
 ٚسق١ عٌُ بعٓٛإ   

 أثش ايب١٦ٝ املذسط١ٝ ايذاع١ُ يًتهاٌَ 

 يف سعا١ٜ STEMبني ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات 

 ايطالب املٖٛٛبني  
  

 املًتك٢ ايعًُٞ االفرتاعٞ يشعا١ٜ املٖٛٛبني 

 اإلبذاع يف سعا١ٜ املٖٛٛبني 
  

 إعذاد 

 ي٢ًٝ بٓت طعذ بٔ طعٝذ ايضاعذٟ/ د 
 

 َذٜش٠ إداس٠ ْؼاط ايطايبات مبه١ املهش١َ 

 َذٜش٠ إداس٠ املٖٛٛبات طابكًا 



تٗذف ٚسق١ ايعٌُ اذتاي١ٝ إىل ايهؼف عٔ أثش ايب١٦ٝ املذسط١ٝ 

يف   STEM ٚايشٜاعٝاتايذاع١ُ يًتهاٌَ بني ايعًّٛ 

 .،سعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني 

هلذف ٖزٙ ايٛسق١ مت عشض أِٖ االدٚاس ايالص١َ ٚحتكٝكًا        

ٚفل  تعًِٝ  يًُذسط١ يذعِ االبذاع يذ٣ ايطالب املٖٛٛبني 

STEM ، نُا مت عشض عذد َٔ ْتا٥ر ايذساطات ايتذشٜب١ٝ

اييت مت طبكتٗا ايباسج١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطايبات املٖٛٛبات مبه١ 

نأسذ ايشٚافذ اهلا١َ اييت تذعِ STEMاملهش١َ عٔ أثش تعًِٝ 

ايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتعٌُ ع٢ً حتفٝض ٚدعِ ْٛاتر ايتعًِ ٚمت 

قٝاغ أثشٖا ع٢ً ت١ُٝٓ ايتفهري ايشٜاعٞ ٚايتفهري ايتأًَٞ 

 .ٚعادات ايعكٌ 

 :ًَدط ٚسق١ ايعٌُ 



  

  

  

ٖٓاى أدٚاس َتٓٛع١ 

يًُذسط١ يذعِ سعا١ٜ 

ايطالب املٖٛٛبني ٚفل 

مماسطات ٚأطش ٚايٝات 

َتٓٛع١ ٚفل تعًِٝ 

STEM. 

ايب١٦ٝ احملفض٠ 

يألبذاع تذعِ 

متٝض ايطايبات 

َٚؼاسناتِٗ 

ع٢ً َظت٣ٛ 
 .عايٞ 

سُٝٓا تهٕٛ ايب١٦ٝ املذسط١ٝ 

داع١ُ يًتهاٌَ بني ايعًّٛ 

ٚايشٜاعٝات ٚاهلٓذط١ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا فإٕ ريو ٜظاِٖ 

بؼهٌ دٝذ يف ت١ُٝٓ َٗاسات 

، ( ايشٜاعٞ ، ايتأًَٞ ) ايتفهري 

 .عادات ايعكٌ 

 أِٖ ْتا٥ر ٚسق١ ايعٌُ 



 :أِٖ ايتٛصٝـــات 

عشٚس٠ االٖتُاّ باإلعذاد ادتٝذ يكاد٠ 

املذاسغ يذعِ ايتشٍٛ يف زتاٍ املٖٛٛبني 

 . STEMٚفل تعًِٝ 

ايهؼف املبهش عٔ املٖٛٛبني يف سٜاض 

األطفاٍ باالطتفاد٠ َٔ بشاَر تعًِٝ 

STEM ٍٛٝنُؤػش يًتعشف ع٢ً امل. 

تذسٜب ٚتأٌٖٝ ايهٛادس ايبؼش١ٜ املتدضض١ 

 .ع٢ً أطايٝب انتؼاف املٖٛٛبني ٚسعاٜتِٗ 

حتظني ايب١٦ٝ املذسط١ٝ بتٛفري أقض٢ اإلَهاْات املاد١ٜ، 
َٔ سٝح تٛفري املعاٌَ،  STEM ٚايتع١ًُٝٝ يتطبٝل تعًِٝ 

ٚاألدٚات، ٚايٛسش، ٚايكاعذ٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايغشٚس١ٜ يًتٓفٝز 
 .ست٢ ٜتِ سعا١ٜ املٖٛٛبني بؼهٌ طًِٝ 

