتاذ مشــارك يف جامعــة طنطــا، بجمهوريــة مصــر, كمــا انــه زميــل يف أكادمييــة التعليــم العالــي 
)HEA(. يف جامعــة إكســتر، ويعمــل الدكتــور ناصــر مديــراً ملركــز تعليــم العلــوم والرياضيــات والتقنيــة ومديــراً 
لبرنامــج ماجســتير العلــوم يف البحــوث التربويــة. تخــرج الدكتــور منصــور مــن جامعــة إكســتر باململكــة املتحــدة 
يف العــام 2008, وقــد تناولــت رســالة الدكتــوراه درجــة معتقــدات وممارســات املعلمــني حــول العلــوم والتقنيــة 
واملجتمــع )STS( مــع التركيــز علــى التفاعــل بــني القضايــا الثقافيــة, علــى ســبيل املثــال: املعتقــدات الدينيــة 

وتدريــس العلــوم.

و   ،)Science Education( مثــل:  املرموقــة  التربيــة  مجــالت  يف  بالنشــر  منصــور  الدكتــور  قــام  وقــد 
و   ،)Journal of Science Teacher Education(و  ،)International Journal of Science Education(
 Computer(و  ،)Research in Science Education(و  )Cultural Studies of Science Education(
 Science“« مــن ضمــن كتبــه احلديثــة: كتــاب .)and Education and European Educational Research
Education for Diversity: Theory and Practice » وكتــاب آخــر تنــاول »التربيــة العلميــة يف دول اخلليــج 
 Science Education in the Arab Gulf States: Visions, Sociocultural Contexts and“ «  العربــي
Challenges”. وقــد مت منــح الدكتــور منصــور جائــزة أفضــل ورقــة يف مؤمتــر جمعيــة البحــوث التربويــة 
األوروبــي يف العــام 2007 , وجائــزة جامعــة إكســتر يف التميــز واالســتحقاق يف العــام 2011. الدكتــور منصــور 
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عضــو يف املشــاريع التعليميــة الدوليــة يف مصــر واململكــة العربيــة الســعودية واململكــة املتحــدة, كمــا أنــه عضــواً 
يف عــدد مــن املنظمــات الوطنيــة مبــا يف ذلــك) اجلمعيــة االوربيــة لبحــوث تدريــس العلــوم ESERA، واجلمعيــة 
الوطنيــة للبحــث يف تعليــم العلــوم NARST، وجمعيــة تعليــم معلمــي العلــوم ASTE، واجلمعيــة البريطانيــة 
لتطويــر العلــوم BAAS وجمعيــة البحــوث التربويــة البريطانيــة BERA(, وهــو حاليــاً محــرر مشــارك يف مجلــة 
مهــارات اإلبــداع والتفكيــر )Thinking Skills and Creativity(, كمــا كان رئيســاً ملؤمتــر الباحــث املبتــدئ 
 ،)EARLI( ــم ــم والتعل ــة األوروبيــة لألبحــاث يف التعلي احلديــث )JURE( عــام 2011م مــا قبــل مؤمتــر اجلمعي

والــذي ُعقــد يف إكســتر. 
Nasser Mansour

Nasser Mansour is a senior lecturer in science education at the Graduate School 
of Education at Exeter University and an associate professor at Tanta University, 
Egypt. He is Fellow of the Higher Education Academy (HEA). At Exeter University, 
he is the Director of the Centre for Science, Maths and Technology Education and 
the Programme Director for the MSc in Educational Research. Dr. Mansour grad�
uated from University of Exeter, UK in 2008. His PhD looked at teachers’ beliefs 
and practices about STS with emphasis on the interaction between cultural issues 
e.g. religious beliefs and the teaching of Science. Dr. Mansour published in presti�
gious education journals such as Science Education, International Journal of Sci�
ence Education, Journal of Science Teacher Education, Cultural Studies of Science 
Education, Research in Science Education, Computer and Education and Europe�
an Educational Research. His recent books are “Science Education for Diversity: 
Theory and Practice (Springer, 2013: Editors Nasser Mansour and Rupert Wegerif)” 
and another book “Science Education in the Arab Gulf States: Visions, Sociocultur�
al Contexts and Challenges (Sense publishers, 2015: editors Nasser Mansour and 
Saeed Al-Shamrani)”. Dr. Mansour has been awarded the best paper Award at the 
European Educational Research Association conference in 2007 and The University 
of Exeter Merit Award in 2011. Dr. Mansour has been involved in international edu�
cational projects in Egypt, Saudi Arabia and UK. Dr. Mansour is a member of nation�
al organizations including ESERA, NARST, ASTE, BAAS and BERA and is currently 
associate editor of the journal Thinking Skills and Creativity and was President of 
the Junior Researcher JURE 2011 Pre-conference of EARLI European Association of 
Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference held at Exeter. 

