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

STEM
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وسط التأكيد على أهمية االستفادة مما طرح خالل المؤتمر من أبحاث

»مؤتمر التميز« يختتم أعماله اليوم وسط حضور كبير

الرياض: نشرة المؤتمر

تختت�م اليوم – الخميس - في مقر 

جامعة الملك س�عود بالرياض، أعمال 

مؤتمر التميز ف�ي تعليم وتعلم العلوم 

العل�وم  »توج�ه  األول  والرياضي�ات 

والرياضي�ات«  والهندس�ة  والتقني�ة 

STEM«، وال�ذي ينظم�ه مركز التميز 

البحث�ي ف�ي تطوي�ر تعلي�م العل�وم 

والرياضي�ات بجامع�ة الملك س�عود، 

برعاي�ة معالي وزير التعلي�م الدكتور 

عزام بن محمد الدخيل.

الذي  المؤتم�ر،  وش�هدت فعاليات 

يق�ام بالمملك�ة للمرة األول�ى ورعته 

ش�ركة تطوي�ر للخدم�ات التعليمية، 

حض�وراً كبي�راً م�ن قب�ل المهتمي�ن 

األكاديميي�ن  م�ن  والمختصي�ن 

والممارسين والتربويين من الجامعات 

وإدارات التعلي�م ف�ي مناطق المملكة 

المختلف�ة وال�دول الخليجي�ة والذين 

أكدوا على أهمية االستفادة مما طرح 

خالله من أبحاث وأوراق عمل.

وس�لط مؤتمر التمي�ز الضوء على 

واالتجاه�ات  المهم�ة  الموضوع�ات 

الحديثة لتطوير تعليم العلوم والتقنية 

تبادل  والهندسة والرياضيات، بجانب 

األف�كار والخب�رات في ه�ذا المجال، 

والخ�روج بأفكار تس�هم ف�ي تطوير 

تعليمهما بالمملكة.

الرئيس�ة  المحاض�رات  وناقش�ت 

العم�ل  وورش  العلمي�ة  والجلس�ات 

الت�ي عقدت في جامعة الملك س�عود  

للرجال والنس�اء، العديد من المحاور 

الهام�ة والحديث�ة ف�ي مج�ال تعليم 

وتعل�م العل�وم والرياضي�ات، حي�ث 

ط�رح العديد م�ن الموضوع�ات التي 

ركزت على تعليم العلوم والتكنولوجيا 

ومعايي�ر  والرياضي�ات  والهندس�ة 

العلوم للجيل القادم، واستخدام أدوات 

التعلم اإللكترون�ي في تدريس العلوم 

والرياضيات وكذلك دم�ج تكنولوجيا 

تعلي�م  ف�ي  والمعلوم�ات  االتص�ال 

العلوم والرياضيات، كما تم مناقش�ة 

موضوعات البحوث اإلجرائية لتحسين 

التحصيل الرياضي والعلمي، وتوظيف 

التكنولوجي�ا مثل اآليب�اد وتطبيقاته 

في تدريس الرياضيات والعلوم، ودمج 

التصميم التقني والهندسي في تعليم 

العلوم والرياضات، كما ناقشت بعض 

األوراق المطروح�ة أس�اليب التقويم 

ل�دى معلم�ي العل�وم والرياضي�ات. 

ك�م تم إب�راز دور المراكز العلمية في 

تحقي�ق التعل�م م�ن خ�الل منهجية  

STEM، مع ذكر واقع تجربة المملكة 

في تعلي�م STEM على ضوء التجارب 

الدولية. 

وتضم�ن البرنامج العلمي للمؤتمر 

العلمي�ة  األوراق  م�ن  كبي�راً  ع�دداً 

والبحثي�ة الهام�ة ف�ي ه�ذا المج�ال 

والتي عرضت خالل الفعاليات، ويبلغ 

عدده�ا 73 بحث�اً وورق�ة علمي�ة، تم 

اختياره�ا بعناية من بي�ن 142 بحث 

تقدموا للمش�اركة في المؤتمر. حيث 

رئيس�ية  محاض�رات  س�ت  أقيم�ت 

وثم�ان جلس�ات علمية و13 ورش�ة 

عمل، بمش�اركة نخبة من المتحدثين 

الدوليين واإلقليميين والمحليين.

واس�تضاف مجموعة م�ن الخبراء 

العالميين المعروفين في مجال تطوير 

العل�وم والرياضيات، إضافة إلى نخبة 

م�ن أعضاء وعضوات هيئ�ة التدريس 

والمعلمي�ن  والباحث�ات  والباحثي�ن 

الكلي�ات  م�ن  وع�دد  والمعلم�ات، 

والجه�ات  والم�دارس  والجامع�ات 

والتربوي�ة  التعليمي�ة  والمؤسس�ات 

والعلمية السعودية والخليجية.

كما ش�هد المؤتمر، معرضاً علمياً 

للراع�ي الرس�مي للمؤتمر  مصاحب�اً 

ش�ركة تطوير للخدمات التعليمية في 

به�و الجامعة، والذي يعد مركزاً علمياً 

متنق�اًل، يتضم�ن تقدي�م العدي�د من 

البحثية  المنتجات  األنش�طة، وعرض 

والوس�ائل التعليمي�ة وتكنولوجي�ات 

التعليم الخاصة بتعلي�م وتعلم العلوم 

والرياضيات.
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يتضمن عدة مسارات من تنظيم شركة »تطوير«

معرض »المراكز العلمية المتنقلة« يستهدف 80 طالبًا يوميًا

الرياض: نشرة المؤتمر

ش�هد معرض المراك�ز العلمية المتنقلة 

للخدم�ات  تطوي�ر  ش�ركة  تقيم�ه  ال�ذي 

التعليمي�ة ضم�ن فعالي�ات مؤتم�ر التميز 

فى تعلي�م وتعلم العل�وم والرياضيات األول 

بجامع�ة الملك س�عود، حض�ور العديد من 

منسوبي وطالب التعليم العام.

حيث يتم تقسيم الطالب على أربع ورش، 

في كل منها عش�رون طالباً، يستمعون إلى 

شرح المتخصصين  حسب كل مسار.

