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مدير مركز التميز البحثي
 في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

™jÉ°ûdG ¿Éª«∏°S øH ó¡a .O.CG

تصدر عن اللجنة اعالمية ملؤمتر التميز � تعليم العلوم  دورية  «نشرة 
والرياضيات ا�ول: توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات».

mathematics

رسالة الموتمر

رشكة تطوير للخدمات التعليمية – رشكة حكومية مملوكة بالكامل للدولة – تأسست يف ١٨ 
القابضة»، لتتوىل  – حرصياً –  التعليم  مايو ٢٠١٢م ، ضمن مجموعة رشكات «رشكة تطوير 
السعودية  العربية  اململكة  يف  العام  التعليم  لتطوير  االسرتاتيجية  الخطة  برامج  تنفيذ  مهمة 
ومشاريعها، والتي طّورها مرشوع امللك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير».

"املركز ممول من وزارة التعليم، ضمن برنامج مراكز التميز البحثية"



باملمار�ضني، من معلمني، وم�رشفني تربويني وNالفهم، وهما:

 البحوç الإجرائية يف تعلم وتعليم العلوم والريا�ضيات.

 جتارب، و‡ار�ضات ميدانية، يف تعلم وتعليم العلوم والريا�ضيات.

املûصارcاä البãëية املقبولة, وöTوW¡ا:
 :á«dÉàdG äÉcQÉ°ûŸG ô“DƒŸG πÑ≤j

 åالكاملة )املتعار± عليها، التي ت�ضتويف كافة �رشو• البح çالأبحا 

 :á«dÉàdG äÉcQÉ°ûŸG ô“DƒŸG πÑ≤j

 åالكاملة )املتعار± عليها، التي ت�ضتويف كافة �رشو• البح çالأبحا 

 :á«dÉàdG äÉcQÉ°ûŸG ô“DƒŸG πÑ≤j

العلمي(.

 åاولة بحثية غري مكتملة، ويرغب الباحfi امللخ�ضات البحثية )وهي 

بن�رش ملخ�ض عنها يف املوؤمتر، Kم قد ين�رشه لحقاً، بعد عر�ضه، واأNذ 

 åاولة بحثية غري مكتملة، ويرغب الباحfi امللخ�ضات البحثية )وهي 

بن�رش ملخ�ض عنها يف املوؤمتر، Kم قد ين�رشه لحقاً، بعد عر�ضه، واأNذ 

 åاولة بحثية غري مكتملة، ويرغب الباحfi امللخ�ضات البحثية )وهي 

الBراء حوله اأKناء املوؤمتر(.

بن�رش ملخ�ض عنها يف املوؤمتر، Kم قد ين�رشه لحقاً، بعد عر�ضه، واأNذ 

الBراء حوله اأKناء املوؤمتر(.

بن�رش ملخ�ض عنها يف املوؤمتر، Kم قد ين�رشه لحقاً، بعد عر�ضه، واأNذ 

اأفكار عملية تربوية، ” ا�ضتخال�ضها من Nربة   التجارب ) وهي 

الBراء حوله اأKناء املوؤمتر(.

اأفكار عملية تربوية، ” ا�ضتخال�ضها من Nربة   التجارب ) وهي 

الBراء حوله اأKناء املوؤمتر(.

ويرغب طرحها  تعليمياً fiدداً،  الباحå/املمار�ض، –قق هدفاً 

اأفكار عملية تربوية، ” ا�ضتخال�ضها من Nربة   التجارب ) وهي 

ويرغب طرحها  تعليمياً fiدداً،  الباحå/املمار�ض، –قق هدفاً 

اأفكار عملية تربوية، ” ا�ضتخال�ضها من Nربة   التجارب ) وهي 

يف املوؤمتر(.

