
 المجــلة العلمــــية للتربيــــة النوعيـــة والعـلوم التطبيقـــية   
esThe Scientific Journal of Specific Education and Applied Scienc 

  

1 

 

 رـفي مص  STEMم  ـتعلي

ـ واقع والمأمـ ال  ينب    ولــ

 

 الهاللي الشربيني الهالليأ.د. 

 المنصورةجامعة  – تعليميةالدارة اإلتربوى و التخطيط الأستاذ 
 ق االسب الفنيالتعليم و  التربية والتعليم وزير
 

ثمة اتفاق على األهمية التي يحتلها تعليم العلوم، والرياضيات في أي نظام تعليمى 
التنافسية   على تقارير في مجال التعليم    بين مواقع الدول   في ظل المقارنات التي تتم 

على اختبارات التوجهات الدولية في العلوم    هذه الدولالعالمية، وبين نتائج طالب  
  ،Trends in International Science and Mathematics  (TIMSS)  والرياضيات 

 Program for Internationalوكذا بين نتائجهم فى البرنامج الدولى لتقييم الطالب  
Student Assessment ( PISA)  المتزايد اإلدراك  مع  األهمية  تلك  ازدادت  وقد   ،

جديدة   عمل  مجاالت  وتوفير  االقتصاد  تطور  في  والعلوم  الرياضيات  ألهمية 
الذى حدا بكثير من الدول منها: الواليات  ، األمر  والمساعدة في القضاء على البطالة

المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والصين والهند وجنوب إفريقيا وغيرهم إلى تبنى  
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  دراسة  لتعزيز   Mathematics  مبادرات 

(STEM)  Science, Technology, Engineering and ى  منذ منتصف القرن الماض
بهدف سد الثغرات التي تواجهها إزاء الدول األخرى في هذه المجاالت ، ومن ثم  

 الدخول معها في المنافسة وتحقيق الريادة في مجال االبتكارات. 
ع   تعليم  وقد  بمدخل    STEMرف  بدايته  والتكنولوجيا    SETفي  والهندسة  )العلوم 

Science, Engineering , Technology)،)   ذلك بعد  الرياضيات  إليه  أضيفت  ثم 
،  ل تعليمى متكامل ومتعدد التخصصات بأنه مدخ   ه، ويمكن تعريف STEM   ليصبح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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تندمج فيه فروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويعتمد على طرق للتدريس  
فكار  وتعود األ،  تقوم على المشروعات والخبرات التعليمية القائمة على حل المشكالت

  1920األساسية لهذا المدخل إلى مصادر متنوعة منها رؤية جون ديوى في عام  
والتفكير النقدى بداًل من مجرد   حول توسيع الفكر وتطوير مهارات حل المشكالت، 

  الئهوزم    برونينج   يؤكدحيث  ،  نظرية البنائيةتائج ال نإلى    أيًضاالحفظ ، كما يستند  
(2004 , Bruning  ,Schraw  ,Norby  ,and  Ronning) التي يعتمد  ن الركائز البنائية  أ

الدوافع     STEMتعليم  عليها   وأن  ومنفتحة،  بناءة  عملية  التعلم  أن  في  تتمثل 
أمر أساسي  يعد  والمعتقدات تمثل جزًءا ال يتجزأ من اإلدراك، وأن التفاعل االجتماعي  

 التعلم ينطلق من المعارف واالستراتيجيات والخبرات السياقية. للتنمية المعرفية، وأن  
  تعاظم االهتمام بهذا المدخل من قبل جهات عديدة في الواليات المتحدة األمريكية   وقد

فى خريف     Sputnik   بعد أن أطلق االتحاد السوفيتى السابق قمره الصناعى األول
عار من تدنى جودة مناهج  الالخزي و ب؛ حيث أحس المجتمع األمريكي    1957عام  

الرياضيات والعلوم في المدارس األمريكية العامة ، ومن ثم توالت التحذيرات وصدرت  
كثير من التقارير في الواليات المتحدة بشأن تدنى جودة الرياضيات والعلوم وتدريسهما  

ير "قبل فوات  وتقر  ،1984في المرحلة الثانوية ، منها: تقرير" أمة في خطر" عام  
 . 2007"مركز التنافسية األمريكية" في عام   ، وتقرير 2000ون" في عام األ

تحت    1983عام    "   2061المشروع األمريكي  "وفى هذ السياق ظهرت أيًضا حركة   
"العلم للجميع" و "الثقافة العلمية للجميع"، وقد    م لجميع األمريكيين" وو شعارات "العل

إعداد   إدراك  تم  تطوير  بهدف  العلوم.  لتقدم  األمريكية  الجمعية  بمعرفة  المشروع 
المعلمين للترابط المعرفي من خالل تقديم الدعم الذي يبني معرفتهم بطبيعة وتاريخ  

تتقاطع معها، وقد تم    العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وفهم المواضيع المشتركة التي
تحدد ما يجب أن يعرفه التي  صياغة المشروع على شكل مجموعة من التوصيات  

رياض   مرحلة  من  ابتداًءا  والتكنولوجيا  والرياضيات  العلوم  مجاالت  في  الطالب، 
للتربية   القومية  المعايير  مشروع  ظهر  كما  الثانوية.  المرحلة  نهاية  وحتى  األطفال 
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عام  ،  (Act – ESSA  Succeeds  Every Student)  "  كل طالب  نجاح"   قانون و العلمية  
، والهندسة،  التكنولوجيا و ،  بهدف إبراز تعزيز دعم الحكومة الفيدرالية للعلوم    1992