ملخص الورشة 

هــذا الورشــة تأمليــة ذاتيــة وتفاعليــة حــول أفــكار عمليــة لدمــج توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات 
)STEM( يف دروس الرياضيــات والعلــوم. نظــراً ألنــه ال توجــد حلــول ســريعة وبســيطة، وال يوجــد برنامــج واحــد 
  )STEM( أو حزمــة متثــل مدخــاًل لتدريــب املعلمــني علــى إدراج توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات
يف الــدروس، إن قضيــة التأمــل وتبــادل األفــكار تصبــح بالغــة األهميــة, وستســمح لنــا بتطويــر األفــكار العمليــة 
التــي ميكــن أن تتــم يف ســياق مماثــل للمــدارس والفصــول الدراســية الســعودية. إن أي محاولــة لتوليــد »احليــل 
 )STEM( التجاريــة« يجــب جتنبهــا بســبب تعقيــد مســألة دمــج توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات
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يف الفصــول الدراســية، ونظــراً لالحتياجــات الفرديــة، والدوافــع، واخلبــرات، وقــدرات املتعلمــني وأيضــا مهــارات 
املعلمــني وتباينهــم مــن حيــث قدرتهــم علــى تدريــس أو عــدم  تدريــس احــد فــروع املعرفــة كالعلــوم أو الرياضيــات. 
إن التحديــات التــي مــن املمكــن أن يواجههــا املعلمــني والتــي نريــد معاجلتهــا يف ورشــة العمــل هــي كيــف ميكــن أن 
نتعامــل مــع توجــه العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات )STEM( يف الفصــول الدراســية كتخصــص وليــس 
ــة  ــوم والتقني ــة ملعلمــي توجــه العل ــد مــن املمارســات التدريبي ــى عكــس العدي ــة. وعل ــددة فردي تخصصــات متع
والهندســة والرياضيــات )STEM( املوجــودة والتــي تقــوم علــى اســلوب احلقائــب »kitapproach« لدمــج توجــه 
العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات )STEM(، فــان هــذه الورشــة التدريبيــة هــي ورشــة عمــل ال تســتخدم 
ــرات،  ــادل اخلب ــد، وتب ــر الناق ــارات التفكي ــة مه ــق تنمي ــا عــن طري ــث ســيتم تقدميه ــوع, حي ــن أي ن ــب م حقائ
ومواجهــة املشــكالت واالســتقصاء القائــم  علــى مشــاريع توجــه العلــوم والتقنيــة و الهندســة والرياضيــات 
)STEM(. ان ورشــة العمــل هــذه ســتكون تفاعليــة جــداً وســيتم إشــراك احلضــور طــوال الوقــت أثنــاء ورشــة 

العمــل بأكملهــا. 

 يف ورشة العمل هذه سوف نحاول حتقيق ما يلي: 

• حتديــد فهمنــا _بصــورة موجــزة_  لتوجــه العلــوم والتقنيــة و الهندســة والرياضيــات )STEM(  كفــرع واحــد 
مــن املعرفة.

 • ســوف نقــدم بعــض األفــكار العمليــة الســتخدام توجــه العلــوم والتقنيــة و الهندســة والرياضيــات )STEM( يف 
الفصــول الدراســية ثريــة تخــدم هــذا التوجــه.

 • تبــادل أفــكار وخبــرات املشــاركني حــول احلــاالت الناجحــة مــن دمــج توجــه العلــوم والتقنيــة و الهندســة 
والرياضيــات )STEM(  يف صفوفهــم, ويف هــذا الصــدد نأمــل مــن جميــع املعلمــني املشــاركني يف ورشــة العمــل 
أن يحضــروا معهــم مــواد، وحــاالت، وأنشــطة، وخطــط دروس، ومــا إلــى ذلــك مــن االمــور التــي يرغبــون يف 

مشــاركتها مــع زمالئهــم اآلخريــن يف الورشــة.
Abstract: This is a self-reflective and interactive workshop about practical ideas to 
integrate STEM in Math and science classrooms. Because there are no quick and 
simple solutions, no single programme or packaged intervention to train teachers to 
integrate STEM in the classrooms, the issue of reflection and sharing ideas becomes 
critically important. This will allow us develop practical ideas that can work in a con�
text like Saudi Arabia schools and classrooms.  Any attempt to generate “tricks of 
the trade” must be avoided because of the complexity of the issue of STEM integra�
tion in the classroom and because of the individual needs, motivations, experiences, 
and abilities of children but also the skills that teachers might have and do not have 
to be able to teach one discipline like science or math. The challenges that teach�
ers might have and that we want to tackle in the workshop is how can we deal with 
STEM in the classroom as a STEM discipline and  not multi-individual-disciplines 
like science, Technology, Engendering and Mathematics?

Unlike many of the existing STEM teacher training practices which are based on a 
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“kit-approach” to incorporating STEM, this workshop STEM teacher training work�
shop do not use kit materials of any sorts. Teachers are introduced to STEM edu�
cation via developing critical thinking skills, sharing experiences, and undertaking 
problem and project-based STEM investigations via an inquiry-based approach. 
This workshop will be highly interactive and participants will be actively engaged 
throughout the entire workshop

So in this workshop, we will try to achieve the followings:

• Identify briefly our understanding of the STEM as a one discipline.

• Introduce some practical ideas to use STEM in the classroom hands on experi�
ences in the workshop to run STEM activities.

• Sharing the participants’ ideas and experiences about successful cases of in�
tegrating STEM in their classroom. In this regard, I will encourage all teachers 
taking participating in the this workshop to bring with them materials, cases, ac�
tivities, lesson plans , etc they want to share with the other participants. 

3. اسم الورشة: استخدام اجليوجبرا.
المدرب: أ. عادل البيعجان.

السيرة الذاتية 

حاصــل علــى مؤهــل بكالوريــوس رياضيــات عــام 1406 ، جامعــة امللــك ســعود , وعضــو فريــق خبــراء التطويــر 
املهنــي ملشــروع الرياضيــات و العلــوم الطبيعيــة, ســاهم يف بنــاء احلقائــب التدريبيــة للمدربــني املركزيــني و 
تدريبهــم عليهــا, كمــا ســاهم يف دراســة املناهــج ، و تأليــف كتــب الرياضيــات للمرحلــة املتوســطة املعمــول بهــا 
حتــى عــام 1431 هـــ . ومــدرب معتمــد يف مشــروع الرياضيــات و العلــوم الطبيعيــة , ومالــك للقنــاة التعليميــة ) 
توظيــف اجليوجبــرا( ، التــي تهتــم بتدريــب املشــاركني علــى اســتخدام برنامــج اجليوجبرا يف تدريــس الرياضيات 
و الفيزيــاء . كمــا أنــه عضــو فريــق خبــراء التطويــر املهنــي ملشــروع الرياضيــات و العلــوم الطبيعيــة و مشــرف 

تربــوي  بتعليــم الريــاض

ملخص الورشة:

الدورات والبرامج التي يقدمها:
استخدام برنامج اجليوجبرا يف توظيف التقنية  لتدريس الرياضيات و الفيزياء  . 1
تأهيل املدربني املركزيني للتدريب على سالسل الرياضيات املطورة . . 2
التعلم النشط يف منهج الرياضيات املطورة . . 3
التدريس املتمايز يف الرياضيات . . 4
االستيعاب املفاهيمي ) 1 (. . 5
التقومي املتمركز حول املتعلم . . 6
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4. اسم الورشة: التجارب العلمية املمتعة.
المدرب: أ. محمد بن سليمان البواردي، أ. صالح بن سعيد الحداد

السير الذاتية

أ. محمد بن سليمان البواردي

ــة  ــك فهــد , ماجســتير إدارة اجلــودة الشــاملة  االكادميي ــاء جامعــة املل ــى مؤهــل بكالوريــوس كيمي  حاصــل عل
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا/ االســكندرية و دبلــوم عــام يف التربيــة  جامعــة امللــك ســعود. كمــأ انــه عضــو يف 
الفريــق  العلمــي لتأليــف كتاب))التجــارب العلميــة املمتعــة(( وتدريــب مشــريف النشــاط العلمــي علــى مســتوى 

اململكــة , ولديــه العديــد ممــن اخلبــرات العمليــة منهــا: 

 تولــى رئاســة قســم العلــوم بــإدارة التعليــم باملنطقــة الشــرقية، كمــا مشــارك يف إعــداد وتنفيــذ عــدد مــن الــورش 
التربويــة والعلميــة، وانتــدب موفــد الــى مملكــة البحريــن الشــقيقة أربــع ســنوات، وعمــل عضــو جلنــة دراســة 
احتياجــات معاهــد وبرامــج التربيــة اخلاصــة، كمــا إشــرف علــى اختبــار الكفايــات االساســية للمعلمــني، وشــارك 
يف ورشــة عمــل خاصــة باجلــودة يف التعليــم، وعمــل يف مراجعــة كتــاب الكيميــاء اجلديــد، وأعــد بحــث متعلــق 
بطــرق تدريــس العلــوم«، كمــا أشــرف ونفــذ دورات خاصــة مبعلمــي العلــوم، ويعمــل مــدرب مركــزي ملعلمــي العلــوم 

بــوزارة التعليــم      

أ. صالح بن سعيد احلداد

حاصــل علــى مؤهــل بكالوريــوس كيميــاء جامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن , تخــرج  ســنة التخــرج :1410هـــ, 
خبيــر تطويــر مهنــي ملعلمــي الرياضيــات والعلــوم املطــورة ضمــن مشــروع التطويــر املهنــي ملعلمــي الرياضيــات 
والعلــوم الطبيعيــة بــوزارة التعليــم، ومشــرف تربــوي ملــادة الكيميــاء بــادارة التعليــم باملنطقــة الشــرقية، وعضــو 

اجلمعيــة الكيميائيــة األمريكيــة . 

املنجزات

املشاركة يف تصميم  احلقيبة االساسية لتطوير معلمي العلوم بوزارة التعليم وتدريب مشريف اململكة 

املشاركة يف تصميم حقيبة التدريس املتمايز وتدريب مشريف اململكة

املشاركة يف تصميم حقيبة التعلم النشط 

املشاركة يف تصميم حقيبة االستيعاب املفاهيمي وتدريب مشريف اململكة

رئيــس الفريــق العلمــي لتأليــف كتاب))التجــارب العلميــة املمتعــة(( وتدريــب مشــريف النشــاط العلمــي باململكــة 
علــى مجموعــة مختــارة مــن جتــارب الكتــاب

تقدمي اوراق عمل يف العديد من امللتقيات
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ملخص الورشة

الوصــف: تعتبــر ورشــة التجــارب العلميــة املمتعــة منوذجــا مــن املشــاريع التــي تقدمهــا شــركة تطويــر للخدمــات 
التعليميــة، وذلــك بهــدف اكســاب مشــريف ومعلمــي العلــوم املهــارة واملعرفــة الالزمــة ليكونــوا قادريــن علــى طــرح 

املفاهيــم العلميــة للطلبــة باســلوب علمــي شــيق وممتــع مــن خــالل اســتثمار مــواد بســيطة متوفــرة يف البيئــة.

طريقــة تقــدمي الورشــة التدريبيــة: تقــدم الورشــة التدريبيــة باســلوب العمــل اجلماعــي التعاونــي ومــن خــالل 
ــة يف التعامــل مــع املــواد واالدوات. ــة ومهاري ــة واجتماعي ــم باللعــب وحتقــق أهــداف علمي التعل

موضوعات الورشة التدريبية: تتضمن الورشة التدريبية مجموعة من التجارب العلمية املنتقاة وتشمل:

جسر من الورق.. 1

توازن الشوكة.. 2

حتدي اجلليد.. 3

حتدي اجلاذبية.. 4

بالهواء أحرك سيارتي.. 5

املسمار العجيب.. 6

الثلج اجلاف )يكون الثلج جاهز(.. 7

الالفا.. 8

الفقاعات العمالقة )يكون احمللول جاهزا(.. 9

الشمعة املتأرجحة.. 10

5. اسم الورشة: التجارب العلمية املمتعة.
المدرب: أ. جميلة بنت علي الشهري، و أ. جمالء بنت صالح الغامدي.

السير الذاتية

أ. جميلة بنت علي الشهري

ــاض ,تخصــص مناهــج وطــرق  ــك ســعود بالري ــة املل ــة مــن جامع ــى مؤهــل  ماجســتير آداب وتربي ــه عل حاصل
تدريــس العلوم.ســنوات اخلبــرة: 18 ســنة , تعمــل حاليــاً مدربــة مركزيــة ملشــروع التطويــر املهنــي للرياضيــات 
والعلــوم الطبيعيــة بــإدارة التدريــب التربــوي بالريــاض. ومشــرفة يف اللجنــة الوزاريــة التنســيقية ملشــروع اعــداد 
ــى جتــارب   ــب عل ــات للتدري ــة لبرنامــج اعــداد مدرب ــات )متكــني(. ومدرب ــوم والرياضي ــني للعل ــني الوطني املدرب

العلــوم املمتعــة. 
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دربــت يف ) 45( برنامــج جلميــع الفئــات التربويــة مــن معلمــات أو مشــرفات أو مديــرات مــدارس وطالبــات   -
ــة لثانويــة. املرحل

حاصلة على )  24  ( خطاب شكر وشهادة تقدير من القيادات ومنها:  -

شهادة التميزعام 1423 /1424 هـ   من سمو األمير خالد الفيصل .  -

شهادة تقدير من اللجنة العليا لسياسة التعليم.  -

خطاب شكر من الوكيل املساعد لشؤون املعلمات.  -

شهادة شكر من مديرعام التقومي الشامل .   -

شهادة شكر من إدارة التربية والتعليم مبنطقة الرياض.   -

أ. جمالء بنت صالح الغامدي.