 البحوç الإجرائية )وهي البحوç املحددة التي تتعامل مع ظاهرة، 

على  وتركز  املمار�ض،  عمل  نطا¥  يف  معينة،  تربوية  م�ضكلة  اأو 

 البحوç الإجرائية )وهي البحوç املحددة التي تتعامل مع ظاهرة، 

على  وتركز  املمار�ض،  عمل  نطا¥  يف  معينة،  تربوية  م�ضكلة  اأو 

 البحوç الإجرائية )وهي البحوç املحددة التي تتعامل مع ظاهرة، 

حالت fiددة، يف الزمان واملكان، وN�ضو�ضية املواقف التعليمية، 

وتهد± اإىل اإيجاد حل مبا�رش للم�ضكلة(.

)�ضفحة مطبوعة من الور¥  وهي   )posters( املل�ضقات   

الكبري، تعر�ض يف مكان عام، وتنقل ر�ضالة fiددة وflت�رشة، جتمع 

حول  الر�ضالة  هذه  وتكون  ال�ضور،  اأو  الكلمات، والر�ضوم،  بني 

الكبري، تعر�ض يف مكان عام، وتنقل ر�ضالة fiددة وflت�رشة، جتمع 

حول  الر�ضالة  هذه  وتكون  ال�ضور،  اأو  الكلمات، والر�ضوم،  بني 

الكبري، تعر�ض يف مكان عام، وتنقل ر�ضالة fiددة وflت�رشة، جتمع 

.)åم�ضكلة تربوية، اأو بحثية، من اإعداد الباح

حول  الر�ضالة  هذه  وتكون  ال�ضور،  اأو  الكلمات، والر�ضوم،  بني 

.)åم�ضكلة تربوية، اأو بحثية، من اإعداد الباح

حول  الر�ضالة  هذه  وتكون  ال�ضور،  اأو  الكلمات، والر�ضوم،  بني 

:äÉcQÉ°ûŸG ∫ƒÑb ÒjÉ©eh •höT

املوؤمتر  جمالت  اأحد  يف  البحثية  امل�ضاركة  مو�ضوع  يكون  اأن   

:äÉcQÉ°ûŸG ∫ƒÑb ÒjÉ©eh •höT

املوؤمتر  جمالت  اأحد  يف  البحثية  امل�ضاركة  مو�ضوع  يكون  اأن   

:äÉcQÉ°ûŸG ∫ƒÑb ÒjÉ©eh •höT

وfiاوره، مع –ديد املجال واملحور، عند تقدمي امل�ضاركة للموؤمتر.

واأن  البحثي،  العلمي   èاملنه وقواعد  معايري  امل�ضاركة  –قق  اأن   

وfiاوره، مع –ديد املجال واملحور، عند تقدمي امل�ضاركة للموؤمتر.

واأن  البحثي،  العلمي   èاملنه وقواعد  معايري  امل�ضاركة  –قق  اأن   

وfiاوره، مع –ديد املجال واملحور، عند تقدمي امل�ضاركة للموؤمتر.

ت�ضاهم يف اإKراء املفاهيم، واملمار�ضات التعليمية، يف جمال الرتبية 

العلمية، وتعليم الريا�ضيات.

 اأن يخ�ضع الباحå م�ضاركته البحثية ملراجعة لغوية دقيقة.

العلمية، وتعليم الريا�ضيات.

 اأن يخ�ضع الباحå م�ضاركته البحثية ملراجعة لغوية دقيقة.

العلمية، وتعليم الريا�ضيات.

 اأن جتتاز امل�ضاركة التحكيم العلمي.

 اأن يخ�ضع الباحå م�ضاركته البحثية ملراجعة لغوية دقيقة.

 اأن جتتاز امل�ضاركة التحكيم العلمي.

 اأن يخ�ضع الباحå م�ضاركته البحثية ملراجعة لغوية دقيقة.

ÜÉàµdG ¿GƒæY: اأ�ضا�ضيات در�ض STEM، يف ال�ضفو± 3-8: تكامل العلوم، والتكنولوجيا، والهند�ضة، والريا�ضيات.

STEM Lesson Essentials, Grades3- 8: Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathemtics
:¿ƒØdDƒŸG

Jo Anne Vasquez, Michael Comer, and Cary Sneider 
.2013 :¤hC’G á©Ñ£dG

.Heinemann   :öTÉædG

á«fhÎµdE’G áî°ùædG: متاحة.

