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د. فهد الشايع: نأمل 
أن يسهم المؤتمر في 

تطوير التعليم

»مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم والرياضيات«.. 8 

سنوات من العمل المثمر

د. الزغيبي: »تطوير« 
تنفذ رؤية خادم الحرمين 

الشريفين

برنامج علمي حافل في 
مؤتمر التميز في تعليم 

العلوم والرياضيات

تطوير التعليم.. 
توجه قادة البالد

د. بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير جامعة الملك سعود

تح�رص الدولة بتوجيه�ات كريمة من لدن 

خادم الحرمين الش�ريفين و س�مو ولي عهده 

األمين و س�مو ولي ولي العهد - يحفظهم الله 

- عل�ى تطوير التعليم ف�ي المملكة وصوالً إلى 

مجتم�ع المعرفة، ودع�م كل عناص�ر العملية 

التعليمي�ة بم�ا يس�هم ف�ي تطوي�ر الجان�ب 

الترب�وي، انطالق�ا من حرص القيادة الرش�يد 

على اس�تثمار العنصر البش�ري لم�ا فيه خير 

الوطن والمواطن.

واتخذت الدولة في س�بيل ذل�ك العديد من 

الخط�وات والق�رارات المهم�ة لتهيئ�ة البيئة 

المناس�بة لتطوي�ر القطاع التعليم�ي والعلمي 

في المملكة، بما يليق بمكانة المملكة على كافة 

األصعدة السياس�ية واالقتصادية واالجتماعية، 

ويس�هم ف�ي رف�ع مس�توى المواط�ن علمي�اً 

واقتصادي�اً ال�ذي يع�د مرتك�ز ه�ذا الحراك 

التطويري. 

ونح�ن الي�وم نش�هد تحق�ق ه�ذه الرؤية 

عل�ى أرض الواق�ع م�ن خ�الل ما نلمس�ه من 

آث�ار إيجابية عدي�دة في المنظوم�ة التعليمية 

والتربوية والعلمية في المملكة، وتطور ملحوظ 

عل�ى مس�توى الهيكل�ة اإلدارية والمؤسس�ات 

والجه�ات والمباني التعليمي�ة والمناهج وأداء 

المعلمين ودعم الحراك العلمي واألكاديمي في 

ربوع الوطن.

ويأتي مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم 

والرياضيات األول، وال�ذي يرعاه معالي وزير 

التعلي�م تأكي�داً لتوجه الدولة ف�ي دعم تطوير 

التعليم. 

كم�ا أن اختي�ار موض�وع »توج�ه العل�وم 

 STEM والتقني�ة والهندس�ة والرياضي�ات « 

ش�عاراً للمؤتم�ر يرس�خ ال�دور الكبي�ر الذي 

ينتظر من هذا القطاع لتوفير الفرص الوظيفية 

للمواطنين، .

ختام�اً.. أود أن أرحب باألصالة عن نفس�ي 

ونيابة عن إدارة ومنسوبي جامعة الملك سعود 

ب�كل المش�اركين بالدورة األول�ى للمؤتمر من 

المملكة وضيوفه من ال�دول العربية واألجنبية 

ف�ي رح�اب جامعتنا، والذي�ن يجتمعون تحت 

سقف واحد لمدة ثالثة أيام للحديث عن أحدث 

االتجاه�ات ف�ي مج�ال تعل�م وتعلي�م العلوم 

والرياضيات.

المس�ؤولين  لكاف�ة  بالش�كر  أتق�دم  كم�ا 

بمركز التمي�ز البحثي في تطوير تعليم العلوم 

والرياضي�ات بكلي�ة التربي�ة عل�ى تنظيم هذا 

الملتقى، الذي نتطلع أن يحقق أهدافه.

مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات األول
توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

STEM
MINISTRY OF EDUCATION

يتضمن27 فعالية و73 بحثًا بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين

وزير التعليم يرعى افتتاح مؤتمر 
التميز في تعليم العلوم والرياضيات

الرياض: نشرة المؤتمر

تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور عزام 

بن محمد الدخيل، يفتتح اليوم - الثالثاء- مؤتمر 

التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول 

»توجه العلوم والتقنية والهندس�ة والرياضيات 

»STEM«، وال�ذي ينظمه مرك�ز التميز البحثي 

في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة 

الملك سعود، في مقر الجامعة بالرياض.

ويس�تضيف مجموع�ة م�ن الخبراء 

العالميين المعروفين في مجال تطوير 

العلوم والرياضيات، إضافة إلى نخبة 

من أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

والمعلمين  والباحث�ات  والباحثي�ن 

والمعلم�ات، وع�دد م�ن الكلي�ات 

والجامع�ات والم�دارس والجهات 

والمؤسسات التعليمية والتربوية 

والعلمية السعودية والخليجية.

ال�ذي  المؤتم�ر  ويش�هد 

ينعق�د عل�ى م�دار ثالث�ة أيام، 

خالل الفت�رة من 16-18 رجب 

1436ه�� المواف�ق م�ن 7-5 

م�ن  العدي�د  2015م،  ماي�و 

الفعالي�ات، حيث يقام س�ت 

محاض�رات رئيس�ية وثم�ان 

جلس�ات علمي�ة و13 ورش�ة 

عمل.

الفعالي����ات  وتب������دأ 

»المحاض��رات والجلس���ات 

والورش« من الساعة الثامنة 

صباح�اً وحتى السادس�ة مس�اًء، حيث تخصص 

فعالي�ات للرج�ال تقام ف�ي قاعة حمد الجاس�ر 

بجامعة الملك سعود للرجال، فيما تستقبل قاعة 

1 بمبنى 31 بمق�ر الجامعة الفعاليات والحضور 

من النساء.

ويشارك في فعاليات مؤتمر التميز في تعليم 

وتعل�م العلوم والرياضيات ال�ذي يقام ألول مرة 

بالمملكة، نخبة من المتحدثين في المحاضرات 

الرئيس�ة والجلس�ات العلمية من المتخصصين 

الدوليين واإلقليميين والمحليين.

وق�د اختارت اللجن�ة العلمي�ة للمؤتمر عدد 

كبير من األوراق العلمية والبحثية الهامة في هذا 

المجال والتي س�تعرض خالل الفعاليات، ويبلغ 

عدده�ا 73 بحث�اً وورق�ة علمية، ت�م اختيارها 

بعناية من بين 142 بحث تقدموا للمشاركة في 

المؤتمر.

إضافة إل�ى المع�رض المصاح�ب للمؤتمر 

والذي يع�د مركز علمي متنق�ل، يتضمن تقديم 

العديد من األنش�طة، وعرض المنتجات البحثية 

التعلي�م  وتكنولوجي�ات  التعليمي�ة  والوس�ائل 

الخاصة بتعليم وتعلم العلوم والرياضيات، ويتم 

عن طريق الراع الرس�مي للمؤتمر شركة تطوير 

للخدمات التعليمية في بهو الجامعة.

ويه�دف المؤتمر، الذي ينظم�ه مركز التميز 

البحثي ف�ي تطوير تعليم العل�وم والرياضيات، 

تسليط الضوء على موضوعات مهمة واالتجاهات 

الحديثة لتطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة 

والرياضي�ات، بجان�ب تبادل األف�كار والخبرات 

في هذا المجال، والخروج بتوصيات تس�هم في 

تطوير تعليمهما بالمملكة.
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تحضيرات متواصلة ألكثر من عام

4 لجان لترتيب مؤتمر التميز في تعليم
وتعلم العلوم والرياضيات

عل�ى مدار أكثر من عام تم التحضي�ر لمؤتمر التميز 

في تعلي�م وتعلم العلوم والرياضي�ات األول، من خالل 

عدة لجان وه�ي: التحضيري�ة والتنظيمي�ة، والعلمية، 

واإلعالمية. وحرص�ت تلك اللجان عل�ى إنجاح المؤتمر 

من خالل التنس�يق منذ وقت مبكر حرص�اً على إبرازه 

وظهوره بالشكل المناسب.. 

الرياض: نشرة المؤتمر

م�ن  كبي�ر  ع�دد  عق�د  ت�م 

للترتيب  واالجتماع�ات  اللقاءات 

لهذا الحدث الهام، ومنها اجتماع 

عقد األس�بوع الماضي في مركز 

التميز البحثي ف�ي تطوير تعليم 

العل�وم والرياضيات ف�ي رحاب 

بكلي�ة  س�عود  المل�ك  جامع�ة 

التربية.

