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 مقدمة
وُيطبق ألول مرة في   ا ،حديث ا  توجه  (STEM) منحى تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يعد 

فلسطين بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم، ويؤسس لتنمية شاملة تبدأ من المعرفة العلمية واألكاديمية، 
وُيعرف  لقدرات لقطاع واسع من الجيل المدرسي.وتسير نحو تنمية اقتصادية ترتكز على استثمار المواهب وا

STEM  مع دروس العالم الحقيقي؛ بحيث يتمكن   العلميةنهج متعدد التخصصات، تتكامل فيه المفاهيم أنه
المتعلمون من تطبيق العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات في المجاالت التي تجعل االتصال بين  

تصاال فاعال ، مما يكسبهم عمقا  في المجاالت المعرفية األربعة، ويرفع من مستوى  المدرسة والمجتمع والعمل ا
 المنافسة مع االقتصاد العالمي.

على تحسين التفكير ومهارات العمل المنتج لرفع الكفاءة االقتصادية الوطنية، واإلعداد  STEMقامت فكرة لقد 
فلسطين في سباق المعرفة والتنمية على أساس تكامل   وتسجيل اسم ،لنواة علمية تقدر مستقبال  على المنافسة
لما لهم من أهمية في تحسين العلوم والتنمية في فلسطينز لذا فإن  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

جامعة النجاح الوطنية مهتمة بإنشاء مدرسة صيفية لستيم تدمج ما بين التعلم والعمل والمرح واالنتاج العلمي.  
لة الصيفية تعتبر وقتا  طويال لكنه غي رمستغل بالتعلم من قبل الطلبة بشكل منهجي ومؤسسي. تأتي هذه  فالعط

أوقات فراغهم وتنمية   توفير فرص تعلم ألطفالنا الستثمارالفكرة لسد الفجوة في هذا المجال التطبيقي الهام ل 
 تفكير المنطقي وحل المشكالت. مواهيبهم وقدراتهم وتوجيه قيمهم نحو البناء والعطاء والعلوم وال

 : األهداف
تكوين بناء مؤسسي منتظم طويل األمد الحتضان المواهب العلمية وتنميتها في المستقبل تحت   •

 STEMمدرسة 
والتي تعجز   اكتشاف الطلبة الذين يتمتعون بمهارات علمية متقدمة للعمل على تنميتها وتطويرها  •

 التدريس التقليدية.  المدرسة العادية عن اكتشافها لسبب طرق

مهارات دمج العلوم المختلفة والسعي نحو االبتكار من خالل مشاريع تمكين المتعلمين من  •
 متميزة.

تشجيع المتعلمين على االنتاج للمعرفة بدال من استهالكها والمساهمة في حماية البيئة من   •
 .خالل التدوير

على حل المشكالت لدى الطلبة في سياق   تحسين مستوى التفكير العلمي والتفكير الناقد والقدرة •
 علمي مرتبط بالحياة.  

 

 الرئيسيةبرنامج أنشطة ال
على   ونهجه، لتكوين سياق اجتماعي واقتصادي وثقافي وتربوي داعم له STEMنشر فكر  •

 . رسمي واألهليالالمستوى 
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ليتم   ةوأنشطته ومشاريعه وفق المراحل الدراسية المختلف STEMتطوير أدلة تربوية لتعليم  •
 .االستفادة منها من قبل مدرسي المدارس الحكومية

نتاجية لتوظيف المعارف والمهارات في العلوم والهندسة والتكنولوجيا   • تصميم مشاريع عملية وا 
  والرياضيات.

بسياق مناسب لفهم األطفال وتطبيقها   بمستوى متقدملعملية التطبيقية تقديم المشاريع ال •
 وتجريبها. 

القيادات التربوية وتعميمها على المؤسسات ذات الصلة )وزارة التربية والتعليم  تدريب نواة من  •
 مديريات التربية والتعليم، والمدارس(.الجامعات، والوزارات ذات الصلة، 

التعاون مع علماء وخبراء فلسطينيين ودوليين للعمل معا  على تنمية مهارات الطلبة فتح آفاق  •
 المشاركين وتبنيها. 

 STEMمشاريعفي    مستخدمة أو تالفةسواء  في بيئات المتعلمين  المتوفرة  واد األولية  الم  توظيف •
من إطار اإلتالف أو   ونقلهاوفق فكرة جديدة أو مشروع مبتكر،  هااستخدامو ، وتفكيكها  

 .اإلهمال إلى قيمة التوظيف والفائدة
 :برنامجمراحل ال
 وتهيئة البرنامج لستيم ومتطلباته.  ،دلة ستيم للطلبة والمعلمينأالمرحلة األولى: تطوير  •
المرحلة الثانية: تدريب الطلبة المتطوعين من جامعه النجاح ومعلمي المدارس المجاورة المتطوعين على   •

 .واألنشطة المصاحبة له مفهوم ستيم وبرنامج العمل
المرحلة الثالثة: تنفيذ البرنامج بالكامل على ثالث مجموعات طالبية حسب المراحل العمرية المختلفة   •

(1-4( )5-9( )10-12  ) 
 رابعة: عمل معرض طالبي لنشر التجربة وتعميم الفائدة.الالمرحلة  •
 خامسة: تقييم التجربة وتطويرها للسنة التي تليها. الالمرحلة  •