ويش�تمل المع�رض على عدة مس�ارات 

العل�وم  واالتص�االت،  التقني�ة  وه�ي: 

االصطناع�ى  وال�ذكاء  المرحة،الهندس�ة 

،الفضاء والطيران بجانب البرامج التثقفية 

وه�ى القب�ة العلمي�ة واألنش�طة العلمي�ة 

المعززة للصحة.

وأوضح طه العيدروس مس�ؤول برنامج 

المراكز العلمية المتنقلة في ش�ركة تطوير 

للخدم�ات التعليمي�ة بأن  المراك�ز العلمية 

المتنقلة أحد برامج مش�روع الملك عبدالله، 

وبتنفيذ الشركة بالتعاون مع وزارة التعليم 

والمش�اركين م�ن  م�دارس التعلي�م العام 

للبني�ن والبن�ات، ويتم تنفيذه ف�ى أكثر من 

منطق�ة بالمملك�ة، وهدف البرنامج نش�ر 

الثقاف�ة العلمي�ة وتعزيزه�ا ودع�م الميول 

واالتجاه�ات العلمية وربط العل�وم بالبيئة 

المحلي�ة والحي�اة اليومية وتبس�يط العلوم 

وطرحه�ا بطريق�ة جذاب�ة ومرح�ة وكذلك 

التوعية بالمراكز العلمية.

وأعل�ن أن المعرض يس�تهدف يومياً 80 

طالب�اً يتوزع�ون على ال�ورش وتت�اح لهم 

تقريباً س�اعة ونصف يطبق�ون خاللها كل 

التجارب التي أخذوها بالمدارس ليطبقونها 

مرحل�ة  كل  أن  مبين�اً  بالمع�رض،  عملي�اً 

بالبرنام�ج ثالثة ش�هور حيث اس�تفاد من 

المراح�ل الثالثة الس�ابقة بج�دة والطائف 

وعس�ير م�ا يق�ارب 18 أل�ف طال�ب واآلن 

المرحلة الرابعة في الرياض ومس�تقبالً في 

باقى المناطق بالمملكة.

وم�ن جهت�ه، ق�ال المهن�دس مش�اري 

الحسن مش�رف ورش�ة الفضاء والطيران: 

»الحم�د لله تعل�م الطالب فى تلك الورش�ة 

أغلب النظريات للطيران بش�كل عام س�واء 

الطائ�رات أو الصواريخ وتعلم�وا أثر القوى 

الت�ي تؤث�ر عل�ى الطائ�رات لتتمك�ن م�ن 

وانفج�ارات  واإلق�الع،  والهب�وط  التحلي�ق 

الصواري�خ، إضافة إلى نماذج بس�يطة من 

تحري�ك البال�ون وصناعة بع�ض األجنحة، 

وتطبيق عدد من النظريات البسيطة بأدوات 

يدوية، بجانب بع�ض الفعاليات المصاحبة 

لها من ألعاب وتش�جيع وابتكارات، والالفت 

في األمر أنهم قاموا بتلك التجارب بأنفسهم 

مس�تفيدين بالمعلومات التي ل�دى أغلبهم، 

وهذا كان محفزاً أن يطبقوا أشياء تعلموها 

من الواقع وهوسهل مهمتنا في ربط أشياء 

عديدة لهم بالواقع«.

أما المهندس محمد أحمد مشرف مسار 

الهندسة والروبوت فأشار إلى أن هذا المسار 

يهدف للتعريف بمجاالت الهندس�ة للطالب، 

مبين�اً أن هن�اك تطبي�ق لبرمج�ة الريموت 

اآلل�ي يتي�ح للطال�ب التعرف عل�ى تركيب 

الريموت وبرمجته وأن يدير مشروعه ويعلم 

الش�روط الجزائية فى حال تأخر مش�روعه 

عن الوق�ت المح�دد فهذه إح�دى المجاالت 

التي تعرف الطالب ما هي الهندس�ة بصورة 

أجم�ل م�ن خالل التجرب�ة ، وش�دد على أن 

الط�الب يتفاعل�ون بص�ورة جي�دة ولديهم 

شغف بمعرفة كل ما هو جديد.

وذكر المهندس فهيد الدوس�رى مشرف 

مس�ار التقني�ة واالتص�االت أن الحديث عن 

مس�ار التقني�ة واالتصاالت للط�الب يكون 

وكي�ف  واآلالت  التكنولوجي�ا  تطوي�ر  ع�ن 

ص�ارت التقني�ة وقديم�اً كي�ف كان�ت وما 

صارت إليه اآلن، وتابع: »أعرف الطالب على 

أكثر من تجربة، وأش�رح له�م تجربة العالم 

الجديد االفتراضى الث�ري دي وأيضاً األلياف 

البصرية.

فيما قال المهن�دس معتصم محمد خير 

مش�رف العل�وم المرح�ة: »العل�وم المرحة 

الكيميائي�ة  التج�ارب  تس�تغل  باختص�ار 

والفيزيائي�ة، فنح�ن نعلم طالبن�ا ما معنى 

أجس�امنا  ف�ى  فائدته�ا  وم�ا  الكيمي�اء 

والفيزي�اء أيضا ونعطيهم تجارب مبس�طة 

ع�ن الكيمياء والفيزياء وذلك من خالل مواد 

بس�يطة موجودة فى المنازل، والنتائج من 

ذلك بالنس�بة ألطفالنا هو تعلم ش�ئ جديد 

والمش�اركة فى التجارب واالستفادة منها، 

وهن�اك تجاوب�اً كبي�راً م�ن الط�الب حي�ث 

استفادوا من تلك التجارب السهلة«.

بينما أش�اد عبدالله الغفيلي رائد نشاط 

مدرسة أوس بن األرقم بالمعرض المصاحب 

للمؤتمر، موضحاً أن المعرض يضم عدداً من 

الورش الجيدة والمفي�دة والجديرة بالزيارة 

والمشاركة، لما تحتويه منلتفاعل معها.
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مع وجود محاضرتين و3 جلسات علمية في الختام

22 فاعلية علمية في األول والثاني من المؤتمر

الرياض: نشرة المؤتمر

اس�تمرت خالل اليوم الثان�ي من مؤتمر 

والرياضي�ات  العل�وم  تعلي�م  ف�ي  التمي�ز 

الفعاليات العديدة الت�ي يتضمنها برنامجه 

العلمي، حيث أقيمت محاضرتين رئيس�تين 

وثالث جلس�ات علمي�ة وس�ت ورش عمل، 

المتحدثي�ن  م�ن  نخب�ة  خالله�ا  تح�دث 

واإلقليميي�ن  الدوليي�ن  والمتخصصي�ن 

والمحليين، وس�ط مشاركة دولية وخليجية 

وعربية وسعودية واسعة..