ب�ن  الدكت�ور فه�د  وأوض�ح 

س�ليمان الش�ايع رئي�س اللجنة 

للمؤتمر  والتنظيمية  التحضيرية 

المؤتم�ر  أن  المرك�ز  ومدي�ر 

يس�تهدف ث�الث ش�رائح مهمة 

عامل�ة ف�ي تعليم وتعل�م العلوم 

ش�ريحة  وه�ي  والرياضي�ات، 

الجامع�ات  ف�ي  الباحثي�ن 

وش�ريحة  البحثي�ة،  والمراك�ز 

طالب الدراسات العليا، وشريحة 

الممارس�ين وأصحاب القرار في 

الميدان التربوي.

ه�ذه  »اس�تهداف  وأض�اف: 

الش�رائح الثالث في لق�اء علمي 

وبحث�ي واح�د س�ينعكس أث�ره 

بص�ورة أو بأخ�رى عل�ى واق�ع 

والرياضي�ات.  العل�وم  تعلي�م 

ويؤم�ل أن يس�هم المؤتم�ر في 

يتب�ادل  علم�ي  مجتم�ع  بن�اء 

الخبرات ويتش�ارك ف�ي صناعة 

المعرفة التي ستسهم في تطوير 

تعليم وتعل�م العلوم والرياضيات 

على المستوى الوطني واإلقليمي 

وزي�ادة المش�اركة والتأثير على 

المستوى العالمي«. 

وم�ن جهت�ه، أش�ار الدكتور 

سعيد بن محمد الشمراني رئيس 

إل�ى  للمؤتم�ر  العلمي�ة  اللجن�ة 

أن حج�م المش�اركات وتنوعه�ا 

يش�يران إل�ى الحاج�ة البحثي�ة 

والميداني�ة لمثل ه�ذه اللقاءات؛ 

المش�اركات  ع�دد  بل�غ  حي�ث 

المقدمة للمؤتمر 142 مش�اركة 

و17  علمي�اً،  بحث�اً   86 منه�ا 

تجرب�ًة  و21  إجرائي�اً،  بحث�اً 

وممارس�ة ميدانية. في حين تم 

قب�ول 64 بحث�اً علمياً، وتس�عة 

بحوٍث إجرائي�ة، وخمس تجارب 

وممارسات ميدانية. وبلغت نسبة 

قبول المشاركات 55% من حجم 

المش�اركات الكلي�ة المتقدم�ة. 

وجل هذه المشاركات من باحثين 

وممارسين وطالب دراسات عليا 

المملكة بمختل�ف مناطقها  في 

وجامعاتها، والمشاركات األخرى 

وردت م�ن باحثي�ن م�ن اليم�ن 

وعم�ان والكويت، مما سيس�هم 

المجتم�ع  دائ�رة  توس�يع  ف�ي 

العلمي والبحثي في تعليم العلوم 

للمشاركين  ويتيح  والرياضيات، 

تب�ادل الخب�رات على المس�توى 

الوطني واإلقليمي.

أم�ا الدكتور خالد ب�ن محمد 

الش�ريف رئيس اللجنة اإلعالمية 

للمؤتم�ر فذكر أنه س�بق إطالق 

المؤتمر حمل�ة إعالمية وإعالنية 

تعريفي�ة بالمؤتمر في الوس�ط 

اإلع�الم،  ووس�ائل  األكاديم�ي 

أثم�رت تجاوب ومش�اركة الفتة 

محاي�ة وخليجي�ة، الفت�اً إلى أن 

هن�اك عدد م�ن المؤش�رات التي 

تؤكد نجاح هذا المؤتمر وتحقيقه 

مجموع�ة م�ن المكاس�ب الت�ي 

تص�بُّ في صال�ح تعلي�م العلوم 

المس�توى  عل�ى  والرياضي�ات 

الوطني واإلقليمي.

يس�اعد  أن  »نأم�ل  وق�ال: 

ه�ذا المؤتمر ف�ي فت�ح المجال 

للحوار والنقاش حول المبادرات 

المس�تقبلية واس�تمرارية مث�ل 

دوري�ة  بص�ورة  المؤتم�ر  ه�ذا 

تجم�ع المختصي�ن والمهتمي�ن 

في المجال وتس�هم ف�ي تطوير 

والبحثي�ة  العلمي�ة  مش�اركتهم 

والميدانية«.

فيم�ا أب�ان الدكت�ور مس�فر 

الس�لولي مقرر اللجن�ة الفرعية 

للورش العلمي�ة بالمؤتمر أنه تم 

اختي�ار موضوعات ال�ورش بعد 

االطالع عل�ى التوجهات العالمية 

وما يقدم في المؤتمرات العلمية 

وما يطرح ف�ي المراكز التربوية 

في مج�ال العل�وم والرياضيات، 

وبع�د ذل�ك ت�م اختص�ار ه�ذه 

إل�ى 13 موضوعاً  الموضوع�ات 

تتماش�ى ومحاور المؤتمر، الفتاً 

إلى أن تعلي�م STEM يأخذ حيزاً 

كبيراً مما يط�رح في المؤتمرات 

والن�دوات العلمية ويلقى اهتمام 

من األنظمة التربوية.

تحدي�د  »بع�د  وأض�اف: 

الموضوع�ات ت�م التواص�ل م�ع 

الجهات التي لها اهتمام وتجربة 

ف�ي تقدي�م موضوع�ات الورش 

ومنه�ا ش�ركة تطوي�ر وإدارات 

التعلي�م وكلي�ات التربي�ة، كم�ا 

ت�م التواصل م�ع المتحدثين من 

خارج المملكة«.
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بمشاركة 6 متحدثين دوليين

برنامج علمي حافل في مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات
يحفل مؤتم�ر التميز في تعليم العلوم والرياضي�ات األول بالعديد 
م�ن الفعاليات الت�ي يتضمنها برنامجه العلمي، وتش�تمل على س�ت 
محاض�رات رئيس�ة وثم�ان جلس�ات علمي�ة لع�رض أب�رز البحوث 
والتج�ارب الحديث�ة في هذا المجال و13 ورش�ة عم�ل لمجموعة من 
الخبراء المتميزين، يتحدث خاللها نخبة من المتحدثين والمتخصصين 
الدوليين واإلقليميين والمحليين، وسط مشاركة دولية وخليجية وعربية 

وسعودية واسعة، وذلك في مقر جامعة الملك سعود بالرياض..

الرياض: نشرة المؤتمر

المحاضرات الرئيسة
»تعلي�م  األول�ى:  المحاض�رة   -

والهندس�ة  والتقني�ة  العل�وم 

التاري�خ،   :)12-K والرياضي�ات) 

األهمية ومداخل التدريس الفعالة«، 

وتق�دم عرضاً ألس�س تعليم العلوم 

والتقني�ة والهندس�ة والرياضي�ات 

STEM ف�ي التعلي�م قب�ل الجامعي 

المتح�دة،  الوالي�ات  لرؤي�ة  وفق�ا 

وإمكانية تحس�ين جودة التعلم في 

مواده بالدول العربية.

- المحاض�رة الثاني�ة: »الرب�ط 

بين الممارسات الرياضية والعلمية 

والهندس�ية«، وتس�تعرض كيفي�ة 

لتش�كل  الممارس�ة  بي�ن  الرب�ط 

أساس تصميم برنامجاً قوياً للعلوم 

والتقني�ة والهندس�ة والرياضي�ات 

.STEM

»تعلي�م  الثالث�ة:  المحاض�رة   -

والهندس�ة  والتكنولوجي�ا  العل�وم 

والرياضي�ات ومعايير العلوم للجيل 

القادم«، وتناقش أبعاد تعليم العلوم 

وس�بل دمجها وربطه�ا بتطبيقات 

العلوم وبطبيعة العلوم.

- المحاضرة الرابعة: »إسهامات 

ش�ركة تطوير للخدم�ات التعليمية 

في مجاالت STEM«، وترصد مبادرة 

الشركة في تعلم العلوم والرياضيات 

والتقني�ة بجانب مش�روع المراكز 

العلمية.

- المحاض�رة الخامس�ة: »دمج 

التصمي�م التقن�ي والهندس�ي ف�ي 

تعلي�م العلوم والرياض�ات«، وتركز 

التقني�ة  المفاهي�م  بع�ض  عل�ى 

دمجه�ا  يمك�ن  الت�ي  والهندس�ية 

بطريق�ة مجدية في منه�ج العلوم 

وبرامج إعداد المعلمين.