  
 : برنامجقيم ال

" نتعاون لنقدم األفضل"، " نستثمر اإلمكانات   مثل ومنها  ووطنية، وعلمية قيما  إنسانية STEM نهج يحمل 
، " بالتدوير نحمي  المتاحة لنتعلم"، " بناء الوطن مرهون بأبنائه"، "نفكر ونتعلم ونبدع"، " نحن كالعلوم نتكامل"

 . بيئتنا"
 

 االستدامة 
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، ، وتبنااي وزارة التربيااة والتعلاايم لهااا، يؤسااس السااتدامة لهاااالصاايفية STEMإن اعتماااد الجامعااة لمدرسااة  •
وتنشااره فكاارا  وممارسااة ماان خااالل تجريااب فكاارة فااي منطقااة  STEMتااؤمن بااا سااعيا لبناااء فلساافة تعليميااة 

 الشمال ووضع نموذج يحتذى به لبقية المناطق.
الجامعاااات  علاااى مساااتوى مراحااال دراساااية مختلفاااة، ويمكااان االمتاااداد إلاااى مساااتوى STEMعاااداد منهااااج إ •

 والتعليم العالي كتخصص يمنح دبلوم أو بكالوريوس أو حتى ضمن الدراسات العليا.
سيوسع قاعدة االستفادة وأيضاا  التفكيار فاي تكامال علاوم  STEAMمثل  STEMنشر مناحي مشابهة لا  •

 مختلفة.
المهاارات لادى لمعرفاة و فاي التفكيار اإلباداعي وا STEMاستمرار العمل البحثاي والدراساة والتقصاي ألثار  •

 المتعلمين
 المعلمين.و 

وبرامجاه  STEMالجامعات والوزارة والمديريات والمدارس، سيساعد فاي متابعاة وجود لجان على مستوى  •
 وأنشطته.

المدرسااية،  الطاقااات علااى  يركاازللشااراكة المجتمعيااة، فهااو نشاااط مجتمعااي،  كركياازة STEMمنحااى  تبنااي •
لتربيااة والتعلاايم إلااى العماال معااا  مااع المجااالس البلديااة والقرويااة جامعااة النجاااح الوطنيااة ووزارة ا ياادفعوهااذا 

هااتم بجياال المتعلمااين ي نهااج تعليمااياسااتثمار فااي فهااذا ، برنااامجواألهاال والنقابااات إلااى احتضااان الفكاارة وال
 القادر على إحداث فرق في المجتمع وتنميته.

اتهم العملية ضمن المشاريع المشاركون أفكارهم العلمية وتطبيقفيه السنوي، ينشر  STEMعمل معرض  •
 الُمنتجة.

 
 :في جامعة النجاح الوطنية  STEMالتجربة األولى للمدرسة الصيفية لـ 

عاااداد وقاااد تااام اإلوزارة التربياااة والتعلااايم تااام عقاااد المخااايم الصااايفي األول لساااتيم بالتنسااايق ماااع  2019فاااي صااايف 
التاداول فاي توظياف مرافاق الجامعاة، بحياث البارامج والجادول الياومي للمشااركين، و تحضاير والتجهيز والتادريب و 

( 37تادريب )وقاد تام . مان خاالل تجرباة أولاى فريادة مان نوعهاا إلى أقصى إمكانياة متاوفرة STEMُتستثمر أيام 
( كااوادر ماان وزارة 8( ماادرس جااامعي، و)26( طالااب جااامعي، و)74( مشاارف ومشاارفة، )18معلاام ومعلمااة، و)

فريااق جااامعي ماان  ماان خااالل  ل العماال مااع المتعلمااين المشاااركينماان أجاا  STEMالتربيااة والتعلاايم علااى أنشااطة 
دارياااين، ودائااارة الخااادمات،  األكااااديميين مااان كلياااات العلاااوم التربوياااة والهندساااة والعلاااوم وتكنولوجياااا المعلوماااات، وا 

 .STEMلإلشراف والمتابعة على أيام 
إلى العاشار األساساية. كماا تام صفوف الرابع ( مشارك من ال342لمدة شهر كامل، مع ) STEMتنفيذ أيام  تم 

دمج علوم أخرى مثل الفنون والعلوم اإلنسانية والتربية الرياضية، مما ولد إبداعات جديدة لدى المتعلمين، وأبزر 
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مهااارات خالقااة وماانح فرصااا أفضاال لكاال مااتعلم أن يااتعلم وفااق قدراتااه وينطلااق منهااا لمشااروع جديااد ويبحااث عمااا 
 يره بما هو مختلف عن المشاريع واألفكار القائمة.يدعم افتراضاته وتخميناته في تفك

النجاااح، قاااده  STEMا جامعااة النجاااح الوطنيااة ووزارة التربيااة والتعلاايم حفااال ختاميااا  لاا وفااي نهايااة التجربااة قاماات 
معاارض ل مرافقاا  عادتهم ماع أسارة المجتماع الترباويالمتعلماون أنفساهم وشااركوا خباراتهم ومشااريعهم وتجااربهم وسا 

 التي تباهوا بعرضها وشرحها ألهاليهم ومعلميهم. هم العلمية التطبيقيةريع الطلبة وابتكاراتيشمل مشا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