يهد± هذا الكتاب اإىل تعريف املعلم بكيفية تطبيق طريقة  STEM  يف التعلم والتعليم يف 

الف�ضل الدرا�ضي، وي�ضف الأدوات وال�ضرتاتيجيات التي يحتاجها املعلم لت�ضميم درو�ض تكاملية 

تثري اهتمام التالميذ. يدعي موؤلفو الكتاب باأن STEM لي�ض منهجاً بحد ذاته، ولكنه طريقة لتنظيم 

وتقدمي التعليم على هيئة ن�ضيè يرب§ اأربع مواد )العلوم، التكنولوجيا، الهند�ضة، الريا�ضيات( مع 

بع�ضها البع�ض... اإنه يبني للمعلم كيف يبداأ م�ضواره مع دمè مواد STEM بتقدمي:

. STEM `d πYÉa ≥«Ñ£J πLCG øe óYGƒb ¢ùªN

اأمثلة تبني كيفية تطبيق هذه القواعد يف ال�ضف الدرا�ضي.

عينة من الفعاليات التي تدمè مواد العلوم والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات عملياً.

.STEM º«∏©J äGóMƒd ¢ShQO §£ÿ ÖdGƒb

قال عنه Rodger Bybee املدير التنفيذي )متقاعد( للمنهè امل�ضهور امل�ضمى »درا�ضة 

 ،êوالنماذ والأدوات،  باملعرفة،  الطالب  ميد  اإنه   :  ،»)  BSCS( البيولوجية  العلوم   èمناه

والأمثلة، التي جتعل STEM يقدم تعليماً وتعلماً حقيقيني.

: STEM ∫وM Öتc
 بتصرف/ نقال عن موقع بتصرف/ نقال عن موقع



 تقبل امل�ضتالت من الر�ضائل العلمية، بعد و�ضعها يف هيئة تنا�ضب 

طبيعة املوؤمتر.

 ÜQÉéàdGh ,á«FGôLE’G çƒ```ëÑdGh ,á«ãëÑdG äÉ°üî∏ª∏d á```Ñ°ùædÉH

:á«JB’G •höûdG ≥«≤– ¿CG Öé«a ;äÉ≤°ü∏ŸGh

 ÜQÉéàdGh ,á«FGôLE’G çƒ```ëÑdGh ,á«ãëÑdG äÉ°üî∏ª∏d á```Ñ°ùædÉH

:á«JB’G •höûdG ≥«≤– ¿CG Öé«a ;äÉ≤°ü∏ŸGh

 ÜQÉéàdGh ,á«FGôLE’G çƒ```ëÑdGh ,á«ãëÑdG äÉ°üî∏ª∏d á```Ñ°ùædÉH

 األ تزيد امل�ضاركة عن )2000( كلمة.

:á«JB’G •höûdG ≥«≤– ¿CG Öé«a ;äÉ≤°ü∏ŸGh

 األ تزيد امل�ضاركة عن )

:á«JB’G •höûdG ≥«≤– ¿CG Öé«a ;äÉ≤°ü∏ŸGh

والأهمية،  والهد±،  وامل�ضكلة،  املقدمة،  امل�ضاركة:  تت�ضمن  اأن   

 األ تزيد امل�ضاركة عن )

والأهمية،  والهد±،  وامل�ضكلة،  املقدمة،  امل�ضاركة:  تت�ضمن  اأن   

 األ تزيد امل�ضاركة عن )

واأهم   ،èالنتائ واأبرز  والأدوات،  والإجراءات  وامل�ضطلحات، 

والأهمية،  والهد±،  وامل�ضكلة،  املقدمة،  امل�ضاركة:  تت�ضمن  اأن   

واأهم   ،èالنتائ واأبرز  والأدوات،  والإجراءات  وامل�ضطلحات، 

والأهمية،  والهد±،  وامل�ضكلة،  املقدمة،  امل�ضاركة:  تت�ضمن  اأن   

جداول،  تت�ضمن  اأن  وميكن  املفتاحية،  والكلمات  التو�ضيات، 

واأهم   ،èالنتائ واأبرز  والأدوات،  والإجراءات  وامل�ضطلحات، 

جداول،  تت�ضمن  اأن  وميكن  املفتاحية،  والكلمات  التو�ضيات، 

واأهم   ،èالنتائ واأبرز  والأدوات،  والإجراءات  وامل�ضطلحات، 

ور�ضومات، واأ�ضكال تو�ضيحية. 