عشٚس٠ ايعٌُ ع٢ً ايتهافؤ يف 

َٓافظ١ ايتفٛم ايذساطٞ بني 

 .ايطالب املٖٛٛبني 

تفعٌٝ دٚس االْؼط١ املذسط١ٝ خاسز ايضف 

 .ايذساطٞ يف ايهؼف ٚسعا١ٜ املٖٛٛبني 

1 2 

3 4 

5 6 



 تكذِٜ

ٜتطًب ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايتطٛسات ايع١ًُٝ 

 االطتفاد٠ َٔ ايطاقات ٚايجشٚات ايبؼش١ٜ 

ايطالب املٖٛٛبٕٛ يف نٌ زتتُع ايجش٠ٚ 

طاقاتٗا ييت البذ َٔ اطتجُاس ا ايٛط١ٝٓ

 ٚقذساتٗا 

ايعٓا١ٜ باملٖٛٛبني عشٚس٠ سغاس١ٜ فِٗ ميجًٕٛ 

 ايك٠ٛ االبذاع١ٝ ٚاالبتهاس١ٜ يف ػت٢ املٝادٜٔ

بِٗ فِٗ ميجًٕٛ أِٖ تؤنذ ع٢ً ايعٓا١ٜ »  2030ايشؤ١ٜ 
املٛاسد اييت طتظتٗذفٗا ايشؤ١ٜ ، ٚعشٚس٠ إتاس١ ايفشظ 
املٓاطب١ يضكٌ َٛاٖبِٗ ٚاالطتفاد٠ َٓٗا يف زتاالت 

 ايعًِ املدتًف١

أسذ ايرباَر اهلا١َ STEM تعًِٝ 
اييت تظتٗذف ع١ًُٝ ايذَر بني ايعًّٛ 

 ٚ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاهلٓذط١ ٚايشٜاعٝات

تفعٌٝ دٚس االْؼط١ املذسط١ٝ خاسز ايضف 

 .ايذساطٞ يف ايهؼف ٚسعا١ٜ املٖٛٛبني 

1 2 

3 4 

5 6 



  ايب١٦ٝ املذسط١ٝ ايذاع١ُ يًتهاٌَ بني ايعًّٛأثش 

 . سعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني يفSTEM  ٚايشٜاعٝات

 بٗذف انتؼاف  قذسات املٖٛٛبني ٚتٛدٝٗٗا إعاف١ إىل تطٜٛش 

 بشاَر ٚأطايٝب َتعذد٠ يشعاٜتِٗ ، ٚمبا حيكل ْتا٥ر دٝذ٠     

 تتفل َع ايعادات ايعك١ًٝ اييت تعذ َٔ املتػريات           

 .    امل١ُٗ اييت هلا عالق١ باألدا٤ األنادميٞ         



    : ايٛسق١ َؼهًـ١
   : ايتايٞ ايتظاؤٍ يف  ايٛسق١ َؼه١ً تتشذد إٔ ميهٔ طبل َا ع٢ً بٓا٤

 . املٖٛٛبني ايطالب سعا١ٜ يف STEM ٚايشٜاعٝات ايعًّٛ بني يًتهاٌَ ايذاع١ُ املذسط١ٝ ايب١٦ٝ أثش َا

ايهؼف عٔ أثش ايب١٦ٝ املذسط١ٝ ايذاع١ُ يًتهاٌَ بني ايعًّٛ . 1

 . يف سعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني STEMٚايشٜاعٝات   

إثشا٤ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ مبا ٜتعًل يف زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاهلٓذط١ . 2

ٚايشٜاعٝات مبا حيكل دٛد٠ ايتعًِٝ املطًٛب١ اييت تعضص عك١ًٝ االطتفظاس 

 .ٚايتشكل ٚايتفهري املٓطكٞ َٚٗاسات ايتعإٚ ٚايعٌُ نفشٜل يذ٣ ايطًب١ 

   ايٖٛٛبنياالدٚاس ايالص١َ يًُذسط١ يشعا١ٜ ايطالب ذٜذ حت.  3

 .STEMٚفل تعًِٝ 

أٖذاف ايٛسق١

  



 أ١ُٖٝ ايٛسق١  
 :تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح  اذتاي١ٝ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ 

ٜعذ اطتذاب١ الٖتُاّ ْظاّ ايتعًِٝ يف 

املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ بايطًب١ 

املٖٛٛبني باعتباسِٖ ثش٠ٚ ٚط١ٝٓ جيب 

ايعٓا١ٜ بٗا َٔ خالٍ  انتؼافِٗ ٚصكٌ 

 .َٛاٖبِٗ 

قذ ٜظِٗ يف حتظني ستت٣ٛ املٓاٖر 

ٚطشم ايتعًِٝ ٚايتعًِ يضٜاد٠ ايذافع١ٝ 

ٚاالٖتُاّ بإعذاد ايرباَر اييت يًتعًِ 

تعتُذ ع٢ً املؼشٚعات االطتكضا١ٝ٥ 

 .  ٚاملذخٌ ايتهاًَٞ يف ايتذسٜع 

قذ ٜظِٗ يف تٛدٝ٘ االٖتُاّ حنٛ بٓا٤ 

زتتُع ايتعًِٝ املظتُش ، ٚانتظاب 

املٗاسات ٚاملعًَٛات املتذذد٠ ملٛاد١ٗ 

ايتػريات االدتُاع١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ ٚتطبٝل 

 .املعاٜري ايذٚي١ٝ يف ػت٢ اجملاالت 

1 

2 3 



 َضطًشات ايٛسق١  
 :  املذسط١     

َؤطظ١ تع١ًُٝٝ تكّٛ بأدٚاس َتعذد٠ يتكذِٜ  

ارتذَات ايتع١ًُٝٝ ٚصكٌ ايطالب يف ناف١  

 .اجملاالت ٚفل َٓظ١َٛ َتها١ًَ 
 :    STEMعًِٝ ت      

 ٖٛ بشْاَر تعًُٝٞ مت تطٜٛشٙ إلثشا٤ ايطًب١ املٖٛٛبني
ٚتًب١ٝ استٝاداتِٗ يف زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايشٜاعٝات  