لهذا النوع من التعليم  ، وإضافة مصادر تمويل فيدرالية جديدة (STEM)والرياضيات 
لمعلمي    وإنشاء  ، المهني  والتطوير  للقيادة  جديد  تشكل   ،  STEMبرنامج  كما 
القومية    -"  STEM ائتالف" العلوم  ومنظمات  األمريكية  التعليم  وزارة  من  بدعم 

أكثر من    كمنظمة تضم -STEM  ومؤسسات أخرى كثيرة تقدم برامج تتعلق بتعليم 
 ب. للمعلمين والطال STEM  مجموعة مختلفة تدعم تقديم برامج   40

ب الوقت،  مرور    مع  و  االهتمام  نتائج  ،  STEM  تعليمتزايد  ظهور  عقب  خاصة 
للطلبة   الموحدة  الدولية  منافسيها    TIMSSاالختبارات  عن  الواليات  تخلفت  حيث 

الوطنية الحكام  رابطة  تقرير  وأظهر  الواليات    الدوليين،   National   المتحدة في 
Governors Association(NGA)     أسباب اإلخفاق هو عدم صرامة تطبيق  أن من أهم

،    STEM، وعدم االهتمام بنهج    معايير العلوم والرياضيات في مراحل التعليم العام 
في   بين  تعل على  الطلبة  تشجيع  والقصور  التكامل  وعدم  والعلوم،  الرياضيات  م 

أن الطلبة  التقرير  أيًضا    وّضح  أوالعالم الحقيقي، كما  ونها  الموضوعات التي يتعلم
بين ما يدرسونه والخيارات المهنية لتعليم العلوم    في إدراك العالقةغالبًا ما يخفقون  

  .Thomasian, 2011))والهندسة والرياضيات 
ومنذ نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادى والعشرين زاد التوسع في برامج  

متحدة األمريكية وإنما في دول أخرى كثيرة من  ليس فقط في الواليات ال  STEMتعليم  
واقع حاجة اجتماعية اقتصادية تمخضت عن األزمة االقتصادية العالمية في الدول  

تعليم  ال   هذا النوع من  أنالقناعة ب  ، من منطلق   الصناعية الكبرى في العقود األخيرة
في المستقبلية  التحديات  مواجهة  من  التعليمى  النظام  تمكين  مثل    بمقدوره  قضايا 

من خالل تركيزه على تدريس    ، وذلك  حة وحماية البيئة واألمن القومىالطاقة والص
موضوعات متكاملة في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات وتمكين الطالب  

بينها،   فيما  االرتباط  عالقات  ومن  طريق منها  في    عن  التعاونى  للعمل  دفعهم 
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فيها التفكير     يستخدمون و مشروعات وأنشطة تتم داخل حجرات الدراسة وخارجها ،  
بهدف    STEMلتفكير الناقد، ويطبقون فيها المعرفة المتكاملة بين علوم  اإلبداعي ، وا

حل مشكالت حقيقية توجد في الواقع المعاش، األمر الذى يؤدى إلى توفير قوى  
 . تتطلبها المنافسة العالمية  عاملة تتسم بالمرونة والقدرة التي

أن   مجرد    STEMتعليم  والواقع  يعد  الدراسية    تجميعةال  المواد  حركة  من  ولكنه 
لتطوير االحتياجات العلمية والرياضية الالزمة إلعداد الطالب لوظائف معينة في  
المستقبل لكى يصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل في القرن الحالي، كما 
واالستقصاء   والمنطق  التفكير  مهارات  يطور  حيث  ذلك  من  أبعد  إلى  يذهب  أنه 

يحتاج إلى قيادات تعليمية  ، ومن ثم فهو  ن فريقوالمهارات اإلبداعية والعمل ضم
ومعلمين لديهم فكر وتوجهات استراتيجية نحو التغيير والتطوير، والعمل التعاونى  
في فريق، وتوفير بيئة تعلم تتمركز حول الطالب وتدعم التواصل مع أولياء األمور 

المجتمع ذات العالقة، وتركز على المعرفة المتكاملة، وتزو  د المعلمين  ومؤسسات 
بخبرات تعليمية أكثر اتساًقا وذات صلة بداًل من المفاهيم المجزأة التي تقدم في منهج  
واحد، األمر الذى يترتب عليه إكساب مهارات القرن الحادي والعشرين لقوى عاملة  
جديدة من المبدعين والمخترعين يمكنها توظيف تلك المهارات والمعارف في إيجاد  

 . سين جودة الحياةحلول للمشكالت وتح
اختبار   المصريين في دورات  للطالب  المتدنية  النتائج  أسفرت عنه  ما  وفى ضوء 

TIMSS    واختبار   PISA    وسعًيا  2015،  2007،  2003التي دخلوها في أعوام ،
إلى األخذ بهذا المدخل في التعليم المصرى للحاق بركب التقدم العلمى والتكنولوجي  

في مصر بإنشاء مدرسة     STEMبدأت تجربة تعليم    مثلما فعلت الدول المتقدمة
وأخرى بالمعادى بمدينة القاهرة في عام    2011أكتوبر بالجيزة في عام    6بمدينة  
، انطالًقا من رؤية مستقبلية للتعليم الثانوى تؤكد على ضرورة توفير متطلبات  2012

التحول نحو االقتصاد القائم على تحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس واألساليب  
ل التقنية وتطبيق المعرفة التي تساعد الطالب على مواكبة التطورات العلمية  والوسائ
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: التكامل بين  بة على مجموعة من المبادئ ، تشملوالتكنولوجية. وتعتمد هذه التجر 
بتخصصاتها المختلفة ، والتعلم القائم على     العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

، والتعلم القائم على االستقصاء وحل  Project  –Based  Learningالمشروعات ،  
تطبيق    Inquiry  ,Problem  –Based  Learningالمشكالت   على  والتركيز   ،

أو في   العمل في فريق  ، والتعلم من خالل  الواقعية  الحياة  المعلومات في موقف 
مجموعات صغيرة ، والتنوع في بيئة التعلم سواًءا داخل حجرات الدراسة أو خارجها  

المتاحف ونوادي العلوم، ومراكز االستكشاف العلمى ، ومراكز البحث العلمى ،  في  
 والمصانع ، والمؤسسات ، وغيرها ، ونظام التقويم المستمر المعتمد على األداء. 

