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خضوري

يا كلية الهندسة والتكنولوجية كلية العلوم التطبيق



عليم مديرية التربية والت

طولكرم

عليم مديرية التربية والت

قلقيلية

ة المديريات المستهدف



ية عقد اجتماعات تحضيرية من قبل الجامعة مع مديريات الترب-1

رؤساء أقسام اإلشراف ومشرفو العلوم والرياضيات)والتعليم 

(   والتكنولوجيا 

امعة األيام االستكشافية المنوي عقدها في الج



مجموتمم  : )مجموتمملك للىتمملى  6تمما تفتقمملى تقممم تلطممةا تى ق مم   ىممم # 
فةزةممممل  ) حوطمممم   و  مجمممم    مجموتمممم   ةلتممممةلك   مجممممموتتة  تقمممموا

ىم    مجمموتتة  ندسطم    ممل تىتدلةمس تقمم تم و   مم و  تى ل(ولةمةمل 
.  جمةل تىمجموتلك 

( تفطتلشمملفة  تفةمملا)  Stemت ممسف فللىةمملك   دمملم ل  ممتفقتمم ت تمما # 
  ( تةممممممملا10ممممممممس  )9/8/2021وحتمممممممم تمممممممل ة  27/7/2021 تمممممممل ة  

.ه ًت وطت سف تىقللىةلك م  تىطلت  تىتلطل  ص لحل وحتم تىوتحس  ظ

Stem ،(60طالب في برنامج 100تم االتفاق على مشاركة # 

، من الطلبة( قلقيليةطالب من مدينة 40، طولكرمطالب من مدينة 

(.الثامن والتاسع والعاشر)الذين سيترفعون إلى الصفوف 



أسماء الطلبة  وتم االتفاق مع مشرفي التربية على أن يتم تزويد الجامعة ب# 

.التيمزالمشاركين مع حساباتهم على 

وةقتم   م  لم  مسة ةمم  تىت  ة  وتىتلقةامتمةزة ملقمة 3طةشل ك # 
ملقمما وملقمما فةزةممل  )Stemفمم  تىم حقمم  تىطممل ل  ى  دمملم  تشممل لو مممم  

 ق م  الم   طمةلومو   لىحتمو  ةومةمل ممل تى  (  ةلتةلك وملقا تلدوىوجةل
.فت   تى  دلم  

الهدف من النقطتين السابقتين هي استمرارية البرنامج بحيث يقوم هؤالء # 

زمالئهم بالمدارس من خالل الىالمعلمين مع المشرفين بنقل التجربة 

تقديم الدعم الفني والعلمي لهذه امكانيةدورات تدريبية في المديريات مع 

اللقاءات التدريبية من الجامعة 



ات الجامعة في زيارة استكشافية لمشرفي الفيزياء والتكنولوجيا لمختبر-2

.لمختبراتالمتاحة في الالمكانياتكليتي العلوم والهندسة وشرح توضيحي 

,  ات رياضي: من الجامعة ( سنة رابعة وخامسة ) اختيار طلبة متميزين -3

(، حاسوب ميكانيك, كهرباء ) كمبيوتر وهندسة , كيمياء , فيزياء 

.ات كميسرين للفعاليات ومتواجدين مع طلبة المدارس بكافة الفعالي

بعضهم من النوادي العلمية في الجامعة وبعضهم من خالل مساق خدمة 

المجتمع 



ي الجامعة تم وضع  تصور للفعاليات من قبل األقسام المختلفة ف-4

يكانيكا ، برمجة ، مروبوتاتتمديدات كهربائية ، دوائر كهربائية ، ) 

.......,رياضيات انشطة، تفاعالت كيميائية ، موائع

ي تم أيضا الطلب من المديريات باقتراح أنشطة يرغبون ف-5

راتها للجامعة ومختببهاتنفيذها بعد الزيارة الميدانية التي قاموا 

.ومعرفة اإلمكانيات المتاحة

التي من المقرر تنفيذها باالنشطة manualسيتم عمل -6



جامعة خضوري9/8/2021لغاية 27/7/2021للفترة الواقعة من  STEMمخطط فعاليات برنامج 

الزمان اليوم 
2هندسة فيزياء( برمجة ) تكنولوجيا كيمياءرياضيات1هندسة 

الفعالية المجموعةالفعالية المجموعةالفعالية المجموعةالفعالية المجموعةالفعالية المجموعةالفعالية المجموعة

27/07/21
لقاء ترحيبي في مسرح الجامعة وجولة ميدانية في الجامعة ومختبرات العلوم والهندسة 11--9