- المحاض�رة السادس�ة: »ه�ل 

للعل�وم  معلم�اً  تصب�ح  أن  يمك�ن 

والتقني�ة والهندس�ة والرياضي�ات 

س�بل  إل�ى  وتتط�رق  )STEM(؟«، 

ممارس�ة مب�ادرات توج�ه العل�وم 

والتقني�ة والهندس�ة والرياضي�ات 

بشكل تطبيقي.

الجلسات العلمية
تقام خالل المؤتمر ثمان جلسات 

علمية، تتناول كل جلسة العديد من 

الموضوع�ات، حي�ث ترص�د األولى 

واق�ع تجرب�ة المملك�ة ف�ي تعليم 

STEM على ضوء التجارب الدولية. 

والثاني�ة تتح�دث ع�ن مواصف�ات 

محتوى مناهج الرياضيات في ضوء 

نظري�ة التعلم المس�تند إلى الدماغ. 

والثالثة تتطرق إلى واقع ممارسات 

معلمات الرياضيات التدريس�ية في 

الرياضي  التواص�ل  تنمية مه�ارات 

الش�فهي والقرائ�ي ل�دى طالب�اِت 

المرحل�ة المتوس�طة. أما الجلس�ة 

الرابع�ة فتتن�اول اس�تخدام أدوات 

تدري�س  ف�ي  اإللكترون�ي  التعل�م 

الس�عودية.  بالجامع�ات  العل�وم 

أث�ر  دراس�ة  الخامس�ة  وتناق�ش 

الممارسة التأملية على أداء معلمي 

العلوم في دمج تكنولوجيا االتصال 

والمعلومات. والسادس�ة تستعرض 

أث�ر اس�تراتيجية مقترح�ة قائم�ة 

عل�ى التطبيقات الحياتية في تنمية 

تحصي�ل العل�وم والرياضي�ات لدى 

طالب المرحل�ة االبتدائية بالمملكة 

العربي�ة الس�عودية. فيم�ا تتحدث 

الس�ابعة عن أث�ر تدريس هندس�ة 

مه�ارات  تنمي�ة  ف�ي  الفراكت�ال 

ط�الب  ل�دى  اإلبداع�ي  التفكي�ر 

المرحلة الثانوي�ة. والثامنة تناقش 

أثر عالمات العلوم السعوديات على 

اتج�اه الطالب�ات في الص�ف األول 

الثانوي الختيار المس�ار المناسب. 

بجانب جلس�ة الملصق�ات للرجال 

وجلسة الملصقات للنساء.

ورش العمل
العلم�ي  البرنام�ج  يتضم�ن 

ه�ي  عم�ل،  ورش�ة   13 للمؤتم�ر 

كالتال�ي: الربط بين العل�وم واللغة 

التعل�م  الط�الب،  نتائ�ج  لتطوي�ر 

 STEM وتب�ادل الخبرات مع�اً لدمج

والرياضي�ات،  العل�وم  دروس  ف�ي 

تطبيقات العلوم والتقنية والهندسة 

العل�وم،  دروس  ف�ي  والرياضي�ات 

التجارب العلمية الممتعة، استخدام 

الجيوجب�را، تصمي�م مبن�ى: دم�ج 

والهندس�ة،  والعل�وم  الرياضي�ات 

البحث اإلجرائي لتحس�ين التحصيل 

الرياض�ي والعلمي، توظي�ف اآليباد 

الرياضيات،  تدريس  وتطبيقاته في 

عل�ى  القائ�م  المنح�ى  اس�تخدام 

STEM، التجارب العلمية البديلة.

المتحدثون

د. صوما بوجودا

جامع�ة  م�ن  تخ�رج 

بالوالي�ات  سينس�يناتي، 

ع�ام  األمريكي�ة  المتح�دة 

1988 مع شهادة الدكتوراه 

في مجال تعليم العلوم. عمل 

في جامعة  أستاذاً مس�اعداً 

س�يراكيوز بالوالي�ات المتحدة وفي الع�ام 1993 انضم 

إلى الجامعة األميركية في بيروت )AUB(ن وحالياً يعمل 

مدي�راً لمرك�ز التعليم والتعلم. وش�غل الدكت�ور بوجودا 

منصب المنس�ق الدولي وعض�و في المجل�س التنفيذي 

للجمعية الوطنية للبحوث في تدريس العلوم.

د. ليندا كوجاك

للمجلس  السابق  الرئيس 

الوطني لمعلمي الرياضيات 

)NCTM(، و ب�دأت حياتها 

في مهن�ة التدريس كمعلمة  

وبعدها  الخام�س.  للص�ف 

أصبح�ت أول مدي�ر لمركز 

تعليم الرياضي�ات والتدريس والتقني�ة في جامعة جون 

كارول. وشغلت رئاس�ة مجلس كليفالند الكبرى لمعلمي 

الرياضي�ات، ومجلس والية أوهاي�و لمعلمي الرياضيات، 

والمجلس الوطني لمشرفي الرياضيات والمجلس الوطني 

لمعلمي الرياضيات.

د. بيل بادرز

للجمعية  السابق  الرئيس 

العل�وم  لمعلم�ي  الوطني�ة 

)NSTA(. وعم�ل ألكثر من 

أربعة عقود مدرساً، ثم مديراً 

للمؤسس�ة الوطني�ة للعلوم 

والتي تمول منظمة كليفالند 

للرياضي�ات والعلوم. وقدم اس�هامات واس�عة للجمعية 

الوطنية لمعلمي العلوم. كما شغل منصب مدير قسم فريق 

المدراء بالجمعية . وشغل منصب الرئيس واألمين المالي 

 )CRCST( لمجل�س كليفالند اإلقليم�ي لمعلمي العل�وم

.)SEPA( والجمعية االساسية للمنح الرئاسية

د. ناصر بن حمد 
العويشق

كمعلم�اً  حيات�ه  ب�دأ 

للرياضيات، وانضم إلى شركة 

تطوي�ر للخدم�ات التعليمي�ة 

مطل�ع 2015م كمدي�راً عاماً 

والتقويم.  والمعايير  للمحتوى 

ويمتل�ك خبرة عريضة في مج�ال تطوير المناهج والمحتوى؛ 

فقد عمل في شركة العبيكان للتعليم لمدة عشر سنوات مديراً 

عاماً للتعليم العام، حيث أنجز بنجاح مش�اريع ضخمة طويلة 

األمد في تطوير المناهج والتطوير المهني في كل من المملكة 

العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر.

د. زبيدة داغر

العل�وم  تعلي�م  أس�تاذ 

العل�وم  مرك�ز  وعض�و 

واألخالق، والسياسة العامة، 

ديالوي�ر  والي�ة  بجامع�ة 

حالي�اً  وه�ي  األمريكي�ة، 

الرئيس المنتخب للمجموعة 

الدولية لتاريخ وفلس�فة تدريس العلوم ]IHPST[، كما 

ش�غلت عضوية مجلس إدارة الجمعي�ة الوطنية للبحث 

ف�ي تدريس العلوم ]NARST[، وتش�غل حالياً عضوية 

تحري�ر مجلة العل�وم والتربية والمجل�ة الدولية للتربية 

العلمية.

د. ناصر منصور

العلمية  التربي�ة  أس�تاذ 

الدراس�ات  برنام�ج  ف�ي 

التربي�ة في  بكلي�ة  العلي�ا 

جامعة إكس�تر وهو أس�تاذ 

مش�ارك في جامعة طنطا، 

العربية،  مص�ر  بجمهورية 

 ،)HEA( كم�ا أنه زميل ف�ي أكاديمي�ة التعليم العال�ي

في جامعة إكس�تر، ويعم�ل مديراً لمرك�ز تعليم العلوم 

والرياضيات والتقنية ومديراً لبرنامج ماجس�تير العلوم 

في البحوث التربوية.
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توفر الحلول المبتكرة لألطفال والشباب في التعليم األمثل

شركة »تطوير« للخدمات التعليمية..
المحرك لعجلة القيادة ورفع مستوى التعليم

تأسست ش�ركة تطوير للخدمات 
التعليمي�ة، ه�ي ش�ركة س�عودية 
مملوكة بالكاملة للدولة، بتاريخ 18 
مايو 2012م، لتكون إحدى شركات 

شركة تطوير التعليم القابضة.

الرياض: نشرة المؤتمر

تسعى الش�ركة بالعمل مع وزارة 

التعلي�م إلى تطوير النظ�ام التعليمي 

في المملكة العربية السعودية بشكل 

ش�مولي، وتزوي�د الطال�ب بالمعرفة 

والمهارة ليبلغ أقصى درجات النجاح 

في نطاق اقتصادي معرفي عالمي.