حاصلــه علــى مؤهــل بكالوريــوس علــوم )كيميــاء حيويــة( جامعــة امللــك ســعود عــام 1410-1411هــــ ,تخصــص 
كيميــاء حيويــة , ســنوات اخلدمــة: 20 ســنه , وتعمــل حاليــاً مشــرفة علــوم ) كيميــاء ( يف مكتــب التعليــم غــرب 

الدمــام.

املهام املسندة للمشرفة:
مدربة مركزية ملشروع التطوير املهني ملعلمات العلوم والرياضيات على مستوى املنطقة الشرقية . 1
عضو يف مبادرة العلوم ملشروع امللك عبد اهلل لتطوير املدارس . 2
ن على مستوى املنطقة الشرقية . 3 منسقة يف اللجنة املركزية ملشروع حسِّ
عضو يف اللجنة العلمية حتكيم ابتكار من عام 1433هـ الى 1435هـ. 4
عضو يف مشروع حتسني منظومة تقومي الطالب . 5
منسقة للخطط التدريبية ملشروع العلوم على مستوى املنطقة من عام 1433هـ الى 1435هـ. 6
البرامج التدريبية . 7
احلصــول علــى العديــد مــن البرامــج التدريبيــة ضمن مشــروع التطويــر املهني ملدربي العلــوم والرياضيات، . 8

برامــج املشــروع التأهيلــي ألعــداد املدربــني، برامــج يف التقــومي ضمــن مشــروع حتســني منظومــة التقــومي، 
برنامــج اعــداد مــدرب االستكشــاف يف العلــوم والرياضيــات يف اململكــة األردنية الهاشــمية،

 برنامج اعداد املدربني الوطنيني يف العلوم والرياضيات )متكني(، برنامج اعداد مدرب معتمد، 9. 
برامج الكترونية، برامج مبادرة توظيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ICT يف املدارس. 10
ــوم    . 11 ــوم ضمــن مشــروع التطويــر املهنــي ملعلمــات العل تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة ملعلمــات العل

ــم يف املنطقــة الشــرقية  ــة والتعلي ــب التربي يف مكات
تنفيذ برنامج جتارب العلوم املمتعة لشركة تطوير للخدمات التعليمية على مستوى اململكة . 12
تنفيذ برامج تدريبية للتقومي ضمن مشروع حتسني منظومة تقومي الطالب. 13

  تنفيذ العديد من الورش واللقاءات التربوية ملعلمات العلوم 41. 
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املشاركة يف العديد من امللتقيات . 15
ــي  ــر املهن ــق التطوي ــرات وفري ــق اخلبي ــب لفري ــرات، ملتقــى املناهــج، امللتقــى األول للتدري ــل املختب ملتقــى تفعي

ــات. ــوم والرياضي ملشــروع العل

ملخص الورشة

الوصــف: تعتبــر ورشــة التجــارب العلميــة املمتعــة منوذجــا مــن املشــاريع التــي تقدمهــا شــركة تطويــر للخدمــات 
التعليميــة، وذلــك بهــدف اكســاب مشــريف ومعلمــي العلــوم املهــارة واملعرفــة الالزمــة ليكونــوا قادريــن علــى طــرح 

املفاهيــم العلميــة للطلبــة باســلوب علمــي شــيق وممتــع مــن خــالل اســتثمار مــواد بســيطة متوفــرة يف البيئــة.

ــة باســلوب العمــل اجلماعــي التعاونــي ومــن خــالل  طريقــة تقــدمي الورشــة التدريبيــة: تقــدم الورشــة التدريبي
ــم باللعــب وحتقــق أهــداف علميــة واجتماعيــة ومهاريــة يف التعامــل مــع املــواد واالدوات. التعل

موضوعات الورشة التدريبية: تتضمن الورشة التدريبية مجموعة من التجارب العلمية املنتقاة وتشمل:

جسر من الورق.. 1
توازن الشوكة.. 2
حتدي اجلليد.. 3
حتدي اجلاذبية.. 4
بالهواء أحرك سيارتي.. 5
املسمار العجيب.. 6
الثلج اجلاف )يكون الثلج جاهز(.. 7
الالفا.. 8
الفقاعات العمالقة )يكون احمللول جاهزا(.. 9

الشمعة املتأرجحة.. 10
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ورش عمل متزامنة )2(
األربعاء 1436/7/17هـ )4:00 – 6:30(

1. اسم الورشة: تصميم مبنى: دمج الرياضيات والعلوم والهندسة 
Design a Building:  Incorporating Mathematics, Science and 
Engineering

المدرب: أ. د.  ليندا كوجاك

السيرة الذاتية 

لينــدا قوجــاك هــي الرئيــس الســابق للمجلــس الوطنــي ملعلمــي الرياضيــات )NCTM(، و بــدأت حياتهــا يف مهنــة 
التدريــس كمعلمــة  للصــف اخلامــس. وكانــت أول شــخص يف واليــة أوهايــو يحصــل علــى تدريــب متخصــص يف 
ــة الصــف األول الــى الثامــن وذلــك يف العــام 1976. بعــد تدريســها للرياضيــات يف  تدريــس الرياضيــات ملرحل
الصفــوف الرابــع الــى الثامــن  وملــدة 28 عامــا، أصبحــت لينــدا أول مديــر ملركــز تعليــم الرياضيــات، والتدريــس 
والتقنيــة يف جامعــة جــون كارول, وعملــت مــع معلمــي مرحلــة الصفــوف مــن األول الــى الثامــن مــن جميــع أنحــاء 

الواليــات املتحــدة لتحســني تدريــس الرياضيــات مــن خــالل التركيــز علــى تنميــة فهــم الطــالب. 