ٚاهلٓذط١ َعتُذ٠ ع٢ً أطًٛب ايتعًِٝ ايكا٥ِ ع٢ً سٌ املؼهالت 
َٔ خالٍ ايتطبٝل ايعًُٞ ٚاطتدذاّ ايٓٗر َتعذد ايتدضضات 
يتطٜٛش َٗاسات ايتفهري ايٓاقذ ٚسٌ املؼهالت يتظٌٗٝ االبتهاس  
ٜٚؼشنٗا يف جتاسب ٚمماسطات ٚتطبٝكات ع١ًُٝ اطتهؼاف١ٝ  

ٚايتذسٜب ع٢ً االبتهاس املظتكٌ ٚاالنتؼاف املتعُل يًُٛعٛعات 
 املطشٚس١ يًتعًِ َٔ خالٍ

 .االطتفاد٠ َٔ املٗاسات املتٛفش٠ ٚتظدريٖا يًتعًِ      

 :  عادات ايعكٌ           
ٖٞ اطتذابات ايطايبات املٖٛٛبات اييت تظٗش عٓذ   

َٛاد١ٗ منط َعني َٔ املؼهالت حتتاز إىل تفهري 

ٚتأٌَ َٚٔ ثِ تتشٍٛ إىل عادات َع ايتهشاس 

 .ٚايتذسٜب ٚبؼهٌ دقٝل ٚطشٜع 



 َضطًشات ايٛسق١  
 :ايتفهري ايتأًَٞ  

ٖٛ ع١ًُٝ ٜكّٛ بٗا ايؼدط حنٛ املٛاقف، بتشًًٝٗا إىل عٓاصشٖا ٚإتباع 

 ٍٛ إىل ايٓتا٥ر اييت ٜتطًبٗاصذف ايٛـاالدشا٤ات ايالص١َ يفُٗٗا، بٗ

احملذد٠ يف   ٜٚكاغ ريو بذسد١ مماسطت٘ دتٛاْب ايتفهري ايتأًَٞ،  املٛقف

 .ايذساط١

 :  ايتفهري ايشٜاعٞ
ٜكضذ بايتفهري ايشٜاعٞ ف بأْ٘ منط َٔ أمناط ايتفهري، أٚ ايٓؼاط ايعكًٞ ٜتُجٌ يف قذس٠  

 ايطايبات يف ايضف ايجايح املتٛطط ع٢ً أدا٤ املٗاسات ايفشع١ٝ ارتاص١ بهٌ َٔ

; ٚريو "سٌ املؼهالت  –ايتفهري املٓطكٞ  –ايتفهري االطتٓباطٞ  –ايتفهري االطتكشا٥ٞ "  
سُٝٓا تٛاد٘ َٛقف أٚ َؼه١ً سٜاع١ٝ ٜبشح هلا عٔ سٌ، ٜٚكاغ بايذسدات اييت حتضٌ  

يف االختباس املظتدذّ يف ايبشح اذتايٞ يكٝاغ بعض أػهاٍ ( ع١ٓٝ ايبشح)عًٝٗا ايطايبات 

 .ايتفهري ايشٜاعٞ

 :  ايطايبات املٖٛٛبات        
ٜكضذ بايطايبـ١ املٖٛٛبـ١ ٖٞ ايطايبـ١ اييت تـِ ايتشاقٗا يف فضـٍٛ املٖٛٛبات  

ايزٟ  %(  5 -%  1)بٓا٤ ع٢ً سضٛهلـا ع٢ً دسدـ١ ايكبـٍٛ يف َكٝاغ َٖٛب١ 
ٜعذ احملو االطاطٞ يف تضٓٝف املٖٛٛبني يف ايربْاَر ايٛطين يًهؼف ع٢ً 

 .املٖٛٛبني يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 



 : STEMأدٚاس املذسط١ يف سعا١ٜ املٖٛٛبني ٚفل تعًِٝ : ٚاًل أ             

 

 :ايب١٦ٝ املذسط١ٝ ٚدٚسٖا يف دعِ املٖٛٛبني  -1

 

تعذ ايب١٦ٝ املذسط١ٝ أسذ املهْٛات األطاط١ٝ ملفّٗٛ اإلبذاع ٚاملٖٛب١ ، َٚٔ األ١ُٖٝ مبهإ إٔ منٝض •

بني ب١٦ٝ َذسط١ٝ غ١ٝٓ باملجريات َٚٓفتش١ ع٢ً ارتربات ٚايتشذٜات ارتاسد١ٝ ٚب١٦ٝ َذسط١ٝ 

 .فكري٠ َٚػًك١ ال تشسب بايتذذٜذ ٚايتػري  
 

 

ٚايب١٦ٝ املذسط١ٝ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ َتها١ًَ، فُت٢ َا ٚدذت اإلداس٠ ايٓادش١ ٚاملعًُني األنفا٤ •