جداول،  تت�ضمن  اأن  وميكن  املفتاحية،  والكلمات  التو�ضيات، 

ور�ضومات، واأ�ضكال تو�ضيحية. 

جداول،  تت�ضمن  اأن  وميكن  املفتاحية،  والكلمات  التو�ضيات، 

بالن�ضبة لالأبحاç الكاملة؛ يجب اأن –قيق ال�رشو• الBتية:

ور�ضومات، واأ�ضكال تو�ضيحية. 

بالن�ضبة لالأبحاç الكاملة؛ يجب اأن –قيق ال�رشو• الBتية:

ور�ضومات، واأ�ضكال تو�ضيحية. 

 اأن يكون عدد �ضفحات امل�ضاركة ل يزيد عن )12000( كلمة، دون 

بالن�ضبة لالأبحاç الكاملة؛ يجب اأن –قيق ال�رشو• الBتية:

 اأن يكون عدد �ضفحات امل�ضاركة ل يزيد عن )

بالن�ضبة لالأبحاç الكاملة؛ يجب اأن –قيق ال�رشو• الBتية:

املراجع واملالحق.

كلمة،   )250( )Abstract(، يف حدود  ملخ�ضاً   åالبح يت�ضمن  اأن   

املراجع واملالحق.

( ملخ�ضاً   åالبح يت�ضمن  اأن   

املراجع واملالحق.

وهدفه،   ،åالبح وم�ضكلة  املقدمة،  امللخ�ض:  يت�ضمن  اأن  على 

( (، يف حدود 

وهدفه،   ،åالبح وم�ضكلة  املقدمة،  امللخ�ض:  يت�ضمن  اأن  على 

( (، يف حدود  ( ملخ�ضاً   åالبح يت�ضمن  اأن   

وهدفه،   ،åالبح وم�ضكلة  املقدمة،  امللخ�ض:  يت�ضمن  اأن  على 

( ملخ�ضاً   åالبح يت�ضمن  اأن   

التو�ضيات،  واأهم   ،èالنتائ وملخ�ض  والأدوات،  والعينة،   ،èواملنه

وهدفه،   ،åالبح وم�ضكلة  املقدمة،  امللخ�ض:  يت�ضمن  اأن  على 

التو�ضيات،  واأهم   ،èالنتائ وملخ�ض  والأدوات،  والعينة،   ،èواملنه

وهدفه،   ،åالبح وم�ضكلة  املقدمة،  امللخ�ض:  يت�ضمن  اأن  على 

والكلمات املفتاحية.

.iرNاأل تكون امل�ضاركة قد �ضبق ن�رشها، اأو قبلت للن�رش، يف اأية جهة اأ 

والكلمات املفتاحية.

.iرNاأل تكون امل�ضاركة قد �ضبق ن�رشها، اأو قبلت للن�رش، يف اأية جهة اأ 

والكلمات املفتاحية.

:á∏eÉµdG çÉëHC’G áHÉàc ÒjÉ©eh ,•höT
MS-(  èبرنام با�ضتخدام   ،A4 ور¥  على   åالبح طباعة  يتم  اأن   

(، واأن يكون نوع اÿ§ )Simplified Arabic(، حجم 14

ور¥  على   åالبح طباعة  يتم  اأن   

( §ÿواأن يكون نوع ا ،)

ور¥  على   åالبح طباعة  يتم  اأن   

Word
نقطة، وتباعد اأ�ضطر مفرد )Single Space(، وتباعد الفقرات 10

( §ÿواأن يكون نوع ا ،)

نقطة، وتباعد اأ�ضطر مفرد )

( §ÿواأن يكون نوع ا ،)

 .)pt نقطة )10

 تكتب العناوين الرئي�ضة بخ§ Bold( ≥ª¨e(، حجم 16.