الرياض: نشرة المؤتمر

ناقش د. بيل بادرز من الجمعية الوطنية 

لمعلم�ي العل�وم األمريكية ف�ي المحاضرة 

األول�ى الت�ي حملت عن�وان »تعلي�م العلوم 

والرياضي�ات  والهندس�ة  والتكنولوجي�ا 

ومعايي�ر العلوم للجيل الق�ادم« أبعاد تعليم 

العلوم وس�بل دمجه�ا وربطه�ا بتطبيقات 

العلوم وبطبيعة العلوم.

ورصد الدكتور ناصر بن حمد العويشق 

م�ن ش�ركة تطوي�ر للخدم�ات التعليمية 

في المحاضرة الثانية »إس�هامات ش�ركة 

تطوي�ر للخدم�ات التعليمية ف�ي مجاالت 

STEM« مبادرة الش�ركة ف�ي تعلم العلوم 

والرياضي�ات والتقني�ة بجان�ب مش�روع 

المراكز العلمية.

فيما تضمنت الجلسة العلمية األولى عدد 

م�ن الموضوعات كالتالي: واقع ممارس�ات 

معلم�ات الرياضيات التدريس�ية في تنمية 

الش�فهي  الرياض�ي  التواص�ل  مه�ارات 

والقرائي لدى طالباِت المرحلة المتوس�طة، 

فاعلية بعض أس�اليب التقوي�م األصيل في 

تنمية مهارات الحس الع�ددي لدى تلميذات 

المرحلة المتوس�طة، االحتياجات التدريبية 

لمعلمات العل�وم للتقنية الحديثة بمحافظة 

المزاحمي�ة، نمطان للتش�ارك ف�ي صياغة 

المش�كلة الرياضي�ة وأثرهم�ا عل�ى تنمية 

عم�ق الفه�م الرياض�ي والوع�ي اإلبداع�ي 

بحل المش�كلة لدى طلبة السنة التحضيرية 

بجامعة تبوك، معوقات ممارسة االستقصاء 

العلمي في التدريس من وجهة نظر معلمي 

العلوم في المرحلة الثانوية، وفعالية برنامج 

تدريبي قائم عل�ى الفصول االفتراضية عبر 

اإلنترنت في إكس�اب معلمي العلوم مهارات 

التعلم التشاركي اإللكتروني.

والجلس�ة الثانية تتناول فاعلية برنامج 

تدريب�ي مقترح قائ�م على التعلم الس�ريع 

الس�ادس  بالص�ف  الرياضي�ات  لمعلم�ي 

االبتدائي في تنمية المهارات الس�ت الكبرى 

لحل المش�كالت المعلوماتية لدى تالميذهم 

بمدين�ة الري�اض، اس�تخدام أدوات التعل�م 

اإللكترون�ي في تدريس العل�وم بالجامعات 

الس�عودية، أث�ر تدريس الهندس�ة الفراغية 

وأث�ره   3D CABRI برنام�ج  باس�تخدام 

في التفكي�ر الهندس�ي والتص�ور المكاني 

ل�دى طالب الص�ف الثان�ي الثان�وي بأمانة 

ش�بكات  اس�تخدام  وفاعلي�ة  العاصم�ة، 

التواص�ل االجتماع�ي ف�ي تحصي�ل العلوم 

واالتج�اه نحو مجتمع المعرفة لدى طالبات 

الصف الثالث متوسط بالمدينة المنورة.

واس�تعرضت الجلس�ة الثالث�ة فاعلي�ة 

استخدام التعلم المدمج بالفصول المقلوبة 

في تنمي�ة مهارات التفكير الرياضي لطالب 

أث�ر  دراس�ة  االبتدائ�ي،  الخام�س  الص�ف 

الممارس�ة التأملية على أداء معلمي العلوم 

ف�ي دمج تكنولوجيا االتص�ال والمعلومات، 

فاعلي�ة برنام�ج تعليم�ي قائ�م عل�ة نظم 

دع�م األداء اإللكترون�ي »EPSS« في تنمية 

التحصيل الدراس�ي ف�ي مق�رر الرياضيات 

األول  الص�ف  لط�الب  نح�وه  واالتجاه�ات 

المتوس�ط بمدينة الري�اض، وواقع توظيف 

التقني�ات اإللكتروني�ة ف�ي برنام�ج إعداد 

معلمات الرياضيات بالجامعات الس�عودية 

جامعة الملك خالد نموذجاً.

أم�ا ورش العمل والتي ش�هدت حضورا 

كبيرا جدا من القس�مي الرجالي والنس�ائي 

فأقيم باليوم الثاني للمؤتمر ست ورش هي 

كالتال�ي: تصمي�م مبنى: دم�ج الرياضيات 

والعلوم والهندس�ة للدكتورة ليندا جوجاك ، 

البحث اإلجرائي لتحسين التحصيل الرياضي 

والعلمي وقدمها الدكتور صوما بوجودا من 

الجامعة األمريكية ببي�روت، توظيف اآليباد 

وتطبيقاته في تدريس الرياضيات لمس�فر 

ب�ن محم�د الصق�ري م�ن وزارة التعلي�م، 

اس�تخدام المنحى القائ�م على STEM لهند 

بن�ت مبارك الدوس�ري م�ن ش�ركة تطوير 

العلمي�ة  التج�ارب  التعليمي�ة،  للخدم�ات 

البديلة وتش�ارك في عرضها عبدالرحمن بن 

محمد التويجري وعبدالله بن سعد الرشيدي 

من إدارة التعليم بالمجمعة، بجانب ورش�ة 

باللغة اإلنجليزية عن STEM ألسرار خان.