11--13STEM1E1STEM2M1STEM3C1STEM4T1STEM5P1STEM6E4

28/07/21
9--11STEM2E1STEM3M1STEM4C1STEM5T1STEM6P1STEM1E4

11--13STEM3E1STEM4M1STEM5C1STEM6T1STEM1P1STEM2E4

29/07/21
9--11STEM4E1STEM5M1STEM6C1STEM1T1STEM2P1STEM3E4

11--113STEM5E1STEM6M1STEM1C1STEM2T1STEM3P1STEM4E4

01/08/21
9--11STEM6E1STEM1M1STEM2C1STEM3T1STEM4P1STEM5E4

11--13STEM1E2STEM2M2STEM3C2STEM4T2STEM5P2STEM6E5

02/08/21
9--11STEM2E2STEM3M2STEM4C2STEM5T2STEM6P2STEM1E5

11--13STEM3E2STEM4M2STEM5C2STEM6T2STEM1P2STEM2E5

03/08/21
9--11STEM4E2STEM5M2STEM6C2STEM1T2STEM2P2STEM3E5

11--113STEM5E2STEM6M2STEM1C2STEM2T2STEM3P2STEM4E5

04/08/21
9--11STEM6E2STEM1M2STEM2C2STEM3T2STEM4P2STEM5E5

11--13STEM1E3STEM2M3STEM3C3STEM4T3STEM5P3STEM6E6

05/08/21
9--11STEM2E3STEM3M3STEM4C3STEM5T3STEM6P3STEM1E6

11--13STEM3E3STEM4M3STEM5C3STEM6T3STEM1P3STEM2E6

08/08/21
9--11STEM4E3STEM5M3STEM6C3STEM1T3STEM2P3STEM3E6

11--113STEM5E3STEM6M3STEM1C3STEM2T3STEM3P3STEM4E6

09/08/21
9--11STEM6E3STEM1M3STEM2C3STEM3T3STEM4P3STEM5E6

لقاء ختامي وتوزيع شهادات مشاركة وجوائز ان امكن 13--11

Cفعالية في مختبر الكيمياء Mفعالية في مختبر الرياضيات Eفعالية في مختبر الهندسة   

Tفعالية في مختبر التكنولوجيا Pفعالية في مختبر الفيزياء  

3عدد فعاليات الفيزياء/3عدد فعاليات الكيمياء /6عدد فعاليات الهندسة / 3عدد فعاليات الرياضيات / 3عدد فعاليات التكنولوجيا 

خة أولية بعد االجتماعات التحضيرية بين الجامعة والمديريات تم وضع نس

قابلة للتعديل للبرنامج  



تم عمل ميزانية مقترحة بعد طرح مؤسسة النيزك تقديم الدعم المادي -6
مالحظاتالتكلفةالبندالرقم

مطتقزملك ىق ق    1
تق ا   سفلت    ل تو  ملوى   ملصلك   فصى شةل 1500ق  لطة 

تق  ندسط    مطل  
تىلل    للطلك   ف شلك   مةستىةلكشةل 5000جوتئز ةومة 2

  ةز و وتق شةل 5000مطتقزملك تال ى3

600لململك ومللملك4

لتلك فو سةدو 5
(ِArduino)1800

150* لك 12
مل Robotsةتا م  ال ىهل تم  دملذج طةل تك   

.  مج  

مطتقزملك + لةملوةلك 6
   مت ق لك تدش+ طملتلك + تق ا ىةز  + لةملوةلك 6000ىتجل   فةزةل 

فةزةل 

شةل 10* ةوا 10* وج   13000130وج لك غذت  ةومة 7
وج لك ةومة  القةق 

توفة   دل  تقم تتصل  نلتق  طتلوا مؤطط  دةزك  موتص ك 8
تىموتص ك 

9
مللفد   مزة  ى ق   
تىجلمل  تىمةط ة  

ىققللىةلك 
م   ل  فجو  موتص ك ىق ق   6000

تةلا 10*شةل 20* لى 30

غة  شلمق  موتص ك  ق   تىمست س شةل 38900تىمجموع 



وطلبة تشكيل نادي علمي يجمع بين طلبة الجامعة الميسرين للفعاليات

المدارس المشاركين في األيام االستكشافية

اريع بعد يهدف إلى التواصل بين الطلبة من اجل تصميم وتنفيذ مش

االنتهاء من األيام االستكشافية 

سيقوم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بتقديم المشورة العلمية

والمساعدة وفقا الحتياجات الطلبة 



ية الطلبة من مشاريع أو تجارب علمبنتاجاتإقامة معرض علمي 

11مقترح أن يكون ببداية شهر 