( بتاريخ 382في مصر طبًقا للقرار الوزاري )  STEMوتتحدد أهداف تعليم  
  :في 2012/ 10/ 2
 رياضيات والهندسة والتكنولوجيا واالهتمام بقدراتهم. رعاية المتفوقين في العلوم وال •
 تعظيم دور العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في التعليم المصرى.  •
 باعتباره نظام تعليمى حديث في المدارس المصرية.  STEMنشر نظام  •
  .تشجيع التوجه نحو التخصصات العلمية لدى الطالب في المرحلة الثانوية •
مناهج جديدة تعتمد على المشروعات االستقصائية والمدخل التكاملى في  تطبيق   •

  التدريس.
العلوم   • في  الطالب وزيادة مشاركتهم وتحصيلهم  ميول ومهارات  وتنمية  إكساب 

  والرياضيات
تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة بما يكشف   •

ت إلعداد طالب لديه القدرة على التصميم  عن مدى االرتباط بين هذه المجاال
 واالبداع والتفكير النقدى. 

 إكساب الطالب مهارات التعلم التعاونى.  •
 إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعى والبحث العلمى. •
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وطبًقا للمادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه يتم القبول بهذه المدارس  
في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسى في نفس    للطالب الناجحين

  العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالشروط التالية:
من   %98أال يقل مجموع الطالب في امتحان إتمام مرحلة التعليم األساسى عن   •

 المجمع الكلى. 
مواد:   • من  مادتين  في  النهائية  الدرجة  حاصاًل على  يكون  اإلنجليزية،  أن  اللغة 

 الرياضيات، العلوم
النوعى في   • التفكير اإلبداعي    ، والهندسة  ،والرياضيات   ،العلومأن يجتاز اختبار 

  والتكنولوجيا.
 أن يجتاز الكشف الطبي بالتأمين الصحى في اإلدارة التابع لها المدرسة.  •
  أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء. •
 أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.  •

ز لمجلس اإلدارة تعديل أي شرط من هذه الشروط وفًقا لظروف كل مدرسة  ويجو 
كما يختص   والتعليم،  التربية  العرض على وزير  بعد  لكل عام دراسى  على حدة 
المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى بإعداد االختبارات التى تقيس القدرات  

ة والتكنولوجيا والسمات الشخصية  اإلبداعية النوعية في العلوم والرياضيات والهندس
ومستوى الذكاء، وال تعقد المقابالت الشخصية إال للطالب الذين يجتازون اختبار  

 والتكنولوجيا.   ،والهندسة ، والرياضيات ، العلوم التفكير اإلبداعي النوعى في  
 على النحو التالى:   STEMويتكون الهيكل القيادى لمدارس 

؛ ويتكون طبًقا للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم  للمدارسأواًل: المجلس القومى 
بتاريخ  369) ومديري    2011/  11/10(  والتعليم،  التربية  لوزارة  ممثلين  من 

المدارس، وممثلين من الجامعات، والمنظمات العلمية واالقتصادية، ومدينة زويل،  
في مصر    STEMوصحفيين وقيادات من الدولة وغيرهم، ويهدف إلى تعزيز تعليم  
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الفكرى واألكاديمى للوصول   الدعم  والحصول على  المجال،  رائدة في هذا  لتكون 
الحادى   للقرن  االقتصادية  التنمية  في  مصر  رؤية  تحقيق  إلى  المدارس  بهذه 

  والعشرين.
/  14( في  172وقد أنشئت هذه الوحدة بالقرار الوزاري رقم )  ثانًيا: وحدة المدارس؛  

وزارة التربية والتعليم تتبع اإلدارة المركزية   بديوان عام زية  مرك  كوحدة ،  2014/  4
للتعليم الثانوى وتتولى إدارة شئون هذه المدارس، وتتحدد اختصاصات هذه الوحدة  

 طبًقا لهذا القرار في اآلتي: 
التنسيق مع خبراء مشروع دعم هذه المدارس وكافة الجهات بالوزارة والمراكز   •

 التابعة.
والنظام األساسي  نقل   • والتقويم  المناهج  مثل:  المختلفة  المجاالت  في  الخبرات 

 لهذه النوعية من المدارس من الخبراء بمشروع دعم مدارس المتفوقين. 
المتخصصة،   • المراكز  مثل  بالوزارة  المعنية  الجهات  من  عمل  فرق  تشكيل 

الخ تنسيق  بهدف  الدراسية  المواد  مستشارى  ومكاتب  المعلم،  برات،  وأكاديمية 
 وإعداد الكوادر الالزمة المسؤولة عن هذا النوع من التعليم. 

الجامعات، والهيئات والشركات التي   • المختلفة من  الجهات  بناء الشراكات مع 
تتعاون لدعم الطالب والمدارس واإلشراف العام والمتابعة على أعمال االمتحانات  

هذه   تصدرها  التي  الشهادات  واعتماد  الطالب،  ورعاية  وشئون  المدارس، 
 المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، واالهتمام بقدراتهم. 

وضع الخطط العالجية والطرق واألساليب التي تكفل ح سن سير العمل في هذه   •
 المدارس، وتكيفها مع الظروف البيئية المحيطة بها. 