ويختتم اليوم الخميس البرنامج العلمي 

للمؤتم�ر بخم�س فعالي�ات، حي�ث تتحدث 

د. زبي�دة داغ�ر جامع�ة والي�ة ديالوير في 

المحاض�رة األول�ى »دمج التصمي�م التقني 

والهندس�ي ف�ي تعليم العل�وم والرياضات« 

عن بعض المفاهيم التقنية والهندسية التي 

يمك�ن دمجه�ا بطريقة مجدية ف�ي منهج 

العلوم وبرامج إعداد المعلمين.

ويتطرق د. ناصر صالح الدين منصور من 

جامعة أكستر ببريطانيا في المحاضرة الثانية 

»هل يمك�ن أن تصبح معلماً للعل�وم والتقنية 

والهندس�ة والرياضيات )STEM(؟« إلى سبل 

ممارس�ة مب�ادرات توج�ه العل�وم والتقني�ة 

والهندسة والرياضيات بشكل تطبيقي.

فيما تتضم�ن الجلس�ات العلمية الثالث 

عدد من الموضوعات مثل: استخدام أساليب 

التقوي�م لدى معلمي الرياضي�ات بالمرحلة 

الثانوية ف�ي المملكة، أثر تدريس هندس�ة 

الفراكتال في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

لدى طالب المرحلة الثانوية، تصورات طالب 

الصف الثالث الثانوي الس�تخدام »يوتيوب« 

كأحد مصادر تعلم العلوم خارج المدرسة.
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اعتبروه ملتقى لألكاديميين والممارسين من المملكة والعالم

انطباعات إيجابية للمشاركين وضيوف مؤتمر التميز

أبدى عدد من الخبراء واألكاديميين والمس�ؤولين من المشاركين وضيوف مؤتمر 
التمي�ز في تعليم وتعلم العل�وم والرياضيات األول، انطباع�ات إيجابية عن تقييمهم 
للمؤتم�ر، معتبرين أنه بمثابة ملتقى لألكاديميين والممارس�ين من المملكة والعالم، 
وأش�اروا إلى أن المؤتمر وما خرج به من توصيات في محاضراته وجس�اته العلمية 

وورش العمل ستسهم في تطوير مجال العلوم والرياضيات في السعودية.

الرياض: نشرة المؤتمر

أكد الدكتور فهد القريني عميد ش�ؤون 

الط�الب جامع�ة الملك س�عود أن المؤتمر 

مهم جداً ف�ي مجال التعلم والتعليم، مبيناً 

أن الوسط العلمي واألكاديمي في المملكة 

بحاجة لمثل تلك المؤتمرات، ودلل على ذلك 

بح�رص وزارة التعليم ف�ي الوقت الحالي 

عل�ى الفعالي�ات العلمي�ة التي تس�تهدف 

التعليم والتعلم كتوجه لها بما يساعد على 

تطوير التعليم السعودي.

وش�دد على أهمية »س�تيم« بالنس�بة 

للمملك�ة حيث أن أي دول�ة متقدمة حالياً 

تبن�ي تطورها عل�ى تعلم وتعلي�م العلوم 

والرياضيات فالمجالين مرتبطين بالتقنية 

المملك�ة  أن  والهندس�ة وغيره�ا، مبين�اً 

تش�هد طف�رة ف�ي تطوي�ر التعلي�م بها، 

وتمنى أن يس�هم المؤتمر ف�ي إفادة ذوي 

االختصاص.

وق�ال الدكت�ور عبدالرحمن القريش�ي 

مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية: 

»المؤتم�ر بمثابة إضاف�ة نوعية، وخطوة 

في االتجاه الصحيح، ضمن تجويد التعليم 

في المملكة العربية الس�عودية، ال س�يما 

م�ع الحض�ور الكبي�ر لفعالي�ات المؤتمر 

م�ن قب�ل المس�ؤولين ف�ي وزارة التعليم 

واألكاديميين من الجامعات والمؤسس�ات 

العلمية السعودية والعالمية.

وعب�ر ع�ن تقدي�ره للجه�ود الكبي�رة 

لمنظمي المؤتمر ال سيما ما يتعلق بجانب 

اختي�ار المتحدثين وموضوع�ات ومحاور 

البرنام�ج العلمي الث�ري، متمنياً أن يكون 

للمؤتمر نتائج ملموس�ة وأص�داء إيجابية 

تنعك�س عل�ى واقعن�ا التعليم�ي حس�ب 

تصريح�ه، وأن يعقبه خطوات عملية فهو 

محاولة لتلمس أسباب صعوبة تعلم العلوم 

والرياضيات للطالب في المملكة.

فيم�ا اعتبر الدكت�ور إبراهي�م العليان 

عضو اللجن�ة التحضيرية للمؤتمر وعضو 

هيئ�ة التدري�س ف�ي قس�م الرياضي�ات 

بكلية العل�وم، أن STEM  م�ن التوجهات 

الحديث�ة والقائمة على مب�دأ التكامل بين 

التخصص�ات العلمي�ة، مبين�اً أن�ه يلق�ى 

اهتماماً عالمي�اً متزايداً حيث تبنته بعض 

المدارس العالمية وركزت بشكل كبير على 

هذه المجاالت، وذكر أن المؤتمر أسهم في 

إبراز أح�دث التجارب واألبح�اث المتعلقة 

به�ذا الموض�وع والت�ي نأمل م�ن خاللها 

أن يت�م تطوير تعليم العل�وم والرياضيات 

والتأكيد فيها على الجانب التطبيقي.

وقال الدكتور علي الراشد عضو اللجنة 

اإلعالمي�ة وعضو هيئ�ة التدريس بجامعة 

المل�ك س�عود: »المؤتم�ر ج�اء ف�ي وقته 

خاصة وأن  )stem(وافد جديد س�واء على 

المجتمع الغربي والمحلي، ومناهج العلوم 

الموج�ودة الحالية ال تطبق هذا التوجه لذا 

نريد دمجه مع العلوم الموجودة، ويستلزم 

األمر فت�رة طويل�ة وجهود كبي�رة وأيضا 

تدريب المعلمي�ن على)stem( ، والحقيقة 

المتحدثين المش�اركين في المؤتمر كانوا 

جيدين واستفاد الحاضرين منهم.