ٚاملٓٗر ادتٝذ، ٚاملب٢ٓ املتهاٌَ فإٕ ريو طٝظِٗ ٚالػو يف سفع َظت٣ٛ ايطًب١ املبذعني 

 .ٚاملٖٛٛبني



 

 :  عٓاصش ايب١٦ٝ املذسط١ٝ  - 2

تتطًب ع١ًُٝ تطٜٛش ايب١٦ٝ املذسط١ٝ يتضبح ب١٦ٝ إجياب١ٝ تًيب استٝادات ايطالب املٖٛٛبني َٚجري٠ يإلبذاع 

 :  ايتعاٌَ َع ايعٓاصش ايتاي١ٝ 

 :  فًظف١ املذسط١ ٚأٖذافٗا
 -أ 

 :اجملتُع املذسطٞ 
 -ب 

ٜٓبػٞ إٔ تظٛد سٚح االْظذاّ بني اجملتُع املذسطٞ ست٢ ٜضبح زتتُعا َتهاَال تظٛد فٝ٘ سٚح إبذا٤ ايشأٟ ْٚبٛغ  

 :ايفهش٠ ٚتبٓٝٗا ، ٚست٢ ميهٔ حتكٝل ريو البذ َٔ تأنٝذ املبادئ ٚايكِٝ ايتاي١ٝ 

 0تكبٌ ٚاسرتاّ ايتٓٛع ٚاالختالف يف األفهاس ٚاالجتاٖات –
 0تكبٌ ايٓكذ ايبٓا٤ ٚاسرتاّ ايشأٟ اآلخش  – 

 0عُإ سش١ٜ ايتعبري ٚاملؼاسن١ باألخز ٚايعطا٤ –

 0ايعٌُ بشٚح ايفشٜل ٚمبؼاسن١ مجٝع األطشاف رات ايعالق١ –



 :املٓاخ ايضفٞ 
 - ج

 حتذد ايعًُٝات ٚايٓؼاطات اييت تتِ داخٌ ايضف بذسد١ نبري٠ َا إرا ناْت املذسط١ ب١٦ٝ َٓاطب١ 
 :َٚٔ ارتضا٥ط اييت ٜٓبػٞ تٛافشٖا يف ايضف املجري يًتفهري َا ًٜٞ . يت١ُٝٓ اإلبذاع ٚايتفهري أّ ال  

 .َٔ ٚطا٥ٌ ٚجتٗٝضات ٚأثاخ حيٜٛ٘ادتٛ ايعاّ يًضف َجري مبا  –

 .ال حيتهش املعًِ َعظِ ٚقت اذتض١ –

 .ايطايب ٖٛ ستٛس ايٓؼاط داخٌ ايضف  –

 ( .نٝف ؟ َارا يٛ؟ ملارا؟)أط١ً٦ املعًِ تتٓاٍٚ َٗاسات ايتفهري ايعًٝا َجٌ  –

 .سدٚد املعًِ ع٢ً َذاخالت ايطالب ساث١ ع٢ً ايتفهري  –

 :َضادس ايتعًِ 
 -د 

تعذ ايب١٦ٝ املذسط١ٝ ايػ١ٝٓ مبضادس ايتعًِ ٚفشظ انتؼاف َا يذ٣ ايطالب املٖٛٛبني َٔ اطتعذادات ٚاٖتُاَات مبجاب١ 
 .ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يرباَر املذسط١ اييت تٗذف إىل ت١ُٝٓ ايتفهري ٚاإلبذاع 

 :أطايٝب ايتكِٜٛ 
 -ٖـ 

 ٜٚتطًب إدخاٍ أطايٝب دذٜذ٠ يتكِٝٝ َظت٣ٛ تكذّ ايطالب املٖٛٛبني ٚإجناصاتِٗ َجٌ تكِٝٝ احملهُني ٚتكِٝٝ
 (  .2010صٛظ ، ) ، (  2009فط١ُٝ ، ) ايشفام ٚايتكِٝٝ ايزاتٞ ٚايبطاق١ ايرتان١ُٝ ٚغريٖا َٔ أدٚات ايكٝاغ ٚايتكِٝٝ 



 

خضا٥ط ايب١٦ٝ املذسط١ٝ املتُٝض٠ اييت تظاِٖ بؼهٌ نبري يف انتؼاف ايطايب املٖٛٛب ٚ تكذِٜ  - 3    

 .بشْاَر ايشعا١ٜ ايزٟ ٜتٓاطب َع ٍَٝٛ ٚ قذس٠ ايطايب املٖٛٛب يف املذسط١ 

تأٌٖٝ املعًُني ع٢ً أطايٝب 

انتؼاف ايطالب املٖٛٛبني ٚ 

 .أطايٝب سعاٜتِٗ 

ايتهافؤ يف َٓافظ١ ايتفٛم ايذساطٞ 

 .بني ايطالب املٖٛٛبني 

دٚس األْؼط١ املذسط١ٝ خاسز ايضف 
ايذساطٞ يف انتؼاف ٚسعا١ٜ ايطالب 

 .    املٖٛٛبني



  
  

 

  STEM : َذخـٌ    

    