ودراسة النظم المالية بها،    إعداد مقترحات بتحديد الرسوم الدراسية لهذه المدارس، •
على   والعرض  العامة،  للمصلحة  تحقيًقا  لتطويرها  الالزمة  التوصيات  وتقديم 

 مجلس اإلدارة. 
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العام   • اإلطار  بناء  في  األمناء  مجالس  دور  لتفعيل  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 
األهداف   تحقيق  نحو  المدارس  هذه  توجه  التي  والتحديث  التطوير  لبرامج 

  المنشودة. 
والعمل على توفير متطلبات التقويم الذاتي    STEMاغة نظم وأدوات مدارس  صي •

والتقويم الخارجي من بطاقات واستمارات وسجالت وغيرها، واستمرار تطويرها  
 من خالل تقويم التجارب الرائدة في هذا المجال ومحاولة تعميمها.

وقياس مدى  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقويم كفاءة هذه المدارس بشكل كامل،   •
 قدرتها على القيام بدورها، وممارستها للتجديد الذاتي المستمر. 

المدارس األخرى،   • إلى  القبول والنقل والتحويل من هذه المدارس  اقتراح قواعد 
ومتابعة تنفيذها وفًقا للنظم والقرارات واللوائح المتبعة، وابالغ المديريات واإلدارات  

 اإلجراءات التنفيذية في هذا الشأن.التعليمية بما يتم إقراره التخاذ 
التنسيق مع اإلدارات المختصة باألنشطة والرعاية الطالبية حول إعداد برامج   •

األنشطة ومتابعة تنفيذها في هذه المدارس، وكذا الجهات المختصة بالتقنيات  
التربوية والمكتبات، لتزويد هذه المدارس باحتياجاتها من الكتب والمواد السمعية  

 رية. والبص
وهو مجلس يتشكل لكل مدرسة من هذه المدارس طبًقا    ثالًثا: مجلس إدارة المدرسة؛  

، يتولى وضع  2011/  11/10( بتاريخ  369للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم )
الخطط ومناهج العمل إدارًيا وفنًيا ومالًيا بما يكفل رعاية المتفوقين والتقويم المستمر  

األدا وتطوير  وتوفير  لألداء  واالبتكار،  العقلية  القدرات  تنمية  لتحقيق  التعليمى  ء 
األدوات التعليمية والتكنولوجية المتطورة، وتحديد سبل تحقيق نهج المدرسة الذى يقوم  
على اإلبداع واالختراع والتواصل مع مراكز االمتياز العلمى على المستويين المحلى  

 والعالمى. 
المدارس؛  مديرى  اخت   رابًعا:  لجنة  ويتم  خالل  من  مفتوح  إعالن  طريق  عن  يارهم 

تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم برئاسة رئيس قطاع التعليم وعضوية كل من:  
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رئيس األكاديمية المهنية للمعلمين، ورئيس اإلدارة المركزية للتعليم الثانوى، وممثل  
المدرسة، وأستاذ جامعى متخصص في علوم اإلدارة، وأحد   إدارة  مديري  لمجلس 

في   المتميزين  الختيار  وذلك  والتكنولوجيا.  العلوم  في  للمتفوقين  الثانوية  المدارس 
تخصصات العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية ويفضل الحاصلون على الماجستير  

أو الرياضيات أو الهندسة أو التكنولوجيا، وذلك بنظام التعاقد    ، العلوم أو الدكتوراه في  
 يد.  لمدة عام قابل للتجد 

( من  14وتتمثل معايير اختيار مديري هذه المدارس بصفة عامة طبًقا للمادة )
 في:  2012/ 2/10( بتاريخ 382القرار الوزارى رقم )

التأهيل التربوى وقضاء   • إلى إجازة  الحصول على مؤهل تربوى عاٍل باإلضافة 
 مدرسة. أربع سنوات على األقل في وظيفة معلم أول )أ( لشغل وظيفة مدير 

اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبًقا لما تقرره األكاديمية المهنية للمعلمين   •
األخالقية   والجوانب  والجدارة  الكفاءة  حيث  من  الشخصية  السمات  توافر  مع 

 والمهنية والثقافية المؤهلة لشغل الوظيفة. 
  من سبق لهم السفر للخارج في بعثات تعليمية •
الماجستير أو الدكتوراه من العاملين المعينين بوزارة التربية  الحاصلين على درجة   •

والتعليم أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ممن تتوافر فيهم الكفاءة  
والتميز التخصصي، وإتقان اللغة اإلنجليزية، والتفكير المتطور القادر على حل  

الخاصة بالتطوير المهنى    المشكالت، باإلضافة إلى االستعداد الجتياز التدريبات 
 الدولية.   STEMالمقدم من قبل خبراء 

  ( رقم  الوزارى  القرار  بتاريخ  369ويحدد  الرابعة   2011/  11/10(  مادته  في 
 مسؤوليات قيادات هذه المدارس في اآلتي: 

وضع الخطط ومناهج العمل داخل المدرسة إدارًيا وفنًيا ومالًيا بما يكفل رعاية   •
  والمتفوقين واالهتمام بقدراتهم.الموهوبين 
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  تطوير األداء التعليمى داخل المدرسة بما يحقق تنمية القدرات العقلية واالبتكارات  •
  التقويم المستمر لألداء داخل المدرسة •
تحديد سبل تحقيق فكرة المدرسة الذكية التي تقوم على اإلبداع واالختراع والتواصل   •

  لمستويين المحلى والعالمى مع مراعاة االمتياز العلمى على ا
 توفير أحدث األدوات والمعينات التعليمية والتكنولوجية المتطورة.  •
 وضع اإلطار المنظم لألوضاع المالية واإلدارية للمدرسة.  •

ويتكون طبًقا للمادة الخامسة من القرار الوزاري    خامًسا: مجلس اآلباء واألمناء،
( بتاريخ  289رقم  الصادر  معينين  من    2011/  8/  24(  عضًوا  عشر  ثالثة 

ومقابل   الرسوم  حصيلة  من  الصرف  أوجه  ويقرر  سنوًيا،  تغييره  ويتم  ومنتخبين، 
 الخدمات والتبرعات والهبات وفًقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة المدرسة. 