استراتيجية تطوير التعليم
يق�ود ه�ذه المرحلة اس�تراتيجية 

تطوي�ر التعليم الع�ام لمراحله األربع 

بقي�ادة مش�روع المل�ك عبدالل�ه بن 

الع�ام  التعلي�م  لتطوي�ر  عبدالعزي�ز 

»تطوير«.

وينب�ع من قل�ب ه�ذه المنظومة 

االس�تراتيجية رؤي�ة جدي�دة للتعليم 

ف�ي المملكة والتي تض�ع التعليم في 

أول�ى اهتماماتها وتش�كل مجموعة 

متناغمة من القوانين والبرامج للعمل 

على تسيير هذه الرؤية.

تتمي�ز ش�ركة تطوي�ر للخدم�ات 

التعليمي�ة بكونه�ا الجه�ة المعتمدة 

والمخول�ة من قب�ل وزارة التعليم في 

المملك�ة العربي�ة الس�عودية لتقديم 

تعلي�م كفيل�ة بتطوير  اس�تراتيجية 

الخدم�ات التعليمي�ة والم�دارس في 

المملك�ة، باإلضاف�ة  جمي�ع أنح�اء 

إل�ى ذلك فإنها تعتب�ر المحرك لعجلة 

التعلي�م  مس�توى  ورف�ع  القي�ادة 

للقطاعي�ن الع�ام والخ�اص، وذل�ك 

يتضمن نمو الس�وق وبن�اء القدرات 

م�ن خالل مبادرة ش�ركاء في تطوير 

التعليم.

الخدمات التي تقدمها شركة 
»تطوير«

تعم�ل ش�ركة تطوي�ر للخدم�ات 

التعليمية على توفير خدمات متكاملة 

ومتنوع�ة، م�ن خ�الل التركي�ز على 

المجاالت التالية:

1- البح�وث التربوي�ة والخدم�ات 

االستشارية.

2- المحتوى التدريبي والتنظيمي.

3- المعايير والتقييم والقياس.

ودع�م  تطوي�ر  خدم�ات   -4

المدارس.

5- التنمية المهنية والقيادية.

6- األنشطة غير الصفية.

7- الحلول الرقمية واالفتراضية.

8- خدمات دعم الطالب والمهارات، 

ونق�ل الوظائف التعليمي�ة، ومهارات 

القرن الحادي والعشرين.

9- التعليم المبكر. 

10- اإلع�الم الترب�وي والتواص�ل 

المجتمعي.

أهداف الشركة
تس�عى ش�ركة تطوي�ر للخدمات 

التعليمية إلى أن تكون الشركة الرائدة 

في مج�ال تطوير ج�ودة التعليم في 

المملكة العربية السعودية وخارجها، 

وتوفير الحلول المبتك�رة التي تمّكن 

األطفال والش�باب من الحصول على 

التعلي�م األمث�ل، والنج�اح المطلوب 

في القرن الحادي والعش�رين. وكذلك 

العمل مع ش�ركائها لتصميم وتنفيذ 

مبادرات مبتكرة لتطوير التعليم تمّكن 

األطفال والش�باب من التعلم ليكونوا 

مواطنين مسؤولين ومنتجين.

وتعمل الش�ركة بوصفه�ا محّفزاً 

لظهور قطاع خ�اص قوي في مجال 

التعليم، يس�تفيد من القدرات المالية 

والفني�ة لش�ركات التعلي�م الخاصة 

الوطني�ة  اإلس�تراتيجية  لتطبي�ق 

ظه�ور  ف�ي  والمس�اهمة  للتعلي�م، 

اقتصاد قائم على المعرفة.

مجلس اإلدارة
مجل�س  إلدارة  الش�ركة  تخض�ع 

ت�م تش�كيله م�ن مختل�ف قي�ادات 

القطاعي�ن الع�ام والخ�اص، لرس�م 

التوجه العام للش�ركة، ويتولى مهام 

الدعم السياسي والمجتمعي ألعمالها 

المس�تقبلية سواء  واعتماد خططها 

كان ذلك لدى ش�ركائها في الحكومة 

أو القطاع الخاص.
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أوضح أن الشركة تستهدف أكثر من 5 ماليين طالب وطالبة و 600 ألف معلم ومعلمة و 34 ألف مدرسة

د. الزغيبي: »تطوير« تنفذ رؤية خادم 
الحرمين الشريفين لمواكبة التعليم 

السعودي الدول المتقدمة علميًا
ترعى ش�ركة تطوي�ر للخدم�ات التعليمية 

العل�وم  تعلي�م وتعل�م  التمي�ز ف�ي  مؤتم�ر 

والرياضي�ات األول، وتنظ�م معرض مصاحب 

للمؤتم�ر تقدم خالله نموذج�اً للمركز العلمي 

المتنقل.. حول رعاية الشركة للمؤتمر ودورها 

في تطوير التعليم الس�عودي، كان هذا الحوار 

م�ع د. محم�د بن عبدالل�ه الزغيب�ي الرئيس 

التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية..

الرياض: نشرة المؤتمر

 مهمة الش�ركة الرئيسية تنفيذ 
برامج الخطة االستراتيجية لتطوير 
التعليم الع�ام في المملكة.. ماذا تم 

في هذا االتجاه؟
- بادرت شركة تطوير للخدمات 
التعليمية، التي تأسس�ت في 18 
ماي�و 2012م، ضم�ن مجموعة 
شركات »ش�ركة تطوير التعليم 
القابض�ة« – المملوكة بالكامل 
السياس�ات  برس�م  –؛  للدول�ة 
واالستراتيجيات التي تجعل منها 
ش�ركة رائ�دة في مج�ال جودة 
التعليم وتحس�ينه ف�ي المملكة 
العربي�ة الس�عودية وخارجه�ا، 
وتوفي�ر الحل�ول المبتك�رة التي 
تمّك�ن أبن�اء المملك�ة العربي�ة 
الس�عودية وبناته�ا م�ن التعلّم 
والنج�اح َوْفق متطلب�ات القرن 

الحادي والعشرين.
وتس�تهدف الش�ركة أكثر من 
5 ماليي�ن طالب وطالب�ة، وأكثر 
م�ن 600 أل�ف معل�م ومعلم�ة، 
مدرس�ة  أل�ف   34 م�ن  وأكث�ر 
موّزع�ة ف�ي مختل�ف مناط�ق 
المملك�ة ومحافظاته�ا، إضافًة 
إل�ى تطوير المناهج، وتحس�ين 
وتطوي�ر  المدرس�ية،  البيئ�ة 
العملية التعليمية في المدرس�ة، 
وإعادة هيكلة النظام التعليمي، 
م�ع إكمال تنفي�ذ برامج الخطة 
االس�تراتيجية لتطوي�ر التعلي�م 
الع�ام في المملكة ومش�اريعها 
كافة، وهو األمر الذي سينعكس 
إيجاب�اً عل�ى حص�د النتائج في 
المس�تقبل القريب– ب�إذن الله، 
وس�يظهر جلي�اً على مس�توى 

أبناء هذا الوطن المعطاء.
 بماذا تقي�م اتجاه المملكة إلى 
االس�تثمار ف�ي أجي�ال المس�تقبل 
للتح�ّول إل�ى مجتم�ع معرفي من 

خالل تطوير التعليم؟
تطوي�ر  ش�ركة  تفخ�ر   -
للخدم�ات التعليمية - من خالل 
هذه الخطة - بالعمل على تحقيق 
رؤية خادم الحرمين الش�ريفين 

الملك س�لمان بن عب�د العزيز آل 
سعود– حفظه الله – للتعليم في 
المملكة، وتلبي�ة آمال المجتمع 
وتطلعات�ه بمؤسس�اته وأفراده 
كافة، ومواكب�ة مكانة المملكة 
وتأثيره�ا عل�ى مس�توى العالم 
في ش�تى المجاالت، واالستثمار 
ف�ي رأس الم�ال البش�ري م�ن 
خالل التعليم، وتحس�ين نوعيته 
وتجوي�ده، ومواصلة االس�تثمار 

في أجيال المستقبل للتحّول إلى 
مجتمع معرفي.