 1 - 

    STEMَفّٗٛ

 أ١ُٖٝ تعًِٝ - 2 
STEM    

َتطًبات  - 3

 STEMتطبٝل َٓاٖر

 املؼشٚعات  - 4 

 ايرتب١ٜٛ اييت تبٓت 

 :  STEMَٓٗر

، ايرتنٝض  STEM  ٜتطًب تطبٝل َٓاٖر
 :ع٢ً  ثالث١ ستاٚس س٥ٝظ١ ٖٚٞ 

تػٝري سؤ١ٜ تذسٜع ايعًّٛ، 

 .ٚايشٜاعٝات

تػٝري طشٜك١ تذسٜع ايعًّٛ، 
 .ٚايشٜاعٝات يف املذسط١

 تػٝري ايشؤ١ٜ ، ٚأٖذاف ايتعًِٝ حبٝح
 .تظع٢ إىل حتكٝل فِٗ ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات 

ايعًّٛ، ٚايتهٓٛيٛدٝا، : َؼشٚع ٖٓذط١ٝ املظتكبٌ

 Engineering theٚع١ًُٝ ايتضُِٝ 

Future   

 َؼشٚع قٝاد٠ ايطشٜل

 Project Lead the Way (PLTW)   

َؼشٚع ايشٜاعٝات خالٍ َٓاٖر 

 (MSTP) املذسط١ املتٛطط١

 َؼشٚع اذتذٚد املتٓا١ٖٝ

The Infinity Project    



 :  إدشا٤ات ايٛسقـــ١ :  ثاًْٝا         
 

 : ارتط٠ٛ األٚىل     

 .يف دعِ ٚسعا١ٜ املٖٛٛبني   STEMسضش األدٚاس املتعذد٠ يًُذسط١ املطبك١ يربْاَر  

 : STEMدٚس َذٜش املذسط١ يف سعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني يًُذسط١ املطبك١ يربْاَر  -1  

 ايذٚس

ٛ املعشيف يذ٣ ايعاًَني باملذسط١ بظُات ٚخضا٥ط ايطالب املٖٛٛبني ٚساداتِٗ ايتع١ًُٝٝ ٚايٓفظ١ٝ   .ت١ُٝٓ ايُٓ

ٌ دٚسٖا ٚسفض ُِٖ أعغا٤ ايًذ١ٓ يًٛصٍٛ إىل األٖذاف املٓؼٛد٠   .تشأط٘ يًذ١ٓ سعا١ٜ املٖٛٛبني ٚتفعٝ

 0دعِ َؼشف دت١ٓ سعا١ٜ املٖٛٛبني ٚتٛفري االَهاْات اييت تظاعذ ع٢ً االبذاع يف تٓفٝز خط١ ايًذ١ٓ ٚتزيٌٝ َعٛقاتٗا

 .ٚعع خط١ يًتعشف املبهش ع٢ً ايطالب املٖٛٛبني باملذسط١ رٟٚ املٍٝٛ يف زتاٍ ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات ٚاهلٓذط١ ٚايتك١ٝٓ 

ٞ قذسات املٖٛٛبني ٚساداتِٗ ايتع١ًُٝٝ  STEMتؼذٝع املعًُني ع٢ً تبادٍ ارتربات يف زتاٍ تعًِٝ   0مبا ُٜٓ

  STEMعكذ ايؼشانات َع ادتٗات ايذاع١ُ يربْاَر 

 STEMَتابع١ املعًُني يف تؼذٝع ايطالب ع٢ً االيتشام بايرباَر ٚفل تعًِٝ 

 .يٓكٌ ارتربات َٔ املذاسغ املتُٝض٠ يف ٖزا اجملاٍ   STEMاالطتفاد٠ َٔ خربات املؼشفني ايرتبٜٛني يف زتاٍ تعًِٝ 

 . STEMاإلػشاف ع٢ً خط١ دت١ٓ سعا١ٜ املٖٛٛبني َٚتابع١ ٚتكِٜٛ أعُاهلا ٚتغُٝٓٗا دعِ تعًِٝ 

ٚابشاص دٚسٖا مبا خيذّ (  -ايٓؼاط –ايتٛدٝ٘ ٚاإلسػاد  -اإلداس٠ املذسط١ٝ –زتًع اآلبا٤ ٚاملعًُني ) تفعٌٝ دٚس اجملايع املذسط١ٝ 

 0يًطالب املٖٛٛبنيSTEM تعًِٝ 

 عكذ ايؼشانات َع االطش يذعِ ايتعًِٝ يف ٖزا اجملاٍ 



 : STEM يربْاَر املطبك١ يًُذسط١ املٖٛٛبني سعا١ٜ يف املعًِ دٚس -2  

 

 
 ايذٚس 

   اجملاٍ ٖزا يف املٖٛٛبني ايطالب دعِ ٚطشم STEM تعًِٝ َفّٗٛ املعًِ ٜعشف إٔ

 STEM تعًِٝ ٚفل املٖٛٛبني ٚخضا٥ط مسات ع٢ً ايتعشف

 َٝٛهلِ ع٢ً ٚايتعشف َؼهالتِٗ سٌ يف َٚظاعذتِٗ ٚاجتاٖاتِٗ ٚأساطٝظِٗ املٖٛٛبني سادات ع٢ً ايتعشف