عملــت لينــدا يف مجلــس إدارة العديــد مــن املنظمــات املتخصصــة مبــا يف ذلــك شــغلها رئاســة مجلــس كليفالنــد 
الكبــرى ملعلمــي الرياضيــات، ومجلــس واليــة أوهايــو ملعلمــي الرياضيــات، واملجلــس الوطنــي ملشــريف الرياضيــات 

واملجلــس الوطنــي ملعلمــي الرياضيــات.

ومجلــس الرياضيــات،  علــوم  مؤمتــر  ومجلــس  الرياضيــات،  علــوم  تعليــم  مبجلــس  أيضــا  عملــت  وقــد 
حــل  حــول  سلســلة  بتأليــف  قامــت  كمــا  الرياضيــات.  تعليــم  لقيــادة  أوهايــو  ومجلــس  الرئاســية  املنــح   
املشــكالت للصفــوف مــن الثالــث الــى الســادس  بعنــوان »Paths to Problem solving« وكتــاب مرجعــي للمعلمــني

 » What’s Your Math Problem?«

Linda Gojak

Linda Gojak, Immediate Past-President of the National Council of Teachers of Math�
ematics, began her teaching career in a self-contained 5th grade classroom.   She 
was the first person in the state of Ohio to receive a K-8 mathematics specialist en�
dorsement – in 1976!  After teaching mathematics in grades 4-8 for 28 years, Linda 
became the first director of the Center for Mathematics Education, Teaching and 
Technology at John Carroll University.  She has worked with K-8 teachers from all 
over the United States to improve mathematics teaching through a lens on student 
sense making. 

Linda has served on the board of many professional organizations including Presi�
dent of the Greater Cleveland Council of Teachers of Mathematics,  the Ohio Council 
of Teachers of Mathematics, and the National Council of Supervisors of Mathemat�
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ics and the National Council of Teachers of Mathematics.   She has also served on 
the Mathematical Sciences Education Board, the Conference Board for Mathemati�
cal Sciences, the Council of Presidential Awardees and the Ohio Mathematics Edu�
cation Leadership Council..

Linda has authored a series on problem solving for grades 3-6 entitled Paths to 
Problem Solving and a teacher resource book, What’s Your Math Problem?

ملخص الورشة:

ســيتلقى املشــاركون درســاً عملياً للصفوف املتوســطة يف العلوم والتقنية والهندســة والرياضيات STEM والذي 
سيشــمل مفاهيــم وتطبيقــات رياضيــة وأســتقصاء علمــي ومبــادئ هندســية. وســيتم ضــم املفاهيــم الرياضيــة يف 
مجــال احلجــم ومســاحة الســطح )القيــم الكبــرى والصغــرى(. وســتكون مبــادئ التصميم الهندســي واالســتقصاء 
العلمــي همــا نقطــة تركيــز هــذا النشــاط. وغــرض هــذا الــدرس البســيط هــو بــدء نقــاش حــول أنــواع أنشــطة 
العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM والــذي لــن يعطــي الطــالب فقــط الفرصــة لتطبيــق مــا يعرفونــه 

بالفعــل، ولكنــه سيســاعد الطــالب علــى تعلــم احملتــوى الرياضــي والعلمــي أثنــاء تطبيقهــم املبــادئ الهندســية. 
Abstract: Participants will experience a hands-on middle grades STEM lesson which 
includes substantive mathematical concepts and applications,  scientific inquiry and 
engineering principles.  The mathematics concepts of volume and surface area (in�
cluding min and max values) will be incorporated in the lesson.  Engineering design 
principles and scientific inquiry will be the focus of the activity.  The purpose of this 
sample lesson is to begin a conversation on other types of STEM activities which 
not only give students an opportunity to apply what they already know, but also 
help students to learn mathematics and science content as they apply engineering 
principles.

2. اسم الورشة: بحث إجرائي لتحسني التحصيل الرياضي والعلمي. 
 Action Research for improving Mathematics and Science 
Achievement.

المدرب: د. صوما بوجودا.

السيرة الذاتية

تخــرج صومــا بوجــودا مــن جامعــة سينســيناتي، بالواليــات املتحــدة األمريكيــة يف العــام 1988 مــع شــهادة 
ــات املتحــدة  ــوم. عمــل بوجــودا أســتاذاً مســاعداً يف جامعــة ســيراكيوز، بالوالي ــم العل ــوراه يف مجــال تعلي الدكت
 .)AUB( ويف العــام 1993 انضــم إلــى اجلامعــة األميركيــة يف بيــروت ,)األمريكيــة يف الفتــرة )1988 إلــى 1993
وخــالل عملــه يف اجلامعــة األميركيــة يف بيــروت, شــغل بوجــودا منصــب مديــر مركــز تعليــم العلــوم والرياضيــات 
ــة  ــرات )1994-2003 و2009-2013(، كمــا شــغل منصــب رئيــس قســم التربي ــة يف الفت ــة األمريكي يف اجلامع
والتعليــم يف الفتــرة )2003- 2009(، وهــو حاليــاً مديــر مركــز التعليــم والتعلــم. وقــد نشــر بوجــودا يف مجــالت 
 International( و ،)Science Education(و ،)Journal of Research in Science Teaching( ــل دوليــة مث
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 ،)Science Teacher( و ،)Journal of Science Education(،  )Journal of Science Teacher Education
و)School Science Review(، وغيرهــا.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــام بوجــودا بكتابــة فصــول مــن كتــب محــرر باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة، وقــام بتحريــر 
ــور بوجــودا يشــغل  ــوم. الدكت ــم العل ــاب بصــورة منفــردة، كمــا كان مشــاركاً نشــطاَ يف تقــدمي مؤمتــرات تعلي كت
عضويــة العديــد مــن اجلمعيــات الدوليــة يف بحــوث تعليــم العلــوم, كمــا شــغل منصــب املنســق الدولــي وعضــو يف 
املجلــس التنفيــذي للجمعيــة الوطنيــة للبحــوث يف تدريــس العلــوم. ويف الوقــت الراهــن يعمــل  محــرراً مشــاركاً 
ــات  ــا يعمــل يف هيئ ــوم )Journal of Research in Science Teaching(, كم ــم العل ــة البحــث يف تعلي يف مجل