وتعم�ل الش�ركة عل�ى تنفيذ 
كافة البرامج والمشاريع الهادفة 
إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين 
بالمملك�ة  للتعلي�م  الش�ريفين 
والوصول به�ا إلى مصاف الدول 

المتقدمة تعليمياً.
 حدثنا عن المشاريع التي تعمل 

عليها الشركة حاليا؟
- تبذل شركة تطوير للخدمات 
التعليمي�ة جهودها في تس�خير 

كل المشاريع والمبادرات لتنفيذ 
الت�ي  الوطني�ة  االس�تراتيجية 
أنجزها مشروع الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، 
والت�ي ترتك�ز عل�ى تحقيق 10 
أهداف لرؤية مس�تقبلية للتعليم 
إل�ى  والوص�ول  المملك�ة،  ف�ي 
إمكانياته،  أعل�ى  »طالب يحقق 
ذي ش�خصية متكاملة، مشارك 
في تنمية مجتمعه، ومنتٍم لدينه 
ووطنه، من خالل نظام تعليمي 
عال�ي الجودة«. وذل�ك بالتكامل 
مع جهود وزارة التعليم وإداراتها 
البال�غ عدده�ا 45 ف�ي مختلف 

مناطق المملكة.
وتنف�ذ الش�ركة حالي�اً أكث�ر 
ومش�روعاً  برنامج�اً   35 م�ن 
ز ف�ي مجملها  تركِّ اس�تراتيجياً 
عل�ى عناصر العملي�ة التعليمية 
والمعل�م،  الطال�ب،  كاف�ة؛ 
والمدرس�ة، والمنهج، باإلضافة 
إل�ى العناصر الفاعلة في تطوير 
كاألنش�طة  التعليمية؛  العملي�ة 
غير الصفّية واألسرة والمجتمع، 
وذلك َوْفق خطة تشغيلية سنوية 

متجددة.
تطوي�ر  مب�ادرة  ع�ن  م�اذا   
تعلي�م العل�وم والتقنية والهندس�ة 

والرياضيات؟
- تع�د مب�ادرة تطوي�ر تعليم 
والهندس�ة  والتقني�ة  العل�وم 
-STEMEduc )والرياضي�ات 

ز  tion(  إحدى المبادرات التي تركِّ

ش�ركة »تطوير« على تنفيذها، 
بوصفها أحد البرامج والمشاريع 
االس�تراتيجية  ف�ي  الرئيس�ة 
الوطني�ة لتطوي�ر التعليم العام، 
وتس�عى إلى تحس�ين استيعاب 
الط�الب واكتس�ابهم المه�ارات 
العملية والتفكير العلمي وزيادة 
تحصيله�م الدراس�ي، وذلك من 
خ�الل عدد م�ن اإلج�راءات التي 
تتضم�ن تطوي�ر م�واد تعليمية 

رقمي�ة لدع�م التعلي�م والتعلم، 
المعلمي�ن  ق�درات  وتطوي�ر 
التدري�س  م�ن  وتمكينه�م 
مختب�رات  وتأس�يس  الفاع�ل، 
العل�وم االفتراضي�ة والتقليدية، 
المعارف  وتوسيع فرص تطبيق 
والمه�ارات العلمي�ة والرياضية 
وبن�اء االتجاه�ات اإليجابية من 
خ�الل المع�ارض والمس�ابقات 
الثقاف�ة  وتطوي�ر  العلمي�ة، 
العلمية العامة من خالل المراكز 
العلمية، وزي�ادة الفترة الزمنية 

لتعلي�م وتعل�م الرياضي�ات من 
خ�الل برامج م�ا بعد المدرس�ة 
والمخيم�ات الصيفي�ة. وترك�ز 
برام�ج  عل�ى  حالي�اً  المب�ادرة 
خ�الل  م�ن  المهن�ي  التطوي�ر 
ش�راكات عالمية م�ع منظمات 
وجامعات رائدة في تعليم العلوم 
المراكز  وإنش�اء  والرياضي�ات، 
العلمية، وبناء المحتوى الرقمي 

الداعم للتعليم والتعلّم.
 ه�ل يمك�ن تحدي�د خريط�ة 
لمش�اريع  بالنس�بة  المس�تقبل 

الشركة؟
- تقوم الش�ركة بتنفيذ كافة 
إلى  الهادفة  البرامج والمشاريع 
تحقي�ق رؤي�ة خ�ادم الحرمين 
الش�ريفين للتعليم في المملكة، 
البرام�ج  ه�ذه  تعم�ل  حي�ث 
والمش�اريع على تحقيق التالي: 
تحس�ين أداء الط�الب ف�ي مواد 
التربي�ة اإلس�المية واكتس�ابهم 
والس�لوكيات  والمب�ادئ  القي�م 
اإليجابي�ة والمعتدلة. وتحس�ين 
العربي�ة  اللغ�ة  ف�ي  األداء 
الحياة. وتحسين  وتوظيفها في 
والتقني�ة  العل�وم  ف�ي  األداء 
والهندس�ة والرياضيات. وزيادة 
بمؤسس�ات  األطف�ال  التح�اق 
أدائهم  رياض األطفال وتحسين 
واس�تعدادهم للمدرسة. وتعزيز 
قي�م المواطن�ة واالنتماء للوطن 
وحضارته لدى الط�الب. وزيادة 
ذوي  للط�الب  التعلي�م  ف�رص 
االحتياجات الخاصة والموهوبين 
للخط�ر.  المعرضي�ن  والط�الب 
وتحس�ين مه�ارات الط�الب في 
اللغة اإلنجليزية. ورفع مس�توى 
للحياة وسوق  الطالب  اس�تعداد 
العمل والدراسة ما بعد الثانوية. 
وخفض نسب الرسوب والتسرب 
في المراحل جميعها، ورفع نسبة 
إكمال الطالب للمرحلة الثانوية. 
وتحسين مستوى الصحة العامة 
للط�الب وانضباطه�م وخف�ض 

الممارسات السلبية.

تنفذ »تطوير« أكثر 
من 35 برنامجًا 

ومشروعًا استراتيجيًا 
تركز على عناصر 

العملية التعليمية 
كافة

تسخر الشركة 
جهودها لتنفيذ 

االستراتيجية الوطنية 
التي أنجزها مشروع 

الملك عبداهلل 
لتطوير التعليم العام
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أكد أن المركز يطمح إلحداث األثر في الميدان التربوي في تعليم العلوم والرياضيات

د. فهد الشايع: نأمل أن يسهم المؤتمر 
في تطوير التعليم في المملكة

تش�هد المملكة وللمرة األول�ى انعقاد مؤتمر 
التمي�ز ف�ي تعليم وتعل�م العل�وم والرياضيات 
األول، ال�ذي يق�ام برعاية معال�ي وزير التعليم 

الدكت�ور عزام ب�ن محمد الدخيل، ف�ي جامعة 
الملك س�عود.. وللحديث عن هذا المؤتمر الهام، 
كان ه�ذا الحوار م�ع الدكتور فهد بن س�ليمان 

الش�ايع مدير مركز التميز البحث�ي في تطوير 
تعليم العلوم والرياضي�ات بكلية التربية الجهة 

المنظمة للمؤتمر..

الرياض: نشرة المؤتمر

 لم�اذا اختارالمركز فكرة إقامة مؤتمر 
التميز ف�ي تعليم وتعلم العلوم والرياضيات 

للمرة األولى في المملكة؟
- مركز التمي�ز البحثي في تطوير تعليم 

العل�وم والرياضي�ات بجامعة الملك س�عود 

أح�د المراك�ز المدعومة م�ن وزارة التعليم 

ضمن برنامج مراكز التميز البحثي المرحلة 

الثانية.

ويع�د بي�ت الخب�رة البحث�ي الوحيد في 

العالم العرب�ي المتخصص في تعليم العلوم 

والرياضيات.

وعق�د المركز عدد كبير م�ن الفعاليات، 

منذ تأسيس�ه وحتى اآلن حي�ث يكمل عامه 

الثام�ن م�ع نهاي�ة 2015، مث�ل الن�دوات 

وال�ورش العلمي�ة، تنوعت ما بي�ن المحلي 

والدولي.

وفك�ر المرك�ز ف�ي إقامة مؤتم�ر دولي 

كبير في مجال تخصصه، تنظم فعالياته كل 

عامين، ف�ي ذات التوقيت بداية ش�هر مايو 

في األعوام الفردية، فكان هذا المؤتمر.

وبع�د إق�رار عق�د المؤتمر، تم دراس�ة 

العدي�د م�ن الموضوع�ات الهام�ة ف�ي هذا 

المج�ال، واختي�ر  »STEM«العلوم والتقنية 

والهندسة الرياضيات كعنوان للمؤتمر فهذا 

التوج�ه هو األحدث في تخصصنا، وال يخلو 

مؤتم�ر عالم�ي متخص�ص إال م�ن تواجده 

كمحور هام.