   ٚقذساتِٗ

 ٚفل خربات٘ ٚتضداد ػدضٝت٘ يتُٓٛ عًٝٗا يًتعشف يًُٖٛٛب ايفشص١ ٚإتاس١ ادتذٜذ٠ ٚاالبتهاسات املٛاٖب ع٢ً االطالع

 . STEM تعًِٝ

   املدتًف١ ايعٓاصش بني ايتهاٌَ ٚدعِ ايزاتٞ ايتعًِ ع٢ً ٚحتفض ، ايتالَٝز عٓذ اإلبذاع تظتجري تع١ًُٝٝ َٛاقف خًل

ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ املال١ُ٥ هلِ يًهؼف عٔ َٝٛهلِ املتٓٛع١ ٚقذساتِٗ ٚإبذاعاتِٗ ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا يف دٛ َال٥ِ يضٜاد٠ 

 STEMخرباتِٗ ْٚؼاطاتِٗ يف زتاٍ تعًِٝ 

 STEMايبشح عٔ ايؼشانات ٚايرباَر ايذاع١ُ يتعًِٝ 

 STEMاذتشظ ع٢ً االيتشام بايرباَر ايتذسٜب١ٝ  يف زتاٍ تعًِٝ 



 

 :  ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ     
 ايتفهري ايشٜاعٞ ،) ع٢ً نٌ َٔ  STEMسضش ْتا٥ر ايذساطات اييت مت إدشا٤ٖا َظبكا يذساط١ أثش بشْاَر   

 .( ايتفهري ايتأًَٞ ، عادات ايعكٌ    
 

   

 يٛسق١ عٌُ 1سقِ  جمنٛر

2017 

   Stemاثش تعًِٝ 
ايكا٥ِ ع٢ً املؼشٚعات يف ت١ُٝٓ 

عادات ايعكٌ يذ٣ ايطايبات 
 . املٖٛٛبات يف َٓطك١ َه١ املهش١َ

 

 املؤمتش ايعًُـٞ ايعـشبٞ  
ٞ عؼش يشعا١ٜ       ايجاْ

 املٖٛٛبني ٚاملتفٛقني    
   13 - 11يف االسدٕ           

 2017ْٛفُرب               

 امس٘
 ايٓتا٥ر

 ٚدٛد فشٚم رات دالي١ 
 (0.05)إسضا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ دالي١ 

بني َتٛططات دسدات ايطايبات املٖٛٛبات   
 يف َكٝاغ عادات ايعكٌ

ايتفهري مبش١ْٚ ، املجابش٠ ، ايتفهري فٛم ) 
 املعشيف ، ايتظاؤٍ ٚطشح املؼهالت    

 ، ايتعًِ املظتُش، اإلبذاع ٚايتضٛس        
 تعض٣    (ٚاالبتهاس، ايتفهري ايتباديٞ          

 يضاحل ايتطبٝل ايبعذٟ ،                
   STEMمما ٜؤنذ فاع١ًٝ تعًِٝ          

 ايكا٥ِ ع٢ً املؼشٚعات يف        
 ت١ُٝٓ عادات ايعكٌ             
 .املظتٗذف١   

 تاسخي٘



 

 :  ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ     
 ايتفهري ايشٜاعٞ ،) ع٢ً نٌ َٔ  STEMسضش ْتا٥ر ايذساطات اييت مت إدشا٤ٖا َظبكا يذساط١ أثش بشْاَر   

 .( ايتفهري ايتأًَٞ ، عادات ايعكٌ    
 

   

 يٛسق١ عٌُ 2سقِ  جمنٛر

2019 

 فاع١ًٝ بشْاَر إثشا٥ٞ               
 يف        STEMقا٥ِ ع٢ً َذخٌ       
تذسٜع ايشٜاعٝات ع٢ً ت١ُٝٓ            

ايتفهري ايشٜاعٞ يذ٣ ايطايبات  
 .املٖٛٛبات مبه١ املهش١َ 

 املؤمتش ايعًُٞ ايذٚيٞ ايجايح عؼش       
 "يشعا١ٜ املٖٛٛبني ٚاملتفٛقني       

 حنٛ سؤ١ٜ عامل١ٝ يشعا١ٜ           
 "  املٖٛٛبني ٚاملتفٛقني            

 2019َاسغ  16 – 14           
 ايكاٖش٠                                      

 امس٘
 ايٓتا٥ر

 تٛدذ فشٚم رات دالي١
 إسضا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ دالي١  

بني َتٛططات دسدات ايطايبات ( 0.05)
املٖٛٛبات يف اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ ٚايطايبات 
املٖٛٛبات يف اجملُٛع١ ايغابط١ يف َكٝاغ  

  ٙ  ايتفهري ايشٜاعٞ نهٌ ٚستاٚس
 ايتفهري االطتكشا٥ٞ، ايتفهري  )    

 االطتٓباطٞ، ايتفهري املٓطكٞ،             
 يضاحل ايطايبات ( سٌ املؼهالت          

 املٖٛٛبات يف اجملُٛع١               
 ايتذشٜب١ٝ، مما ٜؤنذ فاع١ًٝ        

 يف ت١ُٝٓ  STEMتعًِٝ  
 . ايتفهري ايشٜاعٞ

 تاسخي٘



 