وم�ن جهت�ه، أع�رب محم�د ب�ن على 

السنامي من الوفد المشارك بالمؤتمر من 

وزارة التربي�ة والتعليم س�لطنة عمان عن 

تقديره وشكره للمس�ؤولين على التنظيم 

الجيد للمؤتمر وكذلك المش�اركات الكثيرة 

والمتنوعة المتعلق�ة بموضوع التميز في 

تعلي�م وتعل�م الرياضي�ات وأوراق العم�ل 

المفي�دة التي س�تفيد التعليم في المملكة 

مس�تقبالً، موضحاً أن أهم األه�داف التي 

ش�ارك م�ن أجلها وف�د الس�لطنة التعرف 

على أح�دث االتجاه�ات في تعل�م العلوم 

والرياضيات واالطالع على تجارب اآلخرين 

وكذلك نقل تجربة السلطنة فى هذا الجانب 

وتب�ادل الخب�رات، ولف�ت إلى أن�ه يتمنى 

تطبيق توجه  )stem(  في المملكة والدول 

العربية لمواكبة العصر والعلم الحديث في 

الجمع بين النظري والتطبيقي.

وذك�ر الدكتور عبدالعزي�ز العمر عضو 

اللجن�ة العلمي�ة وعض�و هيئ�ة التدريس 

بجامعة الملك سعود أن انطباعاته إيجابية 

عن المؤتمر الذي تش�رف بالمش�اركة مع 

فري�ق العمل في ه�ذا المؤتم�ر، مبيناً أنه 

كان فريق�اً متكامالً وممي�زاً وراقياً، وهذا 

المؤتمر كم�ا تراه الي�وم وراءه جهد كبير 

وطيب من الزمالء في مركز التميز. ويعتبر 

مؤتم�ر التميز من المؤتم�رات القليلة في 

مج�ال التربية والتعليم الذى واكبه حضور 

كبير ومشاركات وأوراق بحثية كثيرة جداً 

ومتنوعة.

بدورها، أبدت الدكت�ورة جواهر ظاهر 

س�عادتها  طيب�ة  جامع�ة  م�ن  العن�زي 

بالمش�اركة في المؤتمر لم�ا طرح خالله 

من نقش�ات هام�ة في عدد م�ن المحاور 

المعاص�رة  باالتجاه�ات  تتعل�ق  الت�ي 

والعالمي�ة ف�ي مجال العلم وس�يكون لها 

األثر الجيد  على  التجارب  المحلية، وكذلك 

االطالع على التجارب والمش�اريع البحثية 

ف�ي تعلم وتعلي�م  الرياضيات والهندس�ة 

والتقني�ة التي تس�تهدف  تحس�ين التعلم 

وضم�ان  جودت�ه ، باإلضاف�ة  إلى تطوير 

العملية التعليمية بشكل عام.

وأضافت: »حق�ق المؤتم�ر إلى جانب 

تب�ادل الخبرات واألف�كار والمعلومات في 

مجال الرياضيات  وstem بين مؤسس�ات 

التعلي�م في المملكة، تعزي�ز التواصل بين 

الباحثي�ن والمختصين ف�ي وزارة التربية 

والتعليم والجامعات والمؤسسات التربوية 

ف�ي المملكة، باإلضافة إل�ى الوقوف على 

الطلب�ة  تواج�ه  الت�ي  الصعوب�ات  م�دى 

والمعلمي�ن والمعلمات عند تعل�م وتعليم  

ه�ذا المج�ال  ، وال�ذى يتحقق بمش�اركة  

طالب الدراس�ات العلي�ا  والباحثين ،  كما 

يه�دف المؤتمر إلى استش�راف مس�تقبل 

تعلم وتعلي�م  stem في مجتم�ع المعرفة 

وتقديم تصورات علمية لتعزيز اإليجابيات 

والح�د م�ن الس�لبيات ف�ي ه�ذه المجال 

وتقديم مقترحات مناسبة لمعالجتها«.

وف�ى س�ياق متص�ل، قال�ت س�حر  

يحيى موس�ى  جامعة  الملك  خالد أنها 

تتطل�ع  ألن يخ�رج  المؤتم�ر بعدد من 

التوصيات والرؤى  والنتائج التي  تسهم  

في تطوي�ر  التعليم الس�عودي والعلوم 

، مش�ددة عل�ى  والرياضي�ات خاص�ة 

ضرورة  تسليط  الضوء على االتجاهات 

الحديثة  في هذا  المجال  ، واالس�تفادة  

من الخب�رات  والعمل عل�ى نقلها  ، لما  

يزخر به المؤتمر من مش�اركات  دولية  

وخليجية  وعربية  وس�عودية أيضا  من 

األكاديميين  والمتخصصين  والباحثين 

التربويي�ن ، باإلضاف�ة للرعاية من  قبل  

وإدارات  التعلي�م  ب�وزارة  المس�ئولين  

التعليم  األخرى.

م�ن جانبها، ذكرت الدكتورة س�لطانة 

الفالح من جامعة اإلمام محمد بن س�عود 

اإلس�المية، أنه�ا لديه�ا  القناع�ة الكاملة 

ب�أن المؤتمر والتوجه  العام  الموجود  في 

الوقت  الحالي  م�ن القائمين على التعليم  

يركز على أن المستقبل  للدول األكثر سعياً 

في  التطبيق العلمي  ، مبينة أنها  س�عدت  

كثي�راً  لحرص المنظمين للمؤتمر والرعاة 

أيضا  على  المش�اركة  والمساهمة  ليس 

فقط  األساتذة والمختصين ولكن  الطالب  

وتقديم الدراس�ات واألبح�اث العلمية  لهم 

، بم�ا يص�ب بالمنفع�ة  عل�ى المجتم�ع  

التعليمي.

أما الدكتورة حصة الصغير رئيس قسم  

الدراس�ات العلي�ا  بكلية التربي�ة  جامعة 

الملك  سعود فقالت: » أهنئ القائمين على 

نج�اح المؤتمر، واتاحة  الفرصة  لكل  من  

يتصل بالعملية التعليمية للمشاركة  ، مما 

يثب�ت  إدراكهم  أهمي�ة النهوض بالعملية 

التعليمي�ة  ، فمثل  هذه المؤتمرات بمثابة 

التظاه�رة العلمي�ة الت�ي يتس�ابق فيه�ا 

الجمي�ع  لعرض األبح�اث والخبرات  التي 

آن األوان  لالستعانة بها للنهوض ومواكبة 

ما يحدث ف�ي العالم من تقدم تكنولوجي. 