( للمادتين  المدارس طبًقا  المعلمين في هذه  اختيار  القرار  12  -11ويتم  ( من 
، وذلك من خالل لجنة تشكل  2012  / 2/10صادر بتاريخ  ال    ( 382الوزارى رقم )

برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية رئيس     بقرار من وزير التربية والتعليم  
المهنية وممثل     األكاديمية   ، الثانوى  للتعليم  المركزية  اإلدارة  ورئيس   ، للمعلمين 

ذلك عن طريق اإلعالن  لمجلس إدارة المدرسة ، ومستشار المادة ، ومدير المدرسة، و 
ويشترط في من يتم اختياره أن يكون قد سبق     بنظام التعاقد لمدة عام قابل للتجديد،

له السفر للخارج في بعثات تعليمية ، وقام باالطالع على أحدث الطرق المتقدمة 
في التدريس، والحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من المدرسين العاملين  

لتربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، وذوو الكفاءة  في وزارة ا 
المتميزة في المدارس التجريبية، والمتخصصون في اللغة اإلنجليزية ، ويفضل من  

، ويتم تدريب المعلمين الجدد على التدريس القائم  اجتاز اختبارات المستوى في اللغة
الكابستون   بنظام  التكاملى  المدخل  وعلى   ، المشروعات  بنظام  االستقصاء  على 

(Capstone  والعمل التعاونى واللغة )     قبل بدء عملهم ؛ للتكيف طويل األجل ،
مناهج     مع كابستون     Stemإطار  مشروعات  وتطوير   ، الكبرى  والتحديات 
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(Capstone  الدعم وتقديم  االستراتيجية  لتنفيذ  القيادات  مع  فصلية  ومقابالت   ،)
 الفني ، ومقابالت شهرية عبر مؤتمرات الفيديو والمنصة الرقمية . 

/  2/10الصادر بتاريخ     (382( من القرار الوزارى رقم )12  -11وطبًقا للمادتين )
ار المعايير القومية  يتم اختيار المقررات الدراسية وطرق التدريس في إط  2012

ويجوز لمجلس اإلدارة إضافة بعض المقررات    (،STEMوالمعايير العالمية لنظام )  
اإلثرائية واألنشطة ، أو أن يحدد أعضاء هيئة التدريس في كل مادة الموضوعات  
الدراسية التي تحقق أهداف المنهج طوال العام الدراسي ، والمشروعات التي يقوم  

ويتم مقارنة المشروعات وتحويلها إلى أفكار محورية كبرى تدور    الطالب بإجرائها ، 
كابستون ، وتقوم الدراسة      اسم حول المشروعات التكاملية ) مادة المشروع ( تحت  

البحث   على  القائمة  التكاملية  والوحدات   ، المشروعات  طريقة  استخدام  على 
 واالستقصاء من خالل العمل التعاونى في مجموعات صغيرة . 

الثانوية ، يكون لهم تنسيق خاص   STEM   د أن يتخرج الطالب من مدارسوبع
، باإلضافة  طالب المرحلة الثانوية العامة المصرية العادية    مختلف عن تنسيق 

إلى تمتع المتفوقين منهم بعدد من المنح الدراسية التي تقدم من بعض الجامعات  
الحكومية والخاصة مثل الجامعة االمريكية والجامعة األلمانية والجامعة البريطانية  

كما تحظى هذه     وجامعة النيل وجامعة زويل والجامعة المصرية اليابانية وغيرهم،
ن جامعة النيل ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ، وجامعة زويل  المدارس أيًضا بدعم م

  ، والتكنولوجيا  العلوم  لطلبة  الغرير  وبرنامج   ، للتعليم  الغرير  عبدهللا  ومؤسسة   ،
األمريكية وكلية     والجامعة  الهندسة  بكلية  المعتمدة  الساعات  وبرنامج  بالقاهرة، 

لمصرية اليابانية ، واألكاديمية  الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة ، والجامعة ا 
العربية للنقل البحرى ، وكذلك جامعات الجاللة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الملك  
سلمان للعلوم والتكنولوجيا ، وجامعة العلمين الجديدة للعلوم والتكنولوجيا ، وجامعة  

ثل تكملة  المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا ؛ حيث أن إنشاء هذه الجامعات يم
 . STEM لمسار التعليم الثانوى للمتفوقين في مدارس
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التوسع فى إنشاء هذه    9201/    6201وقد تضمن برنامج وزارة التربية والتعليم   
،  2018المدارس، بحيث يتم االنتهاء من بناء مدرسة بكل محافظة مع نهاية عام  

 لتالى: ، على النحو ا2017وقد وصل الموقف التنفيذى فى منتصف فبراير 
  2015/    9/  19أواًل: عدد مدرستان قائمتان قبل تكليفى وزيًرا للتربية والتعليم في  

عام   الجيزة  بمحافظة  افتتاحها  تم  للبنين  تم    2011إحداهما  للبنات  واألخرى 
 .2012افتتاحها بمحافظة القاهرة عام  

عدد سبع مدارس موزعة على محافظات: اإلسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ،     ثانًيا:
أسيوط، البحر األحمر، األقصر، اإلسماعيلية( صدر قرار وزارى بافتتاحها قبل  

حتى قبل بدء العام الدراسى بأيام بدون مباٍن تعليمية  معظمها  تكليفى وزيًرا وظلت  
ميعها كانت بدون توفير تجهيزات معملية  أو مباٍن إلقامة الطالب ، كما أن ج

المبانى   العاجلة إلقامة  التنفيذية  اتخاذ اإلجراءات  تم  أو تكنولوجية ، ومن ثم 
توفير التجهيزات  إلى  التعليمية، ومباٍن إلقامة الطالب المقبولين ، هذا باإلضافة  

 المعملية والتكنولوجية المطلوبة لتشغيل العملية التعليمية بها. 
ثالًثا: عدد مدرستان إحداهما بمحافظة الغربية واألخرى بمحافظة المنوفية تم إنشاؤهما 

شاملة المبانى التعليمية ومباني اإلقامة، باإلضافة    2017/    2016فى عام  
 للتجهيزات التكنولوجية والمعملية المطلوبة لتشغيل العملية التعليمية. 