 :  ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ     
 ايتفهري ايشٜاعٞ ،) ع٢ً نٌ َٔ  STEMسضش ْتا٥ر ايذساطات اييت مت إدشا٤ٖا َظبكا يذساط١ أثش بشْاَر   

 .( ايتفهري ايتأًَٞ ، عادات ايعكٌ    
 

   

 يبشح 3سقِ  جمنٛر

2020 

 فاع١ًٝ بشْاَر قا٥ِ ع٢ً  
يف تذسٜع   STEMَٓش٢ٓ 

ايشٜاعٝات ع٢ً ت١ُٝٓ ايتفهري 
ايتأًَٞ يذ٣ ايطايبات املٖٛٛبات  

 .مبٓطك١ َه١ املهش١َ 
 اجمل١ً ايع١ًُٝ دتاَع١

 ايعذد  ) املًو فٝضٌ   
 ارتاظ املٖٛب١ ٚاالبذاع  

 (  ٚايتُٝض 

 امس٘
 ايٓتا٥ر

 تٛدذ فشٚم رات دالي١
 إسضا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ دالي١ 

بني َتٛططات دسدات ايطايبات املٖٛٛبات  ( 0.01) 
يف اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ ٚايطايبات املٖٛٛبات يف 
اجملُٛع١ ايغابط١  يف َكٝاغ ايتفهري ايتأًَٞ 

يضاحل ايطايبات املٖٛٛبات يف اجملُٛع١  
 ايتذشٜب١ٝ ، ٜٚٛدذ أثش داٍ

 STEMإسضا٥ٝا يًربْاَر ايكا٥ِ ع٢ً َٓش٢ٓ       
 يف تذسٜع ايشٜاعٝات ع٢ً ت١ُٝٓ 

 ايتفهري ايتأًَٞ يذ٣ ايطايبات            
املٖٛٛبات ع١ٓٝ ايبشح سٝح ناْت ْظب           

 ايهظب املعذٍ
 .1.2≤  يبالى  

 تاسخي٘



 

 

 ايٓتا٥ر 
 

 :ٖٓاى أدٚس َتٓٛع١ يهٌ َٔ قا٥ذ املذسط١ ٚاملعًِ يشعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني َٔ أبشصٖا •

 

 دعِ ايؼشانات ٚايتعًِ 

ايزاتٞ ٚايرباَر 

 اإلبذاع١ٝ

ايب٦ٝات احملفض٠ يتعًِٝ 

STEM   ٌتظاِٖ بؼه
فعاٍ يف دعِ ايطالب 

 املٖٛٛبني



 

 ايٓتا٥ر 
 

 :ايزٟ تتهاٌَ فٝ٘ ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات ٚاهلٓذط١ ٚايتهٓٛيٛدٝا يف بٓا٤ َعشيف طاِٖ يف STEM إٔ تطبٝل تعًِٝ•
 

 .َظاعذ٠ ايطايبات املٖٛٛبات ع٢ً إٔ ٜكَٛٛا باالطتٓتاز ٚايتفظري ٚريو ٚفكًا رتطٛات ستذد٠ 

 ايتفهري مبش١ْٚ يضٜاد٠ ايٛعٞ باإلدشا٤ات املدتًف١ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا يًٛصٍٛ
 .إىل ايٓتا٥ر ، َٚٔ ثِ تطٜٛش افهاسٖٔ ٚمماسط١ طشم َتٓٛع١ يًتفهري  

 .  ذٜذ ايطايبات ألٖذافٗٔ َٓز ايبذا١ٜ ٚبايتايٞ حتذٜذ ايعًُٝات ايالص١َ حت

 .ت١ُٝٓ قذساتٗٔ اإلبذاع١ٝ ٚاالبتهاس١ٜ َٔ طالق١ َٚش١ْٚ ٚأصاي١ ٚتفاصٌٝ

 .دعِ املؼاسن١ اإلجياب١ٝ ايفعاي١ ٚاملبادس٠ يًطايبات املٖٛٛبات يف مجٝع َٛاقف ايتعًِٝ ٚايتعًِ

 إنظاب ايطايبات َٗاسات ايتعًِ املظتُش ٚايتشهِ يف تفهرئٖ ، ٚايتعاٌَ َع

 .املعًَٛات َٔ َضادسٖا ٚاطتدذاَٗا يف سٌ املؼهالت  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



            

 
 ايٓتا٥ر     

 

 .املٛعٛعات َٔ خالٍ َؼهالت، ٚخربات تها١ًَٝ تغِ أسبع ختضضات  STEM ٜكذّ تعًِٝ•

 

دٚس املع١ًُ ايفعاٍ سٝح تًعب دٚسًا س٥ٝظًٝا يف تٛدٝ٘ ٚت١ُٝٓ عادات ايعكٌ ٚايتفهري ايشٜاعٞ ٚايتفهري •

 .ايتأًَٞ



 :  ايتٛصٝات ٚاملكرتسات :  ثايجًا             
 

 :يف ع٤ٛ َا أطفشت عٓ٘ ْتا٥ر ٖزا ايبشح تٛصٞ ايباسج١ مبا ًٜٞ  -أ  ايتٛصٝـــــات

عشٚس٠ االٖتُاّ باإلعذاد ادتٝذ يكاد٠ املذاسغ  
يذعِ ايتشٍٛ يف زتاٍ املٖٛٛبني ٚفل تعًِٝ 

STEM . 