14، حجم 14، حجم 14، مع و�ضع م�ضافة بادئة. ≥ª¨e §تكتب العناوين الفرعية بخ 

 اأن تكون ال�ضفحات مرقمة اأ�ضفل ال�ضفحة، يف املنت�ضف.

، مع و�ضع م�ضافة بادئة.

 اأن تكون ال�ضفحات مرقمة اأ�ضفل ال�ضفحة، يف املنت�ضف.

، مع و�ضع م�ضافة بادئة. ، حجم 

 اأن تكون ال�ضفحات مرقمة اأ�ضفل ال�ضفحة، يف املنت�ضف.

ª¨e≤، حجم 

 اأن تكون ال�ضفحات مرقمة اأ�ضفل ال�ضفحة، يف املنت�ضف.

≥ª¨e §تكتب العناوين الفرعية بخ 

 اأن تكون ال�ضفحات مرقمة اأ�ضفل ال�ضفحة، يف املنت�ضف.

 تكتب العناوين الفرعية بخ§ 

ترقيم  مع  الجتاهات،  جميع  من  �ضم،   2،5 الهام�ض  قيا�ض  يكون   

ال�ضفحات بداية من �ضفحة امللخ�ض.

.APA يق املراجع بح�ضب نظامKاأن يتم تو 

ال�ضفحات بداية من �ضفحة امللخ�ض.

 اأن يتم توKيق املراجع بح�ضب نظام 

ال�ضفحات بداية من �ضفحة امللخ�ض.

عملهم،  وطبيعة  الباحثني(،  )اأو   åللباح الكامل  ال�ضم  يظهر  اأن   

 اأن يتم توKيق املراجع بح�ضب نظام 

عملهم،  وطبيعة  الباحثني(،  )اأو   åللباح الكامل  ال�ضم  يظهر  اأن   

 اأن يتم توKيق املراجع بح�ضب نظام 

وا�ضم جهات العمل، على �ضفحة الغال±.

معلوماY äامة:
- ميكن اأن تكون امل�ضاركات فردية، اأو م�ضرتكة.

- �ضو± يتم اإدراê امل�ضاركات املجازة من اللجنة العلمية يف املوؤمتر 

�ضمن كتاب املوؤمتر.

واللغة  العربية،  اللغة  هي:  املوؤمتر  يف  املعتمدة  امل�ضاركات  لغة   -

الإ‚ليزية.

- تر�ضل امل�ضاركات يف الوقت املحدد عرب راب§ املوؤمتر، ويرفق معها 

الرقمية،  ال�ضخ�ضية،  و�ضورهم  للباحå/الباحثني،  الذاتية  ال�ضرية 

امللونة.

:äاcصارûا�صتقبا∫ امل óيYموا

1436/5/16هـ،  يوم  هو  امل�ضاركات  ل�ضتقبال  موعد  اNBر 

املوافق 3/7 /2015م.

البحثية،  م�ضاركتهم  بقبول  امل�ضاركني  اإ�ضعار  يتم  و�ضو± 

بعد اإجازتها من اللجنة العلمية.

وملزيد من املعلومات: ميكن التوا�ضل عرب الو�ضائل التالية:

راب§ موقع املوؤمتر:

http://ecsme.ksu.edu.sa/ar/STEM
 

الربيد الإلكرتوين:

رئي�ض  با�ضم  امل�ضاركات  توجه  و   ،stem@ksu.edu.sa
اللجنة العلمية.