وكذلك  ما يقوم به المؤتمر من استعراض 

للصعوب�ات التي تواجه  معلم�ي المراحل  

قبل الجامعية والتي تعد األساس والركيزة 

ليلحق الطالب بالمرحل�ة الجامعية ولديه 

التطبيقات العملية الكاملة.
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قالوا عن المؤتمر في اإلعالم

»أين كنا وأين نحن اآلن وأين نريد أن نكون؟«
الرياض: نشرة المؤتمر

ألق�ى الدكتور محمد ب�ن عبدالله 

الزغيب�ي الرئي�س التنفيذي لش�ركة 

التعليمي�ة كلمة  للخدم�ات  تطوي�ر 

هام�ة ف�ي حف�ل افتت�اح المؤتمر، 

ركزت في قالب قصصي على التاريخ 

المشرف للمسلمين في مجال العلوم 

والتقنية.

وق�ال الزغيبي ف�ي كلمته: »أظن 

أن توجه العلوم والتقنية والهندس�ة 

والرياضي�ات ف�ي التعلي�م والتعل�م 

والعم�ل واالبتكار، لي�س حديثاً على 

حضارتن�ا اإلس�المية! دعون�ي أعود 

بك�م 880 س�نة فق�ط! ف�ي جزيرة 

األنهار ) جزيرة ابن عمر، أو الجزيرة( 

بموقعها االس�تراتيجي بين س�وريا 

وتركي�ا؛ ف�ي قلب ملتق�ى حضارات 

إسالمية عريقة )األموية والعثمانية( 

نشأ في القرن السادس الهجري أحد 

العلم�اء ال�رواد مم�ن جم�ع العلوم 

والتقني�ة والهندس�ة والرياضي�ات. 

وأحد عمالقة س�تم في التاريخ، أبو 

العز بن إسماعيل الرزاز، والملقب ب� 

الجزري نسبة إلى جزيرة األنهار.

ويس�جل التاري�خ أن اختراعات�ه 

قد س�اهمت في ابت�كار اآلالت ذاتية 

الحديث�ة،  المدنّي�ة  عم�اد  الحرك�ة 

تق�وم  الت�ي  اختراعات�ه  وجس�دت 

عل�ى التكامل بي�ن العل�وم والتقنية 

والهندس�ة والرياضي�ات جوهر فكر 

التقني�ة ولّبه�ا، فهو مؤس�س فكرة 

الروب�وت ومخت�رع أول روب�وت في 

العالم. فقد صنع روبوتا آلياً متحركاً 

للخدم�ة عل�ى ص�ورة إنس�ان، وتم 

برمجته مسبقا ليعمل لذلك.

وق�د أُطل�ق عل�ى الج�زري لق�ب 

»كبي�ر مهندس�ي العص�ور«، وذل�ك 

-Ca )بعد اختراعه عمود الكامات 

shaft(، وه�و ما بنى األوربيون عليه 

بع�د قرني�ن ليتوصل�وا إل�ى اختراع 

المح�رك، لي�ؤّذن ذل�ك ببداي�ة عصر 

القط�ارات البخاري�ة، وه�ي العمود 

والث�ورة  النهض�ة  لعص�ر  الفق�ري 

الصناعي�ة األوروبي�ة ف�ي الق�رون 

الوسطى.

وله الكتاب الذي ُيعد من أهم كتب 

الهندسة الميكانيكية العربية. والذي 

عم�ل الج�زري عليه لم�دة 52 عاما، 

وه�و بعن�وان »الجام�ع بي�ن العلم 

والعم�ل الناف�ع في صناع�ة الحيل« 

وُيع�رف اختص�ارا بكت�اب »الحيل« 

حيث كان علم الهندسة الميكانيكية 

ُيع�رف عند المس�لمين بعل�م الحيل 

الميكانيكية.

أن م�ن أعظ�م اختراعات�ه  كم�ا 

س�اعة الفيل، وجاءت فكرتها بفعل 

تأث�ر العال�م الجزري بتن�وع مدينته 

الثقافي. وهي رمز قديم على التنوع 

الحضاري المتمثل في التكنولوجيا.

ويعتب�ر الغربي�ون س�اعة الفيل 

تحف�ة من تح�ف الزمان وم�ن أبرع 

ما اخترع اإلنس�ان، ونس�خة مبكرة 

لمفهوم التالق�ي والتعدد الحضاري، 

الحال�ي  بالعص�ر  أس�موها  وله�ذا 

»ساعة األمم المتحدة«...

أن  نري�د  كّنا......فأي�ن  هك�ذا 

نكون؟

ج�ادة  بداي�ة  المؤتم�ر  ه�ذا  إن 

لتطوير تعليم وتعلم العلوم والتقنية 

ه�ذا  ف�ي  والرياضي�ات  والهندس�ة 

الوط�ن. وآم�ل أال يك�ون كس�حابة 

صيف اس�تمتعنا بظله�ا وديمها ثم 

تالش�ت بمجرد م�رور الزمن بعدها. 

كم�ا أن هناك بداي�ات لبرامج واعدة 

نسعى الستدامتها.

س�بع،  عجائ�ب  للدني�ا  كان  إن 

فسيكون ل� ستم في السعودية سبع 

عجائ�ب ب�إذن الله، وذل�ك من خالل 

بحوث جادة ف�ي التصميم والتطوير 

المتتاب�ع، تكييف تعليم وتعلم س�تم 

لالحتياجات والس�ياق الوطني ودعم 

التنمي�ة، واس�تخدام اس�تراتيجيات 

لمش�اركة كل ذوي العالقة، وتحقيق 

التصمي�م المميز والتواص�ل الفاعل 

الممارسات  للمش�روعات، وتوظيف 

التأملي�ة، واعتم�اد تقيي�م ممنه�ج 

ومستمر، وسابعها استهداف شامل 

ل� ستم يحقق االنغماس منذ مراحل 

الطفولة المبكرة.
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ألول مرة في الفعاليات العلمية بالمملكة والعالم العربي

حضور الفت في جلسة الملصقات بالمؤتمر
الرياض: نشرة المؤتمر

ضم�ن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات، أقيمت جلس�ة 

الملصقات للرجال، والتي شهدت إقبال كبير من الزوار سواء من المشاركين أو الضيوف.