  2017خولهما الخدمة في العام الدراسى  رابًعا: عدد مدرستان جاري اتخاذ إجراءات د
إحداهما بمحافظة القليوبية )من خالل جهاز مدينة العبور(، واألخرى    2018/

بمحافظة بنى سويف، حيث تم توفير المبنى التعليمى وجار الطرح إلنشاء مبنى  
  اإلقامة.

فظة  خامًسا: عدد مدرستان جار العمل بهما إحداهما بمحافظة الشرقية واألخرى بمحا
 قنا )من خالل جهاز مدينة قنا الجديدة(. 
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مدارس تم توفير األرض لها وتجهيز مستندات طرحها بالتنسيق مع   9سادًسا: عدد 
والجيزة،   والفيوم،  ودمياط،  سعيد،  وبور  القاهرة،  ومحافظات  المعنية  الوزارات 

  والسويس، وسوهاج، وجنوب سيناء، وشمال سيناء. 
التي  المشكالت  إجمال  مدارس)  ويمكن  منها  الحا   في  (STEMتعاني    لى الوقت 

  فيما يلي:
وتمويل    • موارد صندوق دعم  إن  حيث  المدارس؛  لهذه  المقدم  التمويل  ضعف 

في ظل االحتياجات    تكفيالمشروعات التعليمية الذي يتولى الصرف عليها ال  
طالبية   مشروعات  وتمويل  ومعامل  وورش  تجهيزات  من  لها  المتزايدة  المادية 

 وتدريب معلمين. 
المدارس والمجاالت التي تناظرها    بهذه  STEMوجود فجوه كبيرة بين مجاالت تعليم   

  بمعظم الجامعات المصرية الحالية.
بهذه   • العمل  تحكم  التي  والمالية  اإلدارية  والقواعد  واللوائح  التشريعات  جمود 

ثم    الذيالمدارس، األمر   واإلدارية ومن  المالية  االستقاللية  بها  القيادات  يفقد 
  اإلبداع والتميز. 

ة التقليدية المتبعة في إدارة المدارس الحكومية في  تطبيق نفس األساليب اإلداري •
إدارة هذه المدارس، األمر الذي يفقد قيادات هذه المدارس القدرة على التميز  

 والمنافسة. 
ومهام   • وإمكانات ومؤهالت  بطاقة وصف وظيفي تحدد مواصفات  وجود  عدم 

األمر   المدراس،  هذه  قادة  ومسئوليات  لتدخل    الذيوواجبات  فرصة  يعطى 
بعض   في  المدارس  هذه  قيادات  وندب  اختيار  في  والمحسوبية  الواسطة 

   األحيان.
عدم الفصل بين إدارة المدرسة وإدارة اإلقامة، مع عدم استكمال الجهاز اإلداري   •

  في بعض المدارس، األمر الذي ينعكس سلًبا على مستوى أداء اإلدارة.
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لقيادات ومعلم  • التي تقدم  المتخصصة  التدريبات  ى هذه المدارس مع قلة  قلة 
 أنواع التحفيز والتنشيط المادى والمعنوى. 

واضحة   • معايير  وجود  لعدم  نظًرا  المدارس  هذه  قيادات  بين  التنافسية  ضعف 
  وآليات محددة لتقييم أداء القيادات بهذه المدارس.

تدخل أعضاء المتابعة الميدانية من قبل الوزارة والمديريات التعليمية في سير   •
 ي بعض األحيان دون دراية بأساليب عمل هذه المدارس. العمل ف

ويشير الواقع إلى أن عدم تطبيق الالمركزية بهذه المدارس يحد من قيام المعلمين  
ومديري المدارس بأى نوع من أنواع المخاطرة سواًءا كانت محسوبة أو غير محسوبة،  

، وعدم  STEMحدة  نظًرا الرتباطهم بالقوانين والقواعد الصارمة التي تصدر عن و 
األمر   عنها،  الخروج  أو  الحدود    الذيمناقشتها  خارج  العمل  فى  الجرأة  من  يحد 

المرسومة. هذا باإلضافة إلى أن تبعية هذه المدارس للتعليم العام تجعلها تتعرض  
لنمطية في التفكير من قبل كثير من قادتها ومعلميها وعدم القدرة على التطوير  

 ومسايرة التقدم. 
ولمواجهة كثير من التحديات التي تفرضها ظروف المنافسة على هذه المدارس  
وتضع أداءها وما تحققه من إنجازات في مواجهة مع ما يصل إليه غيرها من  

 المدارس الدولية، يكون من الضروري: 
تطوير األداء بهذه المدارس وإعادة النظر فى ضوابط اختيار قيادات ومعلمى  •

  متطلبات المستقبل بناّءا على معايير الجدارة وتقبل التغيير. هذه المدارس وفق  
إيجاد نظام تمويل مستقر لهذه المدارس وزيادة المخصصات المالية لها وإنشاء   •