الهاتف: 114678022

الفاك�ض: 114678275

+ 966

+ 966



العلوم  توجه  حول  كثرية،  ومواد  مبواقع،  الإنرتنت  ف�ضاء  يحفل 

والتقنية والهند�ضة والريا�ضيات STEM ؛ ويف هذه املقالة املوجزة، 

�ضاأحاول ا�ضتعرا�ض اأبرز املواقع املتخ�ض�ضة يف هذا املجال، من وجهة 

نظري، مع الإ�ضارة اإىل اأن ترتيب عر�ضها، ل يعني ترتيب اأهميتها، اأو 

قيمتها العلمية:

/http://www.nationalstemcentre.org.uk
يتبع هذا املوقع اـلمركز الوطني

لـ National STEM Center«  STEM«، يف بريطانيا، ويقدم 

املجال،  هذا  يف  للمعلمني  كبرياً  دعماً 

�ضخمة  معلومات  بقاعدة  ويزودهم 

اأن  كما   .STEM وتعليم  تعلم  مل�ضادر 

 STEM ل�رشكاء  ت�ضهيالت  يوفر  املركز 

من املنظمات، والهيئات، وال�رشكات، للعمل مع املدار�ض والكليات.

 /http://www.stemconnector.org
من  لأكرث  جتمعاً  املوقع  هذا  ميثل 

غري  واملنظمات  ال�رشكات،  من   )3700(

واملنظمات  املهنية،  والهيئات  الربحية، 

STEM، وكذا  بـ  البحثية، التي لها عالقة 

 ،STEM الهيئات احلكومية، واملعاهد، واجلامعات، املهتمة بتعليم

املركز  ويقوم  املتحدة.  الوليات  يف  الب�رشي  الراأ�ضمال  ومب�ضتقل 

املوؤمترات  ويعقد   ،STEM بـ  املتعلقة  والكتب  الن�رشات  باإ�ضدار 

لأع�ضائه حول املو�ضوع.

 /http://www.stemnet.org.uk/ambassadors
ينت�ضب لهذه ال�ضبكة عدد من املوظفني 

ذات  واملوؤ�ض�ضات  لل�رشكات،  التابعني 

للعمل  ، يتطوعون   STEM العالقة مبواد 

مع املدار�ض لتقدمي الدرو�ض العملية ذات 

بـوظائفهم، ويطلق عليهم �ضفراء  العالقة 

املدار�ض،  يف  عملهم  وجمالت  �رشكاتهم،  ميثلون  لأنهم   ،  STEM
مواد  درا�ضة  على  وحثهم  الوظائف،  بهذه  الطالب  لتعريف  وذلك 

العلوم، والتقنية، والهند�ضة، والريا�ضيات. ويعر�ض املوقع عدداً من 

هذه الدرو�ض املفيدة جداً ملن ي�ضاهدها.

مواقع وم�صادر 
اإلكرتونية متخ�ص�صة 

STEM يف تعليم
»�صتم« وامل�صتقبل!

أستاذ التربية العلمية بكلية التربية-
جامعة الملك سعود

اأ.د. عبدالعزيز بن �ضعود العمر

ي 
أ
و مستقبل تنموي واعد، ل

حن
فذة جديدة � يشلك توجه » س�مت » -STEM- �حن

ري عامل يتقدم اليوم بشلك متسارع، غ�ري 
حن

أمه تبحث لنفهسا عن ماكن، وماكنة، �

و تفعيل هذا النوع من 
حن

 من الدول الطموحة تتوجه �
ً
ا د أن كث�ري ج

حن
مسبوق. ولذا �

عتباره يشلك العصب الرئيس لتقنية، وحضارة،  ا، �ج ري مدارهسا، وجامعا�مت
حن

التعل�ري �

. حن �ري القرن احلادي والع�رش

الفضاء،  هندسة   :» »س�مت وع  �رش �ج عالقة  هلا  ري 
ال�مت املهنية  الت  املج حن  ب�ري ومن 

احلاسب،  والروبوت،  احليوية،  املياكنياك  ئية،  الك�ري اهلندسة  احليوية،  الكيمياء 

س مع معظم جوانب  الت ت�مت حياء، وتلك مج
أ
ء، الكيمياء، ال �ري حن ضيات، الف�ري الر�ري