ثالث�ة  المؤتم�ر  موضوع�ات  وتتن�اول 

العل�وم  توج�ه  أوله�ا  أساس�ية؛  مج�االت 

والتقنية والهندس�ة والرياضيات، حيث يتم 

خالل هذا المحور اس�تعراض الممارس�ات 

والتج�ارب اإلقليمي�ة والعالمي�ة المتمي�زة 

وتجدي�د  إص�الح   ،»STEM« مج�ال  ف�ي 

التعلي�م الع�ام، تطوي�ر المناهج الدراس�ية 

للعلوم والرياضيات، وإع�داد معلمي العلوم 

والرياضي�ات وتطويرهم المهن�ي، وتقويم 

تعليم العلوم والرياضيات.

أما المجال الثان�ي فيحمل عنوان »تعلم 

والرياضي�ات«،  العل�وم  ومناه�ج  وتعلي�م 

توظي�ف  وه�ي:  مح�اور  أربع�ة  ويض�م 

التقني�ة والمص�ادر اإللكتروني�ة ف�ي تعلم 

وتعلي�م العل�وم والرياضيات، تعل�م وتعليم 

العل�وم والرياضي�ات، إعداد معلم�ي العلوم 

والرياضيات في مراحل التعليم العام وتطوير 

أدائهم المهني، والتطوير في مناهج العلوم 

والرياضي�ات. فيم�ا يناقش المج�ال الثالث 

البح�وث اإلجرائية والتج�ارب الميدانية في 

تعلم وتعليم العلوم والرياضيات، ويستهدف 

هذا المجال الممارسين في الميدان التربوي 

والقي�ادات  والمش�رفين  المعلمي�ن  م�ن 

التربوية.

 بصفتك رئيس اللجنة المنظمة.. كيف 
ت�م اإلع�داد للمؤتمر؟ وم�اذا ع�ن فعالياته 

العلمية والمعرض المصاحب؟
- ركزن�ا في اإلع�داد للمؤتم�ر خالل ما 

يق�ارب الع�ام عل�ى التكام�ل، وأال ينحصر 

ب�ل  فق�ط،  األكاديميي�ن  اس�تهداف  ف�ي 

يس�تهدف ويربط ثالث فئات رئيس�ية وهم: 

األكاديمي�ون والمتخصص�ون التربويون أو 

ف�ي مج�ال التخصص�ات العلمي�ة، وطالب 

الدراس�ات العلي�ا، والعامل�ون ف�ي الميدان 

التربوي والتعليم العام س�واء الممارس�ون 

م�ن المعلمي�ن أو المش�رفين أو أصح�اب 

القرار في وزارة ومؤسسات التعليم.

ويتضم�ن المؤتم�ر الذي يق�ام في مقر 

الجامع�ة بالري�اض، على مدار ثالث�ة أيام، 

خ�الل الفترة م�ن 16-18 رج�ب 1436ه� 

المواف�ق م�ن 5-7 مايو 2015م، ع�دداً من 

المحاض�رات الرئيس�ة، يحاضر فيها س�تة 

وإقليميي�ن  دوليي�ن  وخب�راء  محاضري�ن 

م�ن  بعناي�ة  اختياره�م  ت�م  ومحليي�ن 

الوالي�ات  األكاديميي�ن والممارس�ين، م�ن 

المتحدة وكندا لبنان ومصر والسعودية.

وهن�اك أيض�اً مجموع�ة من الجلس�ات 

العلمي�ة التي ت�م اختيار األبح�اث واألوراق 

العلمي�ة الت�ي س�تعرضها خالله�ا من بين 

142 بح�ث تقدموا للمش�اركة في المؤتمر، 

86 منه�ا بح�ث علم�ي أكاديم�ي، 17 بحث 

إجرائي، 21 ممارس�ة ميدانية. قبل منها 73 

مشاركة.

إضافة إلى 13 ورش�ة علمي�ة مصاحبة 

يقدمها ال�«6« خب�راء الدوليين واإلقليميين 

والمحليي�ن الذين يتحدثون في المحاضرات 

الرئيس�ة، ومعه�م خبيري�ن م�ن بريطانيا، 

وع�دد م�ن البارزين ف�ي المي�دان التربوي 

المحلي.

بجانب معرض علم�ي مصاحب يتم عن 

طريق الراع الرس�مي للمؤتمر شركة تطوير 

للخدمات التعليمية وهو مركز علمي متنقل 

ضمن برنامج الشركة الرائد للمراكز العلمية، 

وموقعه في بهو الجامعة، وسيتم من خالله 

تقديم العديد من األنش�طة، وتجارب علمية 

مبس�طة لتوضي�ح مج�ال»STEM«، وم�ن 

المتوقع أن يزوره عدد من المدارس.

 ما ال�ذي تأملونه من نتائج وتوصيات 

عن المؤتمر من الناحية التعليمية والعلمية؟
- نأم�ل أن يخ�رج المؤتم�ر بع�دد م�ن 

التوصي�ات وال�رؤى التي تس�هم في تطوير 

التعلي�م ف�ي المملكة بش�كل ع�ام والعلوم 

والرياضي�ات خاص�ة. م�ع تس�ليط الضوء 

مج�ال  ف�ي  الحديث�ة  االتجاه�ات  عل�ى 

الخب�رات،  وتب�ادل  والرياضي�ات،  العل�وم 

المتخصصي�ن  والتق�اء  التج�ارب،  ونق�ل 

والممارسين. حيث يشهد المؤتمر مشاركة 

دولية وخليجية وعربية وس�عودية واس�عة 

والتربويي�ن  والمتخصصي�ن  لألكاديميي�ن 

وأصحاب القرار ف�ي وزارة التعليم وإدارات 

التعلي�م الصديق�ة للمراكز وفيه�ا 23 إدارة 

تعليم وغيرهم.

 ما طموحك�م في المس�تقبل القريب 
بالنسبة للمركز؟

- نطم�ح إل�ى إحداث األثر ف�ي التطبيق 

العل�وم  تعلي�م  ف�ي  الترب�وي  والمي�دان 

والرياضي�ات، وتج�اوز األث�ر ف�ي المج�ال 

النظري.

وفي هذا السياق نجح المركز في األربع 

سنوات الماضية بالتعاون مع وزارة التعليم 

ف�ي مش�روع تقيي�م مناه�ج الرياضي�ات 

والعلوم الطبيعية في التعليم العام، والتطبيق 

الميداني للمشروع وأداء المعلمين والتطوير 

المهني لهم، وقد اس�تفادت الوزارة من هذا 

المشروع في التطوير الجزئي للكتب.

كم�ا أن هيئة تقويم التعليم العام أوكلت 

للمركز مش�روع بناء معايير لمناهج المواد 

التعليمية في المملكة.

 من وجهة نظرك وبعد ما يقارب ثمان 
أعوام من إنش�اء المركز.. ماال�ذي يحتاجه 
مج�ال العل�وم والرياضي�ات ف�ي التعلي�م 

السعودي من أجل التطوير؟
- هن�اك جهود كبي�رة في مج�ال تعليم 

العلوم والرياضيات، ولكن أعتقد أننا نحتاج 

إل�ى التطوي�ر المهن�ي بالنس�بة للمعلمين 

بمفهومه الواس�ع والمتكام�ل وليس فقط 

الدورات التدريبية، وإعداده بش�كل س�ليم، 

مع وج�ود رخصة للمعل�م والتقييم الدوري 

ألدائه.
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قدم 162 عماًل بحثيًا ونظم 104 حلقة نقاش

»مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم 
والرياضيات«.. 8 سنوات من العمل المثمر

يعد مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات 
بجامع�ة الملك س�عود، بيت الخبرة البحثي الوحي�د في المملكة 
والعالم العرب�ي المتخصص في تعليم العلوم والرياضيات. وهو 
أح�د المراكز المدعوم�ة من وزارة التعليم ضم�ن برنامج مراكز 

التميز البحثي.

الرياض: نشرة المؤتمر

آلية العمل واألهداف:
يتمثل هدف المركز وفق خطته 

االستراتيجية للعمل كونه مؤسسة 

رائ�دة، ف�ي إتق�ان وتنفي�ذ ثالث�ة 

مرتك�زات أساس�ية، عل�ى النح�و 

التالي: أوالً: البحث العلمي من أجل 

العل�وم والرياضيات،  تعليم  تطوير 

وذلك من خالل مب�ادرات نابعة من 

المركز نفسه أو من خالل مشاركته 

ف�ي الفعالي�ات المحلي�ة والدولية. 