  وحدة حسابية مستقلة لتلبية احتياجاتها. 
تقييم قيادات ومعلمى هذه المدراس بناًءا على المهارات الفنية والقيادية واإلدارية   •

الشركاء   واللياقة مع  والتعاون  الطالب  مع  للتواصل  تؤهلهم  التى  النفسية 
 الخارجيين وأعضاء المجتمع المدرسى. 
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التحديات   • يتناسب مع  المدارس بما  الكابستون وتوزيعها بين  تنويع مشروعات 
األكثر إلحاًحا لخطة التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة والبيئة المحيطة بكل  

 لمدارس االبتكار واإلبداع وتطوير األداء. مدرسة، مما يتيح ل
منح قدر أكبر لقادة هذه المدارس لممارسة االستقاللية المالية واإلدارية والتأثير   •

 على أعضاء المجتمع المدرسى للتكيف مع البيئة التنافسية المحيطة. 
لهذه    المطلوبين  والمعلمين  القيادات  إعداد  مشاكل  على  التغلب  سبيل  وفى 

تقرر فى اآلونة األخيرة بدء القبول فى برامج الدبلومة المهنية إلعداد  المدارس  
لمدارس   التربوية  )STEMالقيادات  رقم  الوزارى  القرار  على  بناًءا   ،3918)  

الخاص بإعداد كوادر من القيادات بما يتناسب مع التطورات المتالحقة بأساليب  
التربية المعتمدة على    التعليم بالعالم، وذلك من خالل برامج تقوم بتنفيذها كليات 

المصرية،   الجامعات  والزقازيق،  وهيمستوى  وأسيوط،  والمنصورة،  )القاهرة،   :
 واإلسكندرية(. 

وقد تم تعديل اللوائح الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بالكليات المشار إليها وذلك  
  STEMوقين  بإضافة الدبلوم المهنى إلعداد القيادات التربوية ومعلمى مدارس المتف

بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة بالدبلوم ثالث سنوات دراسية بنظام الساعات  
، وبرنامج  STEMمدارسالمعتمدة، وتتضمن برنامج الدبلومة المهنية إلعداد معلم  

، وال تقتصر هذه الدبلومة  STEMالدبلوم المهنية إلعداد القيادات التربوية لمدارس  
رس الدولية  بالكوادر المؤهلة والمدربة ، ولكن أيضا المدا  STEMعلى إمداد مدارس  

الخاصة اللغات  والهندسة  ومدارس  العلوم  فى  المتفوقين  رعاية  بهدف   ،
والرياضيات، واالهتمام بقدراتهم ورعايتهم ، ويشترط للقيد والقبول فى     والتكنولوجيا 

أو   البكالوريوس  درجة  على  حاصاًل  المتقدم  يكون  أن  المهنية  الدبلومة  برنامجي 
الدبلوم العام فى    أو   الليسانس من إحدى كليات التربية ، أو ما يعادلها بتقدير جيد،

التربية بتقدير جيد ، وأن يجتاز اختبار اللغة اإلنجليزية الذى تجريه الكلية بنسبة ال  



 المجــلة العلمــــية للتربيــــة النوعيـــة والعـلوم التطبيقـــية   
esThe Scientific Journal of Specific Education and Applied Scienc 

  

16 

 

أو    TOEFL   ( ويعفى من هذا االمتحان الحاصلون على شهادة ال%60تقل عن )
IELTSواجتياز المقابالت الشخصية مع اجتياز اختبار فى تكنولوجيا المعلومات ، . 

تض  ما  ضوء  لظهور  وفى  التاريخية  للخلفية  توضيح  من  الورقة  هذه  منته 
، وتوضيح لمفهومه وأهدافه وطرق وأساليب تنفيذه، وفى ضوء  STEM   تعليم  

باعتبارى متخصص   والميدانية  الشخصية  هذا    المسؤول،   السابق الوزيرو الخبرة 
  مجرد  من  المدارس  هذه  إنشاء في  التوسع  مسؤولية  تحّمل نباإلضافة إلى أننى م 

  في   موزعة   مدرسة  عشر  ثمانية  حوالي  إلى   للبنات   واألخرى   للبنين  واحدة  مدرستين
يحقق هذا النوع من    لكيذلك فإننى أرى أنه    كل  ضوء  في   محافظة،   عشر  ثمانية

  اآلتى: مراعاةيجب علينا   مصر،التعليم األهداف المرجوة منه في 
والهندسة   • والرياضيات  العلوم  تدفع  تدريس  بطريقة  الفصول  في  والتكنولوجيا 

العقلية،   والعادات  والمهارات،  العلمية،  المعرفة  في  االنغماس  إلى  بالطالب 
وممارسة البحث، والتحري، والتفكير العلمي وحل المشكالت بطرق إبداعية تركز 

 على مواءمة ما يتم تدريسه داخل الفصول مع ما يحدث في الواقع. 
هدافه في هذه المدارس بحيث يتم التركيز على تحقيق فهم  تغيير رؤية التعليم وأ  •

العلوم، والرياضيات وتطبيقاتهما التكنولوجية من قبل جميع أفراد الشعب، وليس  
  من قبل فئة من الصفوة العلمية فقط.

إعطاء المدرسة الشخصية االعتبارية التي تمكنها من التعاقد والتعاون والتنسيق   •
 معية. مع مصادر التمويل المجت

عن   • والمعلمين  للطالب  جاذب  مناخ  الي  المدرسي  المناخ  تحويل  استراتيجية 
طريق تنظيمات مدرسية داعمة للطالب والمعلمين، وخدمات طالبية اجتماعية،  

 وترفيهية، وطبية مع توجيه وإرشاد أكاديمى. 
التمويلية  تقليل االعتماد الكلي على التمويل الخارجي والتحول ناحية المصادر   •

 المجتمعية والمحلية والذاتية للمدرسة. 
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إعداد نظام مالي لهذه المدارس يتضمن تحديد موازنة لكل مدرسة للعام الدراسي،   •
 وتحديد ضوابط لإلنفاق في ضوء أولويات التطوير بكل مدرسة.