حتريــر عــدد مــن مجــالت تعليــم العلــوم ومراجــع لعــدد آخــر مــن املجــالت.
Saouma BouJaoude

Saouma BouJaoude graduated from the University of Cincinnati, USA in 1988 with 
a doctorate in in science education. From 1988 to 1993 he was assistant professor 
at Syracuse University, Syracuse, USA. In 1993 he joined the American University of 
Beirut (AUB). At AUB he served as Director of the Science and Math Education Cen�
ter (1994-2003 and 2009-2013), Chair of the Department of Education (2003-2009), 
and is presently the Director of the Center of Teaching and Learning. BouJaoude 
has published in international journals such as the Journal of Research in Science 
Teaching (JRST), Science Education, International Journal of Science Education, 
Journal of Science Teacher Education, the Science Teacher, and School Science 
Review, among others. In addition, he has written chapters in edited books in En�
glish and Arabic, edited one book, and has been an active presenter at science ed�
ucation conferences. Dr. BouJaoude is member of several international science ed�
ucation research associations and has served as the International Coordinator and 
a member of the Executive Board of National Association for Research in Science 
Teaching.  Presently he is an associate editor of JRST and serves on the editorial 
boards a number of science education journals and is a reviewer for others. 

ملخص الورشة 

تهــدف هــذه الورشــة إلــى تقــدمي البحــث اإلجرائــي علــى املشــاركني علــى أنــه علميــة منضبطــة للبحــث و 
تدعــم التأمــل والتعلــم االحتــرايف الذاتــي لتحســني جــودة التعلــم يف العلــوم والرياضيــات. وســتكون ورشــة 
ــات،  ــوم والرياضي ــي يف العل ــل العلم ــات حتســني التحصي ــة: 1( متطلب ــع التالي ــاول املواضي ــة تتن ــل تفاعلي العم
2( االختالفــات بــني البحــث اإلجرائــي والبحــث األكادميــي التقليــدي، 3( تعريــف البحــث العملــي، 4( خطــوات 
تطبيــق البحــث اإلجرائــي ) طــرح أســئلة بحثيــة، ومصــادر بيانــات، وأدوات جمــع البيانــات، وإجــراءات جمــع 
البيانــات، وحتليــل البيانــات، والتحــرك التخــاذ القــرارات واإلجــراءات(، و5( دورة البحــث اإلجرائــي. تســتهدف 

ــة أو ضمــن فــرق.  ــق البحــث اإلجرائــي يف فصولهــم بصــورة فردي ورشــة العمــل األشــخاص املهتمــني بتطبي
Abstract: The purpose of this workshop is to introduce participants to action re�
search as a disciplined process of inquiry that promotes reflection and self-direct�
ed professional learning and as a vehicle for improving the quality of teaching and 
learning in science and mathematics. Specifically, the workshop will be interactive 
and will involve participants in the following topics: 1) Requirements for improving 
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achievement in science and math, 2)   Differences between action research and tra�
ditional academic research, 3) Definition of action research, 4) Steps for implement�
ing action research (developing researchable questions, data sources, tools for data 
collection, data collection procedures, data analysis, moving towards decisions and 
actions), and 5) the action research cycle. The workshop targets individuals who 
are interested in implementing action research in their classrooms individually or in 
cooperative teams.

3. اســم الورشــة: تطبيقــات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات يف صــف 
العلوم.    

Applications of STEM in Science Classroom 
المدرب: د. زبيدة داغر

السيرة الذاتية 

ــوم واألخــالق، والسياســة العامــة، بجامعــة  ــوم وعضــو مركــز العل الدكتــور زبيــدة داغــر هــي أســتاذ تعليــم العل
 ،(IHPST) واليــة ديالويــر, وهــي حاليــاً الرئيــس املنتخــب للمجموعــة الدوليــة لتاريــخ وفلســفة تدريــس العلــوم
كمــا شــغلت عضويــة مجلــس إدارة اجلمعيــة الوطنيــة للبحــث يف تدريــس العلــوم (NARST)، وتشــغل حاليــاً 
عضويــة حتريــر مجلــة العلــوم والتربيــة واملجلــة الدوليــة للتربيــة العلميــة. وقــد شــاركت يف حتريــر كتــاب »التربيــة 
العلميــة يف العالــم العربــي » “Science Education in the Arab World”، كمــا قامــت باإلشــتركات يف تأليــف 
كتــاب عــن التصــورات يف طبيعــة العلــم يف التربيــة العلميــة الــذي نُشــر مؤخــراً. والدكتــورة داغــر مهتمــة بدمــج 
طبيعــة املعرفــة العلميــة والهندســية واألســاليب واملمارســات يف مناهــج العلــوم والتدريــس, كمــا قامــت بإلقــاء 

العديــد مــن احملاضــرات والعــروض يف عــدد مــن املؤمتــرات يف أكثــر مــن 18 دولــة. 