أوضح الدكتور س�عيد بن  محمد  الشمراني رئيس اللحنة العلمية للمؤتمر  أن الملصقات 

)posters( هي إحدى أوجه العرض للبحوث في المؤتمرات والتي حرصت اللجنة على إبرازها 

في هذا المؤتمر.

وأض�اف: »تم قبول واحد وثالثون بحثاً  عرضت على ش�كل ملصق في هذا المؤتمر، وقد 

الق�ت ه�ذه الفقرة اهتمام�اً كبيراً من المش�اركين والحضور ، خصوصاً أن اس�تخدام فكرة 

الملصق�ات في عرض البحوث يعد بعداً  آخر غير معتاد ف�ي المؤتمرات في المملكة والعالم 

العربي«.

ومن جهته، ذكر الدكتور محمد بن عبدالله النذير أس�تاذ التربية المش�ارك بكلية التربية 

جامع�ة الملك س�عود أن المؤتمر تم اإلعداد ل�ه وتنظيمه منذ وقت مبكر وش�ارك في لجنته 

العلمية خبراء محليين وعرب وعالميين وقدمت فيه أوراق مميزة في محاور المؤتمر، إضافة 

لورش العمل المتخصصة ومعرض الملصقات الذي يقدم ألول مرة في المؤتمرات التربوية.

وزاد: »أرى أن المؤتم�ر ناق�ش موضوعات جدي�رة باالهتمام والتي أتوقع أن تس�هم في 

تطوير تعلم وتعليم الرياضيات والعلوم في المملكة«.



المؤتمرات العلمية.. 
مصدرُ تطوٍر مهنٍي 

مستمٍر للجميع
أ.د. فهد بن سليمان الشايع
مدير مركز التميز البحثي - رئيس 
اللجنة التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر

ُتع�د المؤتم�رات العلمي�ة أحد أهم مص�ادر التطور 
المهن�ي للتربويي�ن بمختلف فئاتهم؛ إذ م�ن الممكن أن 
ُتعّد مصدَر التطوير األول للباحثين، والمحفز الكبير لهم 
الستمرار البحث، ومعرفة جوانب القصور لديهم من أجل 
تطوير مهاراته�م البحثية. كما ُتع�د المؤتمراُت العلمية 
مص�در تط�ور مهني مه�م للمعل�م والمش�رف والقائد 
الترب�وي وبقي�ة الممارس�ين التربويين ف�ي المدارس، 
وتكاد أن تكون ُبعداً غائباً لدى كثير منهم عند استقصاء 
مصادر تط�وره المهني كم�ا بينته عدد من الدراس�ات 

العلمية الحديثة، سواء ذات البعد المحلي أو العالمي.
ذات  الجه�اُت  تس�عى  وغي�ره،  الغ�رض  وله�ذا 
االختصاص م�ن الجمعيات والمراك�ز العلمية والجهات 
األكاديمي�ة والمهنية األخ�رى لتنظيم وعق�د المؤتمرات 
العلمي�ة، وال يمكن الزعم بتحقيقها أهداَفها ما لم تس�َع 
الجهاُت المنظم�ة لتهيئة بيئة نجاحها. ومن أبرز عوامل 
نج�اح المؤتم�رات العلمية قدرُتها عل�ى جميع األطياف 
ذات العالق�ة لحض�ور المؤتمر، ونجاُحها في اس�تمرار 
مش�اركاتهم في جميع فعالياته، وأن يكون زخُم البداية 
كزخ�م النهاي�ة للمؤتم�ر. كم�ا أن نج�اح المؤتم�ر في 
استقطاب خبراء متميزين لتقديم الجديد في مجالها ُيعّد 

عامَل جذٍب وعامل تطوٍر مهني مهٍم للمشاركين.
كما تمث�ل األوراُق العلمية المقدمة في المؤتمر وقوَد 
المؤتمر وأساَس�ه، ولهذا الغ�رض، فإني أدعو إلى إتاحة 
الفرص للجمي�ع في تقديم المش�اركات البحثية، والتي 
تقتصر عل�ى تقديم ملخصات األبحاث ف�ي المؤتمرات، 
واالس�تغناء عن نشر البحوث الكاملة؛ لتحقَق المؤتمراُت 
العلمي�ة الغرَض منها في مناقش�ة هذه البحوث وإطالع 
اآلخري�ن عليها من أجل الحصول عل�ى التغذية الراجعة 
لتطوي�ر البح�ث وتعميقه، وم�ن ثم العمل على نش�ره 
في أوعية النش�ر المناس�بة، وأن تتنوع هذه المشاركات 
لتش�مَل مش�اركة كل أن�واع البحث العلم�ي؛ األكاديمي 
منه واإلجرائي، والتجارب والممارس�ات الناجحة؛ وذلك 
بغ�رض التنويع وتوس�يع نطاق االس�تفادة من كل هذه 

األنواع من الخبرات.
كما أن اس�تمرارية المؤتمر سنوياً أو كل فترة زمنية 
محددة، وخالل توقيٍت س�نوي محدد يساعُد على نجاح 
االس�تمرار واس�تقطاِب أهل االختصاص ليك�ون ملتقًى 
دورياً له�م، ُيقّدمون في�ه خالصة أفكاره�م وبحوثهم، 

ويعّدونه مصدرا رئيسا لتطورهم المهني.
وختاماً، ومع إطالق مؤتمر التميز البحثي في تطوير 
تعلي�م العل�وم والرياضي�ات األول، كان�ت كُل العوام�ل 
الس�ابقة حاضرة في أذهان المنظمي�ن له، وكلنا أمٌل أن 
نك�ون قد وفقنا في تنفيذه. كما األمل يحذونا الس�تمرار 
ه�ذا المؤتمر ليك�ون مؤتمرا علميا يعقد كل س�نتين في 
ش�هر مايو من األع�وام الميالدية الفردية، لمناس�بة هذا 
التوقيت م�ع الرزنامة العالمية للمؤتم�رات التخصصية 
ف�ي هذا المجال. كما أننا نرحب بالتعاون مع أّي جامعة 
س�عودية أو خليجي�ة الس�تضافة مؤتمرنا ه�ذا ليكون 
مؤتمراً لجميع ذوي االختصاص في خليجنا العزيز، وفي 

الوطن العربي الكبير.
والله من وراء القصد،،،

اهتم العلماء منذ األزل بإجراء البحوث في مجال 

العلوم والرياضيات كونهما يرتبط�اً ارتباطاً وثيقاً 

بتسهيل حياة البشر ورخائها.