ثانياً: التطوير المهني للباحثين في 

مجال تعلي�م العل�وم والرياضيات. 

ثالثاً: الشراكة المجتمعية المتمثلة 

وخدم�ات  بحثي�ة،  أعم�ال  ف�ي 

استش�ارية للجه�ات المس�تفيدة، 

مدعوم�ة  مش�اريع  واس�تقطاب 

م�ن جه�ات خارجية؛ مم�ا يحقق 

التنمية المستدامة للمركز من حيث 

االستثمار والعوائد. 

تشكيل مجموعات بحثية 
تتبع أولويات البحث في 

المملكة
ش�ّكل المركز س�ت مجموعات 

بحثية يشارك فيها 123 باحثاً على 

النح�و التالي: 64 باحثاً من عش�ر 

والتعليم  التربي�ة  جامعات، ووزارة 

الس�عودية،  العربي�ة  بالمملك�ة 

و23 باحث�اً م�ن جامع�ات إقليمية 

وعالمية في دولة اإلمارات، وُعمان، 

وتركيا، ولبن�ان، وجامعات عالمية 

وألماني�ا  وأمري�كا  بريطاني�ا  ف�ي 

وس�نغافورة، وذلك لتنفيذ األبحاث 

الت�ي تجريها المجموع�ات البحثية 

العامل�ة في المرك�ز، باإلضافة إلى 

36 باحثاً مساعداً من وزارة التربية 

والتعليم يعملون كمنسقين للمركز 

التعليمي�ة الصديق�ة  ف�ي اإلدارات 

البحثي�ة  والمجموع�ات  للمرك�ز، 

العاملة في المركز، هي:

1( مجموع�ة التط�ور المهن�ي 

لمعلمي العلوم والرياضيات.

2( مجموعة التقويم التطويري 

لتعلم العلوم والرياضيات.

3( مجموعة تعليم وتعلم العلوم 

والرياضيات بالمرحلة االبتدائية.

وتحلي�ل  تقوي�م  مجموع�ة   )4

مناهج العلوم والرياضيات بالتعليم 

العام.

وتعل�م  تعلي�م  مجموع�ة   )5

األولي�ة  المق�ررات  ف�ي  الفيزي�اء 

الجامعية.

وتعل�م  تعلي�م  مجموع�ة   )6

الرياضي�ات ف�ي المق�ررات األولية 

الجامعية.

النشر العلمي
تبنى المركز منذ إنشائه التوازن 

ف�ي توجهه نح�و اس�تهداف البعد 

البح�وث  ف�ي  والمحل�ي  العالم�ي 

هيئت�ه  توجي�ه  وف�ق  التربوي�ة، 

االستش�ارية العالمي�ة الت�ي تضم 

نخبة من أبرز الخبراء المتخصصين 

على مستوى العالم.

وبل�غ مجموع األعم�ال البحثية 

م�ة( بالمرك�ز 162 عم�اًل،  )المحكَّ

تم اس�تهداف نش�رها في المجالت 

العلمية المرموقة والمحكمة. حيث 

أنج�ز المرك�ز 89 بحثاً منش�وراً أو 

مقبوالً للنش�ر، منه�ا 17 بحثاً في 

مجالت عالمية مصنفة.

ب�أوراق  المرك�ز  وش�ارك 

وملخص�ات بحثية ف�ي 33 مؤتمراً 

عالمياً محكم�اً من أبرز المؤتمرات 

العالمي�ة ف�ي مجال عم�ل المركز، 

كما ش�ارك في 15 مؤتم�راً إقليمياً 

محكماً، إضافة إلى 15 مشاركة في 

ع�دد من الفعاليات على المس�توى 

العالمي واإلقليمي والمحلي.

دع�م  المرك�ز  اس�تهدف  كم�ا 

وتشجيع طالب الدراسات العليا في 

مختلف الجامعات السعودية، حيث 

عمل 11 من طالب الدراس�ات العليا 

كباحثي�ن مس�اعدين ف�ي المركز، 

ودعم إعداد 35 رسالة علمية، وأيضاً 

دعم نش�ر 21 رس�الة علمية أخرى 

ف�ي مجالت علمي�ة محكمة، ودعم 

إعداد ونش�ر25 بحثاً متخصصاً في 

مجالت علمية محكمة، وترجم وألَّف 

تسعة كتب وتقارير متخصصة.

التطوير المهني للباحثين
سعى المركز إلى تطوير قدرات 

المرتبطي�ن بمش�اريعه  الباحثي�ن 

التوعي�ة المهنية  البحثية، وزي�ادة 

المملك�ة  داخ�ل  للمختصي�ن 

الوس�ائل  خ�الل  م�ن  وخارجه�ا، 

التالية:

1( عق�د ثم�ان ن�دوات علمي�ة 

تس�تهدف  موس�عة  عم�ل  وورش 

قطاعاً عريض�اً من المهتمين حيث 

ش�ارك فيها أكثر من 2000 مشارك 

ومشاركة.

النق�اش  حلق�ات  إقام�ة   )2

األس�بوعية والمحاض�رات، والت�ي 

ترك�ز عل�ى الش�ريحة القريبة من 

المركز: من باحثين، وأعضاء هيئة 

تدريس بالجامعة، وطالب الدراسات 

العليا. وبلغ عدد تلك الحلقات حتى 

اآلن 104.

3( التدري�ب والتنمية البش�رية، 

حيث نظم خاللها 61 دورة تدريبية، 

استفاد منها أكثر من 2000 متدرباً 

فيه�ا  باالهتم�ام  ُرّك�ز  ومتدرب�ة، 

بتطوي�ر ق�درات الباحثي�ن وطالب 

الدراسات العليا.

الشراكة المجتمعية 
والعالمية

تمثل الش�راكة محركاً أساس�ياً 

للمركز نح�و تحقيق أهدافه.  حيث 

يعتبر المركز وزارة التربية والتعليم 

ش�ريكاً مهماً ومستفيداً رئيساً من 

خدماته، وإنتاج�ه البحثي، ويتبين 

ذلك م�ن خ�الل التع�اون والتفاعل 

المركزي�ة  اإلدارة  م�ع  المتواص�ل 

بال�وزارة. وأطل�ق المرك�ز برنامج 

»إدارات التعليم الصديقة«، وتشارك 

فيه حالياً 23 إدارة تعليم من مختلف 

مناطق ومحافظات المملكة.

وللمركز كذلك شراكة فاعلة مع 

عدد من الجهات الحكومية األخرى، 

مثل: هيئ�ة تقويم التعلي�م العالي، 

للعلوم  المل�ك عبدالعزي�ز  ومدين�ة 

للتقويم  الوطني  والتقنية، والمركز 

العال�ي،  التعلي�م  ف�ي  والقي�اس 

الملك عبدالعزيز ورجاله  ومؤسسة 

للموهبة واإلبداع.

كما لم يغفل المركز االس�تفادة 

م�ن برامج المس�ؤولية االجتماعية 

ف�ي ع�دد م�ن البن�وك والش�ركات 

الكب�رى، وقد حظ�ي المرك�ز بثقة 

وش�ركة  التج�اري،  األهل�ي  البن�ك 

أرامك�و الس�عودية، لتنفي�ذ برامج 

جهته�ا.  م�ن  مدعوم�ة  مهني�ة 

وهن�اك ش�راكة فاعلة مع »ش�ركة 

العبيكان لألبح�اث والتطوير« حيث 

يش�رف المركز على كرس�ي الشيخ 

عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان.

نح�و  المرك�ز  اتج�ه  ووأيض�اً 

التعاون والشراكة مع عدد من بيوت 

الخبرة العالمية التي وقع معها عقود 

خدم�ات، مثل: مبادرة البروفس�ور 

)كارل وايم�ن( الفائز بجائزة الملك 

فيص�ل العالمية وجائ�زة نوبل في 

الفيزياء، والمعه�د الوطني للتربية 

ف�ي س�نغافورة،  ومركز دراس�ات 

تعليم العل�وم والرياضيات بجامعة 

ليدز، وتعاونية مراكز التميز لتعليم 

والي�ة  ف�ي  والرياضي�ات  العل�وم 

العل�وم  تعلي�م  تكس�اس، ومرك�ز 

والرياضيات بجامعة تكساس.