وضع قواعد مقبولة من كافة العاملين بالمدرسة للمساءلة والمحاسبية بما يتماشى   •
 المدرسة ورسالتها.  مع رؤية

تيسير اإلجراءات الخاصة بالصرف المالي والبعد عن التعقيدات والروتين، في    •
 ضوء طبيعة األنشطة والمشروعات التي يقوم بها الطالب داخل كل مدرسة. 

تعيين مرشد أكاديمى لكل مدرسة من هذه المدارس يقدم المشورة العلمية لكل   •
ا يتعلق باختيار ودراسة مشروعات الطالب  من اإلدارة والطالب والمعلمين فيم

وتطويرها، ويكون اختياره وفًقا لخبراته السابقة في مجال اإلرشاد وتعليم وتدريب  
 وتقويم أداء المتفوقين. 

تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ومركز تطوير المناهج بإجراء   •
التعديالت الضرورية  بحوث حول احتياجات طالب مدارس المتفوقين، وإجراء  

ورفع   تنفيذها،  ومتابعة  المعدلة  المناهج  إعداد  ومتابعة  القائمة،  المناهج  على 
 تقارير بذلك إلي السيد وزير التربية والتعليم. 

المدارس ووضع   • القائمين على هذه  المستقبل والتنبؤ به لدي  االهتمام بدراسة 
 قعة في المستقبل. رؤية مستقبلية لها بدائل تستخدم حسب التغيرات المتو 

التركيز على التعاون بين المدرسة وأولياء األمور ومؤسسات المجتمع المدني   •
التي   الصعوبات  على  والتعرف  المعرفي،  الطالب  نمو  مستوي  دراسة  في 

 التغلب عليها.  علىيواجهونها، والعمل 
كالمكتبات    • مرافق عامة  المدني إلنشاء  المجتمع  والمتاحف،  جذب مؤسسات 

التى يستطيع الطالب المتفوق من خاللها أن يحصل على كم وافر من المعرفة 
 الالزمة لمواكبة متطلبات عصر المعرفة.
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دراستهم   • إلتمام  المدارس  هذه  لطالب  الدراسية  المنح  من  كاف  عدد  توفير 
الجامعية بجامعات عالمية تعمل بنظام ستيم، سواًءا على نفقة الحكومة أو غيرها  

 مؤسسات المجتمع المدنى.  من
تعليم   • وفاعلية  وأهداف  بعناصر  الواعية  والمتابعة  التقويم  دور  ،  Stemتعزيز 

التجاوزات   التعرف على األخطاء واصطياد  العملية  هذه  تستهدف  وبالطبع ال 
 وإنما توفير تغذية راجعة مستمرة لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة. 

الح  • واألفكار  التجارب  ارتباط  عن  فصل  المدارس  بهذه  تطبيقها  يتم  التي  ديثة 
المسؤولين في الوزارة وربطها بالسياسة التعليمية لهذه المدارس حتى يكون لها  

 صفة الدوام واالستمرار. 
للعمل   • المقروءة والمسموعة والمرئية  المختلفة  الوطنية  توظيف وسائل اإلعالم 

زيادة   الت  الوعيباتجاه  من  النوع  هذا  بأهمية  الدول  المجتمعى  تقدم  في  عليم 
 والمجتمعات بحثًيا واقتصادًيا ومن ثم تحسين جودة الحياة بها. 

تقدم   • التي  المصري  الجامعى  التعليم  برامج  في  وربط    ، STEMبنظام  التوسع 
مدارس   المدارس    STEMالتعليم في  هذه  لخريجى  أوسع  بها، وإعطاء فرص 

 لاللتحاق بها. 
لتوفير نوعية عالية من التعليم    انتقائية تسعىتعد مدارس    STEMوإذا كانت مدارس  

ات  ذفي مهن  والنجاح     STEMعلى درجات علمية في    للحصول  عد الطالب  ت  
مدرسين وخبراء ومناهج  على  من خالل ما تقدمه من تعليم يعتمد،  هصلة بمجاالت

ومشاركة علماء ومتخصصين في إجراء بحوث    ومعدات ومختبرات متطورة    متقدمة
  م وإقامته  بالالطهؤالء  وإذا كانت الدولة مشكورة تتحمل نفقات تعليم  الب ،  طمع ال

ألف جنيه للطالب الواحد كل عام ، فإننى أرى    60بما يصل إلى حوالى  الكاملة  
بمعرفة المركز القومى للبحوث التربوية حول مصير      تتبعية  جراء دراسة  ضرورة إ 

الكليات  نوعية  بيان    لتوضيح  في مصر ،  الدفعات التي تخرجت من هذه المدارس
سواء بالجامعات الحكومية أو  طالب تلك الدفعات   بها     والتخصصات التي التحق 
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داخل   الخاصة  أو  خارجه  مصراألهلية  التنمية    اأو  بخطط  ارتباطها  ومدى 
  ومدى تحقيق ،    2063وأجندة    2030في ضوء رؤية    ةللدولة المصرياالقتصادية  

تميز على أقرانهم الذين جاءوا من مدارس حكومية عادية أو خاصة   هؤالء الطالب
وأى المجاالت ومواقع      ،اتمعهم  بالجامعة في نفس التخصص  التحقواأو دولية و 

 العمل التي التحقوا بها بعد تخرجهم ومدى ارتباطها بطبيعة ما درسوه. 
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