وف�ي بداي�ات الق�رن العش�رون ب�دأت تقترن 

التقني�ة بالعلوم كونه�ا الثورة العلمي�ة التي حقق 

فيه�ا الجنس البش�ري قفزته نح�و التقدم بصورة 

مذهلة وما زال.

وكان�ت الجامع�ات وال زالت ه�ي المحور الذي 

تتبل�ور في�ه هذه األبح�اث والدراس�ات على أرض 

الواق�ع لتطبيقها ونش�ر تلك العلوم، ل�ذا كان أحد 

األه�داف الهام�ة لكلي�ة التربية في جامع�ة الملك 

سعود وتحت رعاية متميزة من مركز التميز البحثي 

لتطوير العلوم والرياضيات إقامة مؤتمر »التميز في 

تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول توجه العلوم 

.»)STEM( والتقنية والرياضيات والهندسة

ومم�ا يمي�ز هذا المؤتم�ر أنه تن�اول في بعض 

محاوره الرئيس�ة عالق�ة )STEM( بالتعليم العام 

وتطويره، فذلك هو نقطة التحول الرئيس�ة خاصة 

وأن العالق�ة بي�ن التعلي�م الع�ام والعال�ي عبارة 

عن حلقة مس�تمرة يغذي أحدهم�ا اآلخر، وضعف 

أحدهم�ا يؤث�ر على اآلخر بش�كل مباش�ر. آخذين 

في االعتب�ار أن العلوم والرياضي�ات والتكنولوجيا 

أصبحت الركائز األساس�ية لكثي�ر من تخصصات 

التعليم الحديثة.

ووج�ود مثل ه�ذه المؤتم�رات التي تس�تقطب 

المختصين حول العالم يثري العملية التعليمية في 

المملكة العربية السعودية، وتتشكل أهمية ذلًك في 

المحاور التالية: إصالح وتجديد التعليم العام وفقا 

لمتطلب�ات )STEM(، تطوي�ر المناهج الدراس�ية 

 ،)STEM( للعل�وم والرياضيات ف�ي ضوء توج�ه

وإعداد معلمي العلوم والرياضيات في التعليم العام 

.)STEM( وتطويرهم المهني في ضوء متطلبات

د. بيل بادرز من الجمعي�ة الوطنية لمعلمي العلوم األمريكية مرتدياً الزي 

السعودي في المحاضرة األولى باليوم الثاني للمؤتمر.
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اإخراجت�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

العلوم والرياضيات والتكنولوجيا 
ركائز التعليم الحديث

د. مرفت بنت عبداهلل بابعير
أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس حاسب آلي - مديرة إدارة 
اإلشراف على مدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

أكد أنه حمل األهمية في الناحية األكاديمية والتربوية

د. الشريف: »مؤتمر التميز« نجح 
في تحقيق المأمول منه

الرياض: نشرة المؤتمر

أعلن الدكتور خالد بن محمد 

الش�ريف رئيس اللجنة اإلعالمية 

لمؤتم�ر التميز ف�ي تعليم وتعلم 

األول،  والرياضي�ات  العل�وم 

للم�رة  أقي�م  ال�ذي  المؤتم�ر  أن 

األول�ى ف�ي المملك�ة نج�ح في 

تحقي�ق المأم�ول منه ال س�يما 

ف�ي جه�ة تس�ليط الض�وء على 

االتجاه�ات الحديث�ة ف�ي مجال 

وتب�ادل  والرياضي�ات  العل�وم 

التج�ارب والتقاء  الخبرات ونقل 

المتخصصين والممارسين.

وأش�ار إلى أن المؤتمر حمل 

األهمي�ة في الناحي�ة األكاديمية 

عنوان�ه  وخاص�ة  والتربوي�ة 

ت�م  »STEM«ال�ذي  العري�ض  

اختياره لمواكب�ة االتجاه العلمي 

الحديث من قبل منظ�م المؤتمر 

مركز التميز البحث�ي في تطوير 

والرياضي�ات  العل�وم  تعلي�م 

بجامع�ة المل�ك س�عود وجهوده 

المؤتم�ر  ه�ذا  إلقام�ة  الكبي�رة 

العلمي بدعم من الجامعة ووزارة 

للخدمات  التعليم وشركة تطوير 

التعليمية الراعي الرسمي.

وذك�ر الش�ريف أن المؤتم�ر 

سبقه وتزامن معه حملة إعالمية 

بالمؤتم�ر  تعريفي�ة  وإعالني�ة 

في الوس�ط األكاديمي ووس�ائل 

اإلعالم أثمرت تجاوب ومش�اركة 

الفتة محلي�ة وخليجي�ة، وكذلك 

ف�ي  واس�عة  إعالمي�ة  تغطي�ة 

وس�ائل اإلعالم المحلي�ة المرئية 

والمس�موعة والصحف والمواقع 

اإللكترونية.

وأوض�ح أن هن�اك ع�دد من 

المؤش�رات التي تؤكد نجاح هذا 

المؤتم�ر وتحقيقه مجموعة من 

المكاس�ب التي تصبُّ في صالح 

تعلي�م العل�وم والرياضيات على 

المستوى الوطني واإلقليمي.

أن  »نأم�ل  خال�د:  د.  وق�ال 

يس�اعد ه�ذا المؤتم�ر ف�ي فتح 

والنق�اش  للح�وار  المج�ال 

المس�تقبلية  المب�ادرات  ح�ول 

واس�تمرارية مث�ل ه�ذا المؤتمر 

بصورة دورية تجمع المختصين 

والمهتمي�ن في المجال وتس�هم 

في تطوي�ر مش�اركتهم العلمية 

والبحثية والميدانية«.

د. الشريف