قفزات سريعة للتعلم والتعليممؤتمر التميز

د.  بنية بنت محمد الرشيد
عميدة مركز الدراسات الجامعية للبنات
جامعة الملك سعود 

د. عزه الغامدي
وكيلة كلية التربية
جامعة الملك سعود

إن الحمد لله أحمده واس�تعينه وأستغفره وأتوب 
إلي�ه وأصل�ي على خي�ر خلقه أجمعي�ن نبينا محمد 
بن عبد الله الص�ادق األمين عليه أفضل الصالة وأتم 

التسليم.... 
نرحب بالجمي�ع أجمل ترحيب في ه�ذا المؤتمر 
األول ال�ذي ينظمه مركز التمي�ز البحثي في تطوير 
تعلي�م العل�وم والرياضي�ات بكلية التربي�ة بجامعة 

الملك سعود... 
ولعلنا جميعا نالحظ القفزات السريعة والمتتالية 
الت�ي تش�هدها عملية التعل�م والتعليم، فمؤسس�ات 
التعليم العالي تش�هد خالل الس�نوات األخيرة حراكاً 
وتط�وراً متس�ارعاً ش�مل الكثي�ر م�ن مش�اريعها 

وبرامجها.
وتس�تأثر الجامع�ات الس�عودية وف�ي مقدمتها 
جامعة الملك س�عود بق�در كبير م�ن مظاهر الدعم 
المعنوي والمادي غير المس�بوقة م�ن لدن حكومتنا 
الرشيدة والتي أسهمت بشكل كبير في حصولها على 

ترتيب متقدم ضمن أفضل الجامعات العالمية .
وتع�د العل�وم اللبنة األساس�ية في ه�ذا التوجه , 
حي�ث تمثل األس�اس العلمي والمعرف�ي بكل فروع 
المعرفة العلمية المختلفة التي كثر االهتمام بها على 
صعي�د اإلصالح الترب�وي والقت اهتمام�اً كبيراً بين 
المس�ؤولين وصناع الق�رار السياس�ي واالقتصادي 
والترب�وي , فالمعرف�ة الرياضي�ة ب�كل مجاالته�ا 
المختلف�ة والمتع�ددة هي أس�اس مهم ف�ي تطوير 

المعرفة وتقدم العلم.
وحي�ث أن ه�ذا التوجه يمث�ل خارط�ة اإلصالح 
التربوي الذي نرى فيه تحقيق التقدم بكل فروعه .... 
لكن الب�د أال يغيب عن أنظارن�ا الجوانب العلمية في 
العلوم اإلنسانية التي تعنى بحياة اإلنسان من جميع 
النواحي األدبية والنفسية والجمالية واإلبداعية ويعتبر 
محور الحياة. وهذا االهتمام المتزايد لهذا التوجه في 
دول العالم المتقدم والدول النامية على حد س�واء لم 
يك�ن وليد الصدفة بل كان نتيجة لدراس�ات وأبحاث 
كثي�رة تطالب بعدم اقتص�ار تطوي�ر المعرفة على 
الجان�ب العلمي البحت بل ال بد م�ن إدراج الجوانب 
العلمي�ة بجميع فروعه�ا بالعلوم اإلنس�انية ليكتمل 
ال�دور في التقدم المعرفي والعلم�ي والذي ظهر لنا 
برون�ق جميل متكام�ل في )STEM( وه�ذا التوجه 
يعتبر امتداداً رئيساً الرتباط التربية والتعليم بمختلف 
صنوف الحياة السياس�ية واالقتصادية. وبشكل عام 
يشكل هذا التوجه نافذة جديدة نحو مستقبل تنموي 
واعد بإذن الله ألي أمة تبحث لنفس�ها عن مكانة في 

عالم يتقدم بصورة مذهلة.
ولع�ل فكرة هذا المؤتمر وانبثاقه من كلية التربية 
ج�اءت امتداداً لدور المؤسس�ات التربوية المختصة 
في تنشيط االهتمام بهذا التوجه STEM الذي يوازيه 
ويرافق�ه اهتمام مصاح�ب له في الوس�ط التربوي 
عل�ى مس�توييه الع�ام والعالي، حي�ث يتطلع مركز 
التمي�ز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات 
في ضوء ه�ذا التوجه , وكذلك إع�داد معلمي العلوم 
والرياضي�ات وتطوي�ر أدائه�م المهني ف�ي مراحل 
التعليم الع�ام , وتقويم تعليم العل�وم والرياضيات، 
وأيض�اً توظي�ف التقنية والمص�ادر اإللكترونية في 

تعليم العلوم والرياضيات.
ه�ذا والله اس�أل التوفيق ل�كل القائمين على هذا 

المؤتمر والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

تش�هد المجتمعات في الوقت الحال�ي تطورا هائال 
في ش�تى مجاالت الحي�اة، ويعد هذا التطور انعكاس�ا 
للثورة المعرفية في شتى فروع العلم والتقنية الحديثة، 
حي�ث أصبح مؤش�ر تقدم األم�م ورقيها يت�م وفقا لما 
تقدم�ه من تعليم متميز ألبنائها في المراحل الدراس�ية 
المختلفة. وتعد الرياضي�ات والعلوم من المواد المهمة 
التي يدرس�ها الطالب طوال س�نواته الدراس�ية، والتي 
تس�اهم في تنمية مهارات التفكي�ر المختلفة والالزمة 
لمواكب�ة التق�دم التكنولوج�ي الس�ريع الذي يش�هده 
العالم، واس�تيعاب االكتش�افات واالختراعات المتعددة 

في مختلف المجاالت.
وبدون شك أن إنشاء مركز التميز البحثي في تطوير 
تعلي�م العلوم والرياضيات في جامعة الملك س�عود ما 
هو إال س�عي إل�ى تطوير تعلي�م العل�وم والرياضيات 
القائم على البحث العلمي، والتطوير المهني للباحثين، 
البح�وث  تقدي�م  المجتمعي�ة م�ن خ�الل  والش�راكة 

واالستشارات للجهات المستفيدة.  
كما أن تنظيمه له�ذا المؤتمر خالل الفترة من 16-

18/ 7/ 1436ه�� المواف�ق 5-2015/5/7م والذي 
س�يكون مح�وره الرئيس ه�و »توجه العل�وم والتقنية 
والرياضيات والهندس�ة )STEM( » في التعليم يعكس 
أولوي�ة اهتمام المركز بهذا التوجه. ويلفت االنتباه لدى 
الم�دارس والمعلمي�ن بأهمي�ة التركيز عل�ى مفهوم » 
STEM » كم�ا يقدم نماذج عملية على كيفية تش�جيع 
الطلبة عل�ى االهتمام بهذه المواد من خالل االس�تفادة 
من الخب�رات المختلفة.  ختاماً تمنيات�ي بالتوفيق لكل 
القائمي�ن على تنظيم ه�ذا المؤتم�ر وأن يكون فرصة 
مناس�بة لتبادل الخبرات بين المش�اركين تس�اعد على 

وضع خطط لتفعيل ذلك في مدارسنا.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

معالي مدير الجامعة يدون كلمته في سجل زيارات مركز التميز

األخيرة الثالثاء 16 رجب 1436هـ
5 مايو )أيار( 2015م 8

اإخراج فنيت�صميم وطباعة

حسن عبدالفتاح العنتبليميديا الينز

امل�صرف العام على امل�ؤمتر

أ. د. فهد الشايع

رئي�س جلنة العالقات العامة والإعالم

د. خالد الشريف

الإ�صراف رجال

أ. د. علي الراشد

أ. د. إبراهيم العليان
د. عثمان التركي

الإ�صراف ن�صاء

أ. د. نضال األحمد

د. سمر الشلهوب
د. ميرفت بابعير

بصفة دورية في ذات الموعد مايو في األعوام الفردية

مركز التميز: مؤتمر التميز 
في تعليم العلوم والرياضيات 

سيقام كل عامين
الرياض: نشرة المؤتمر

ف�ي  البحث�ي  التمي�ز  مرك�ز  أعل�ن 

تطوي�ر تعلي�م العل�وم والرياضيات في 

كلي�ة التربي�ة بجامع�ة المل�ك س�عود، 

المنظم لمؤتم�ر التميز في تعليم وتعلم 

العل�وم والرياضيات، أن�ه من المقرر أن 

يتم تنظي�م المؤتمر بصف�ة دورية، كل 

عامين.

وأوض�ح أن موعده س�يكون في ذات 

التوقي�ت بداية ش�هر مايو ف�ي األعوام 

األول  المؤتم�ر  يعق�د  الفردي�ة، حي�ث 

مايو 2015، والمؤتم�ر الثاني في مايو 

.2017