ــم   ــة والتعلي ــة املرموقــة يف التربي ــة الوطني ــورة داغــر مــن األكادميي ــة ,ُكرمــت الدكت ــة مســيرتها العلمي ويف بداي
ــة الدكتــوراه, كمــا أنهــا باحثــة زائــرة يف جامعــة كورتــني  حلصولهــا علــى جائــزة منحــة سبنســر ملــا بعــد مرحل
للتكنولوجيــا، بأســتراليا، وباجلامعــة اللبنانيــة، وايضــاً باجلامعــة األمريكيــة يف بيــروت. وســبق لهــا ان شــغلت 

منصــب نائــب عميــد كليــة التربيــة يف جامعــة قطــر يف الدوحــة. 
Zoubeida R. Dagher

Dr. Zoubeida R. Dagher is a professor of science education and a Faculty Fellow 
at the Center for Science, Ethics, and Public Policy, University of Delaware. She 
is currently the President-Elect of the International History and Philosophy of Sci�
ence Teaching [IHPST] Group and has served in the past as elected member to the 
Board of Directors of the National Association for Research in Science Teaching 
[NARST].  Professor Dagher serves on the editorial boards of Science & Education 
and the International Journal of Science Education.  She has coedited a book on 
science education in the Arab World, and has coauthored a recently published book 
on reconceptualizing the nature of science for science education.  She is interest�
ed in integrating the nature of scientific and engineering knowledge, methods, and 
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practices in science curriculum and instruction and has given invited talks and con�
ference presentations in over18 countries. Earlier in her career, professor Dagher 
has received the prestigious National Academy of Education/Spencer Postdoctoral 
Fellowship Award.  She has been a visiting scholar at Curtin University of Technol�
ogy, Australia, the Lebanese University, and the American University of Beirut; and 
has served as deputy dean at the College of Education at Qatar University in Doha, 
Qatar.

ملخص الورشة

سيشــارك املســجلون يف ورشــة العمــل أبحــاث توضــح كيــف ميكــن الدمــج بــني التطبيقــات الهندســية والتقنيــة يف 
دروس العلــوم. ســيعمل املســجلون معــا علــى مجــاالت محــددة يف مناهــج العلــوم والتــي تدعــم أهــداف التقنيــة 

والهندســة يف ســياقها احلالــي، ومناقشــة الفــرص والتحديــات التــي تقدمهــا هــذه املصــادر. 
Abstract: In this workshop, participants will take part in investigations that illus�
trate how technology and engineering practices could be integrated in the science 
classroom. The participants will work together on identifying areas in their science 
curriculum that lend themselves to STEM integration, find resources that support 
the integration of technology and engineering objectives in their current context, and 
discuss challenges and opportunities afforded by using these resources.

4. اسم الورشة: توظيف اآليباد وتطبيقاته يف تدريس الرياضيات
المدرب: أ. مسفر بن محمد الصقري

السيرة الذاتية 

حاصــل علــى مؤهــل بكالوريــس تربــوي / مســار رياضيــات ، دبلــوم لغــة إجنليزيــة , ســنوات اخلدمــة  13 عــام 
تعليــم حكومــي مرحلــة ثانويــة .كمــا لديــه 

ــى  ــات عل ــاد يف تدريــس الرياضي ــادرة توظيــف األيب ــة وصاحــب مب ــات تعليمي ــرات : مــدرب تقني ــارات وخب مه
ــاج تعليمــي.  ــوزارة-، ومصمــم مونت مســتوى ال

أهــداف وطموحــات :  هــديف وطموحــي هــو أن يكــون لــي بصمــة يف نشــر ثقافــة توظيــف األجهــزة اللوحيــة يف 
ــة  ــة حديث ــة تعليمي ــق بيئ ــا يف خل ــة التكنولوجي ــة بأهمي ــب والتوعي ــق التدري ــات عــن طري ــم الرياضي ــم وتعلي تعل
ومشــوقة ، كذلــك أهــدف الــى إســتحداث طرئــق جديــدة يف تدريــس الرياضيــات تتناســب وتتــوأم مــع متغيــرات 

العصــر .

ملخص الورشة

تتنــاول الورشــة التعريــف بالبرمجيــات الرياضيــة علــى اآليبــاد، تنويــع طرائــق تدريــس الرياصيــات باســتخدام 
اآليبــاد، توظيــف اآليبــاد واحلاســوب يف تصميــم الفيديــو التعليمــي.
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مستلزمات الورشة:

Projector جهاز عرض -

- أجهزة آيباد مع املتدربني إن أمكن.

- إنترنت.

- تعريفات هامة

- التعريف بخاصية Interactive وطرق توظيفها.

- التعريف بتقنية Class center وطرق توظيفها.

- التعريف بخاصية Transition وطرق توظيفها.

- التعريف بخاصية Mask يف تطبيقات lwork وطرق توظيفها.

- التعريف بطرق التكامل بني اآليباد واحلاسوب.

- التعريف باجلديد واملميز يف تطبيقات آبل وطرق توظيفها.

- التعريف بأساليب توظيف اآليباد كسبورة ذكية.

- التعريف ببعض امللحقات الهامة.

.STEM 5.  اسم الورشة: استخدام املنحى القائم على
المدرب: أ. هند بنت مبارك الدوسري.

السيرة الذاتية

حاصــل علــى مؤهــل بكالوريــوس يف العلــوم والتربيــة مــن كليــة التربيــة )األقســام العلميــة بالريــاض( تخصــص 
فيزيــاء،  امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف 1419 هـــ /1998 م. ماجســتير علــوم يف الفيزيــاء النظريــة، امتيــاز، جامعــة 

امللــك ســعود 1424، هـــ / 2004م. وطالبــة دراســات عليــا »ماجســتير اإلدارة واإلشــراف التربــوي«. 

عملــت معلمــة فيزيــاء يف الثانويــة )32( بالريــاض 1419-1426هـــ. ومــن ثــم مشــرفة تربويــة للعلــوم والفيزيــاء 
بكليــة التربيــة – األقســام العلميــة بالريــاض 1426- 1427هـــ، ثــم نائبــة رئيســة قســم التربيــة امليدانيــة بكليــة 
التربيــة – األقســام العلميــة 1427- 1429ه، كمــا عملــت مشــرفة تربويــة علــوم وفيزيــاء مبكتــب التربيــة والتعليم« 
الروابــي« 1429-1431 هـــ، ثــم مشــرفة تربويــة علــوم وفيزيــاء يف مكتــب تربيــة وتعليم«وســط« 1431-1432 هـــ، 
مشــرفة موهوبــات مركزيــة بــاإلدارة العامــة للموهوبــات يف وزارة التربيــة والتعليــم منــذ 1432/10/6هـــ  وحتــى 
18-10-1435 هـــ، ثــم خبيــرة تربويــة يف إدارة العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ) STEM ( بشــركة 
تطويــر للخدمــات التعليميــة يف مشــروع امللــك عبــداهلل )يرحمــه اهلل( لتطويــر التعليــم، منــذ 2014/8/31. ومــا 

