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ة والمحاضرات والورشالسیر ملخصات    الذات

م العلوم والت :عنوان المحاضرة ة تعل اتقن ة ومداخل التدرس : التارخ، )K-12 (والهندسة والراض األهم
  .الفعالة 

K-12 STEM Education: History, Significance, and Effective Teaching Approaches 
    د. صوما بوجودا المتحدث: 

  ملخص المحاضرة: 

م العلوم وال الً قدم هذا العرض ثالثة أهداف: أو  ة لتعل ةاألسس المنطق ات  تقن والهندسة والراض
STEM عد ة و ات المتحدة األمر ة الوال م قبل الجامعي وفقا لرؤ تارخ  ذلك سیتم التطرق الى في التعل

م العلوم و  ر تعل ة تطو ات التقن م التي تم وضعها لهذ STEMوالهندسة والراض ا والتعرفات المختلفة والمفاه
ةتستخدم لتطبی العلوم وال مداخلشرح عدة  :التناول لسنوات عدة. ثانًا ات  تقن  STEMوالهندسة والراض

حوث حول ومناقشة  ة للطالب تجاه  مداخلنجاح تلك الال في تحسین التحصیل العلمي والمواقف الشخص
ةمجاالت العلوم وال ات  تقن اسات حول مجاالت العلوم الدر مستقبل إلى جانب  STEMوالهندسة والراض

ةوال ات  تقن ة تحسین جودة التعلم في مواد  STEMوالهندسة والراض ان م العالي. وأخیًرا، أناقش إم في التعل
ةالعلوم والت ات قن م العلوم وال STEMا والهندسة والراض ة من خالل تطبی تعل ةفي الدول العر  تقن

ات  ة  والحاجة إلى STEMوالهندسة والراض ر نموذج أو نماذج وطن اجات فیها تطو تتناسب مع احت
اب والمجتمع العري.   الش

 ملخص ورشة العمل

  .حث إجرائي لتحسین التحصیل الراضي والعلمياسم الورشة: 

     Action Research for improving Mathematics and Science Achievement.  

مورشة إلى هذه التهدف  ین  تقد حث اإلجرائي على المشار ةال حث و تدعم التأمل من على أنه علم طة لل ض
ة  ات. وستكون ورشة العمل تفاعل  تتناولوالتعلم االحترافي الذاتي لتحسین جودة التعلم في العلوم والراض
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ة:  ع التال ات، ١المواض ات تحسین التحصیل العلمي في العلوم والراض حث ٢) متطل ) االختالفات بین ال
،  جرائيإلا مي التقلید حث األكاد حث العملي، ٣وال حث ٤) تعرف ال ( طرح جرائي إلا) خطوات تطبی ال

انات، والتحرك  انات، وتحلیل الب انات، وٕاجراءات جمع الب انات، وأدوات جمع الب ة، ومصادر ب حث أسئلة 
حث ٥التخاذ القرارات واإلجراءات)، و . تستهدف ورشة العمل األشخاص المهتمین بتطبی جرائيإلا) دورة ال

حث  ة أو ضمن فرق. جرائيإلاال صورة فرد   في فصولهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