ري 
حن البح�رش در مركز التم�ري « �ج مهية لتعل�ري »س�مت

أ
 من هذه ال

ً
احلياة املعارصة. وانطالقا

امعة امللك سعود، بطرح  ج بية، �ج ري لكية ال�مت
حن

ضيات، � ري تطو�ري تعل�ري العلوم والر�ري
حن

�

ري التخطيط 
حن

ع املركز � « هو موره الرئيس، و�رش ر دولري يكون »س�مت
مت
فكرة عقد مؤ�

حن من الدول  ، واستكتب أفضل املتخصص�ري انه العاملمت ر، فقام بتشكيل حلج
مت
هلذا املؤ�

ري 
حن

حن � حن مرموق�ري ال، ودعا متحدث�ري ري هذا املج
حن

� 
ً
ا حن  متم�ري

ً
ازا ج

حن
ري حققت إ�

املتقدمة، ال�مت

 .» ال »س�مت مج

الت،  بعة مج  تقوم فكرته عىل دمج أر
ً
 تطبيقيا

ً
ا « )STEM( تو�ج و يعد »س�مت

الت  ضيات، حيث ي�مت تدريس تلك املج : العلوم، والتقنية، واهلندسة، والر�ري هري

، بدل من تدريس  ري
كري العامل احلقي�مت ا ابط،  �ري سك، وم�مت وذج تعمل م�مت

حن
من خالل �

البعض. امك أن  ا  ، عن بع�حن ية، منفصلمت الت مكوضوعات دراسية نظر تلك املج

انب اممرسة همارات عقلية  ج حن املمارسة اليدوية، �ج  عىل تعز�ري
ً
« يقوم أساسا تعل�ري »س�مت

ري حل املشالكت. 
حن

متقدمة، �

ك�رش  ت املتحدة تستثمر أ د أن دولمت مثل الول�ري ج
حن

« فإننا � مهية توجه »س�مت
أ
 ل

ً
ونظرا

 STEM( » امج فيدرالية تتعلق بتعل�ري »س�مت ري تنفيذ �ج
حن

من ثالثة مليارات دولر �

ري 
حن

ري عام 2018 ستظهر �
حن

ات إل أنه � ة أخرى تش�ري التقد�ري Education(. من �ج

الت متنوعة، هلا عالقة بـ  ري مج
حن

حن متخصص � ت املتحدة حاجة إل 9 مالي�ري الول�ري

.
ً
ك�رش دخال

أ
، وال

ً
وا

حن
�ع �

أ
« هري اليوم ال «، بل إن املهن ذات العالقة بـ “س�مت »س�مت

ري مدارسنا هو أن مستوى تعل�ري العلوم 
حن

� » امج »س�مت حن �ج إن امم يعوق بناء وتعز�ري

، بل إن معظم  ، ودون الطموح بكث�ري
ً
ال متواضعا حن ضيات، ل �ري الطبيعية، والر�ري

ال  حن ري أنه ل �ري
ضيات! هذا يع�حن لعلوم، أو الر�ري م �ج م ميل، أو اه�مت طالبنا ليس لد�ري

ت، قبل أن نضع أقدامنا عىل البداية الصحيحة لتعل�ري  أمامنا الكث�ري من التحد�ري

 .» ري تعل�ري “س�مت
حن

ر أن يشلك نقطة انطالقتنا �
مت
«، ولعل هذا املؤ� “س�مت

عرض: أ.د.علي بن أحمد الراشد.
أستاذ التربية العلمية بكلية التربية-جامعة الملك سعود

تعليم  يف  التميز  ملوؤمتر  الإعالمية  اللجنة  عن  ت�ضدر  دورية  ن�رشة   :  

العلوم والريا�ضيات الأول: توجه العلوم والتقنية والهند�ضة والريا�ضيات.

الهاتف: 966114678275

http://ecsme.ksu.edu.sa/ar/STEM :املوقع الر�ضمي للموؤمتر

stem@ksu.edu.sa  :تر�ضل امل�ضاركات ب�ضيغة وورد على الربيد الإلكرتوين للر�ضالة