زلــت علــى رأس العمــل حتــى تاريخــه.  
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ملخص الورشة

ــواد  ــني م ــل ب ــو املقصــود بالتكام ــاال؟ وماه ــم STEM فع ــل تعلي ــذي يجع ــم STEM؟ ومال ــو تعلي الوصــف: ماه
STEM. جتيــب هــذه الورشــة علــى هــذه األســئلة وغيرهــا مــن خــالل تنفيــذ نشــاط تعليمــي وفــق منحــى التعليــم 

.STEM القائــم علــى

طريقــة تقــدمي الورشــة التدريبيــة: تقــدم الورشــة التدريبيــة باســلوب العمــل اجلماعــي التعاونــي ومــن خــالل 
ثــالث جلســات تدريبيــة تتضمــن عــدة أنشــطة.

محاور الورشة التدريبية: تتضمن الورشة التدريبية مجموعة من احملاور كاآلتي:

التعليم والتعلم يف العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )تصميم وتعديل منوذج قارب(.. 1
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.. 2
خصائص أنشطة STEM الفعالة، واملبادئ التوجيهية لتنفيذها.. 3

6. اسم الورشة:  التجارب العلمية البديلة.
المدرب: أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري، و أ. عبداهلل بن سعد الرشيدي

السير الذاتية

أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري

حاصل على مؤهل بكالوريوس علوم وتربية / فــــيـــزيـــاء  جامعة امللك سعود  سنة التخرج :1417

اخلبرة العملية:

عمــل معلــم فيزيــاء يف ثانويــة مجمــع امللــك ســعود بــوزارة التعليــم، ثــم معلــم فيزيــاء يف ثانويــة األميــر فيصــل بــن 
فهــد بــوزارة التعليــم، ثــم رئيــس قســم العلوم)اإلشــراف التربــوي( بتعليــم املجمعــة بــوزارة التعليــم حتــى اآلن.

املنجزات

اعداد حقيبة تدريبية لبرنامج التجارب العملية البديلة يف الفيزياء  -

اعداد دليل التجارب العملية البديلة يف الفيزياء  -

تنفيذ اكثر من 35 برنامج تدريبي وزاري واثرائي مبا يزيد عن 420 ساعة  تدريبية  -

حضور العديد من اللقاءات والورش التربوية  الوزارية  -

رئيس قسم العلوم تعليم املجمعة  -

مدرب مركزي معتمد يف مشروع تطوير العلوم الطبيعية  -

رئيس جلنة مراجعة كتابي دليل املعلم وكراس األنشطة العملية وكتاب الطالب للصف الرابع  -
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رئيس جلنة مراجعة حقيبة املعلم يف الفيزياء للصف االول ثانوي  -
عضو األسرة الوطنية يف العلوم 1434 هـ .  -

عضو الفريق الوزاري املشارك يف البرنامج التدريبي للمناهج يف نيوزلندا  1433 هـ  -
عضو الفريق الوزاري املشارك يف البرنامج التدريبي للمناهج) بناء املعايير( يف استراليا 1435  -

أ. عبداهلل بن سعد الرشيدي
حاصل على مؤهل بكالوريوس علوم / فيزياء جامعة امللك سعود سنة التخرج :1421

اخلبرة العملية:
معلــم فيزيــاء يف احلــرس الوطنــي، ثــم معلــم فيزيــاء يف وزارة الدفــاع، ثــم معلــم فيزيــاء يف ثانويــة مجمــع 

التويجــري التعليمــي باملجمعــة بــوزارة التعليــم.
املنجزات

مشرف تربوي يف  قسم اإلشراف التربوي باملجمعة 1435   -
منسق برنامج مؤشر األداء اإلشرايف يف تعليم املجمعة  -

إعداد دليل التجارب العملية البديلة يف الفيزياء   -
إعداد حقيبة تدريبية لبرنامج التجارب العملية البديلة يف الفيزياء  -

املشاركة يف العديد من البرامج التدريبية اللقاءات والورش التربوية  -
تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية   -

ملخص الورشة 

ــاء علــى وجــه اخلصــوص مــن أهــم األمــور  ــوم بوجــه عــام ويف الفيزي الوصــف: يعتبــر تنفيــذ التجــارب يف العل
ــة. ــم الفيزيائي ــة للطــالب لفهــم واســتيعاب املفاهي املعين

طريقــة تقــدمي الورشــة التدريبيــة: تقــدم الورشــة التدريبيــة باســلوب العمــل اجلماعــي التعاونــي ومــن خــالل 
ــة. ــواد واالدوات البديل ــة يف التعامــل مــع امل ــة ومهاري ــة واجتماعي ــم باملمارســة وحتقــق أهــداف علمي التعل

محاور الورشة التدريبية: تتضمن الورشة التدريبية مجموعة من احملاور كاآلتي:
حــدد أهــم  أســباب ضعــف تنفيــذ التجــارب العمليــة املقــررة يف مــادة الفيزيــاء؟ ثــم اقتــرح أهــم  احملور األول: 

احللــول ملعاجلــة تلــك الصعوبــات .
احملور الثاني: ماملقصود بالتجارب العملية البديلة يف الفيزياء ؟

من خالل خبرتك ماهي ابرز خصائص التجارب العملية البديلة يف الفيزياء احملور الثالث: 
احملور الرابع: اســتعراض دليــل التجــارب العمليــة البديلــة )100 جتربــة(، وتطبيــق عــروض عمليــة اختياريــة 
لـــ )عــدد مــن التجــارب( وفــق التالــي: امليكانيــكا، والضغــط، والصــوت، واحلــرارة، والضــوء، 

والكهرومغناطيســية.
احملور اخلامس: نقاط تساهم يف تطوير دليل التجارب العملية البديلة يف الفيزياء. 
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