ايهؼف املبهش عٔ املٖٛٛبني يف سٜاض األطفاٍ 

 STEMباالطتفاد٠ َٔ بشاَر تعًِٝ 

عشٚس٠ االٖتُاّ باإلعذاد ادتٝذ ملعًُٞ 
ايشٜاعٝات ٚايعًّٛ املؤًٖني يًعٌُ َع املٖٛٛبني 

َٔ خالٍ تطٜٛش بشْاَر يف ادتاَعات ٚفل 
َٓش٢ٓ تهاٌَ ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 . STEMٚاهلٓذط١ 

تفعٌٝ دٚس األْؼط١ املذسط١ٝ خاسز ايضف  

 .ايذساطٞ يف انتؼاف ٚسعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني 

تذسٜب ٚتأٌٖٝ ايهٛادس ايبؼش١ٜ املتدضض١  

ع٢ً أطايٝب انتؼاف ايطالب املٖٛٛبني ٚ 

 .أطايٝب سعاٜتِٗ

كذ َؤمتشات ْٚذٚات ٚيكا٤ات ٚسًكات دساط١ٝ ع

إلسػاد ٚتٛدٝ٘ املعًُني ٚاملدتضني إىل أطايٝب 

ٚطشم تشب١ٝ ٚإسػاد ٚسعا١ٜ املٖٛٛبني ٚفل 

 .STEM تعًِٝ 

ذتشظ ع٢ً ايتهافؤ يف َٓافظ١ ايتفٛم ا

ٚفل أطش  ايذساطٞ بني ايطالب املٖٛٛبني

 .ٚايٝات ستذد٠ َٚك١ٓٓ 

بتٛفري أقض٢  حتظني ايب١٦ٝ املذسط١ٝ 
ِ  اإلَهاْات املاد١ٜ، ٚايتع١ًُٝٝ يتطبٝل  تعًٝ

STEM  ،سٝح تٛفري املعاٌَ، ٚاألدٚات َٔ
 .ايتهٓٛيٛد١ٝ  ٚايٛسش، ٚايكاعذ٠
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ع٢ً ع٤ٛ ايتذاسب ايذٚي١ٝ ، َؤمتش ايتُٝض  STEMٚاقع جتشب١ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ يف تعًِٝ ( :  2015) ايذٚطشٟ ، ٖٓذ َباسى 1.

، داَع١  2015 َٜٛا  5 – 7، (  STEM) يف تعًِٝ ٚتعًِ ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات األٍٚ ، تٛد٘ ايعًّٛ ٚاهلٓذط١ ٚايتك١ٝٓ ٚايشٜاعٝات 

 . املًو طعٛد ، ايشٜاض 
اطرتاتٝذٝات املعًُني يف ايتعاٌَ َع املتفٛقني دساطٝا يف املذاسغ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْظش ( .  2010) صٛظ ، فاطُ٘ 2.

 .  املعًُني ٚاملذٜشٜٔ ،سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠  ، داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ، فًظطني 
ٚتطبٝك٘ ع٢ً املظت٣ٛ ايعاملٞ ٚاحملًٞ ، بشْاَر تذسٜيب َكرتح  STEM Educationْظاّ تعًِٝ  ( :  2017) غامن ، تفٝذ٠ طٝذ 3.

، يف ع٤ٛ خربات بعض ايذٍٚ ، دساط١ ٚصف١ٝ ، املشنض ايكَٛٞ يًبشٛخ (  STEM) ملعًُٞ َذاسغ املتفٛقني يف ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 .  ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ ، ايكاٖش٠ 
دعِ املٖٛٛبني يف ايعًّٛ يف ايتعًِٝ ايعاّ يف ع٤ٛ ارتربات ايذٚي١ٝ ، املؤمتش ايعشبٞ سٍٛ إعذاد ْٚؼش ( :  2016) غامن ، تفٝذ٠ طٝذ 4.

 .، داَع١ االصٖش ، االحتاد ايعشبٞ إلعذاد ايكاد٠ ، ايكاٖش٠  2016 َٜٛا  5ايبشح ايعًُٞ ٚإسذاثٝات ايتػٝري ٚدعِ املٖٛٛبني ، 
 –ايتهٓٛيٛدٝا  –ايتضُِٝ اهلٓذطٞ  –ايشٜاعٝات )  STEMتضُِٝ َٓاٖر املتفٛقني يف ع٤ٛ َذخٌ ( :  2012) غامن ، تفٝذ٠ طٝذ 5.

 . يف املشس١ً ايجا١ْٜٛ ،  املشنض ايكَٛٞ يًبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ ، ػعب١ حبٛخ تطٜٛش املٓاٖر ،  ايكاٖش٠ ( ايعًّٛ 

د دٚس املعًِ يف انتؼاف ٚسعا١ٜ ايطفٌ املٖٛٛب ، زت١ً ن١ًٝ االدب ٚايعًّٛ  اإلْظا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ، ( .  2009)  دبشاطٛفط١ُٝ ، 6.
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