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 مقدمة 

وقاد فار   يشهد العالم ثورة هائلة وتطورا كبيرا في مجاات  العلاوو والنولولواياا واتتتاات  

علااا الااللم النعليأيااة ير تواااير  وتواكاات تطااور   هنطااوير مدارأااها وملاهجهااا ويأاااليبها ومعلأيهااا  ذلاا  

إلعداد القوى البشرية الأؤهلة تاههي  عالياا هاهاا ثاروة الادوت الأنقدماة  فالنلاافل هايأ الادوت ي اب   اوت 

 ريا لوافة مجات  العأل. الثروة البشرية واإلهداع واتهنوار  وي بحت مهارا  القرر الحادي مطلبا ضرو

وفي ظل ما يشهد  العالم مأ تطور ظهر تواه احو النعليم الأعنأد علا النوامل هيأ العلوو  

( Science, Technology, Engineering, Mathematicsوالرياضيا  والنولولوايا والهلدأة )

(STEM هاعنبار  ضرورة لأوااهة تحديا  العتر   يث اجحت هذ  الأجات )  في دعم النطور

اتقنتادي والنولولواي  فهي متدر يأاأي لأعلم الوظائف الفلية والهلدأية  ومتدرا للعلأاء 

 أعي( 4101- 4112)وقد  دد  الخطة اتأنراتيجية للنعليم قبل الجامعي هأتر   (1والأبدعيأ )

 مأ ويهدافه ملاهجه يونأد أية؛للنل داعًأا تعليًأا ليتب  الطاقا  البشرية  و شد وفايا  ال لبلاء النعليم

 اللأو معدت  زيادة في وتوهم للنوظيف  قاهلة مخرااته وتوور اإلاوار  هبلاء ترتبط مونقبلية رؤية

 4111( هأتر عاو STEM(  وقد ظهر  مدارس الأنفوقيأ في العلوو والنولولوايا)4الشاملة ) والنلأية

( كتورة مأ  ور اتهنأاو هالأنفوقيأ  وتوفير USAIDهدعم مأ الوكالة اهمريوية للنلأية الدولية)

هيئة تدريل مؤهلة للنعامل مع الأنفوقيأ  تللم الخبرا  النعليأية  عأ طريقملاخ داعم للنأيز واتهنوار  

وتقدمها للط ب هطريقة تواعدهم علا الللر لألمور هطريقة كلية  ورهط الأفاهيم الدراأية هالجواات 

 م علا فهم العلوو هطريقة ترهط الدراأة هالبيئة والحياة. النطبيقية  فيواعده

 مشكلة البحث 

رغم يهأية مدارس الأنفوقيأ في العلوو والنولولوايا ويهأية الدور الأنوقع ملهاا الت ير الدراأاا  
الني ياريت  وت هذ  الأدارس تثبت ير هذ  الأدارس تعااي مأ مشو   عديادة ملهااض ضاعف اإلمواااا  

  الأالية  واأود اللوائ  والقواايأ وأيطرة الروتيأ والبيروقراطية علا العألياا  اإلدارياة  والأختتا

فالهيئاة القومياة لااأار  (0والعجز الوبير في الأعلأيأ الأنختتيأ الأؤهليأ وضعف معاايير اتنياارهم)
مة تعنأااد هاذ  الأدرأاة  الجودة واتعنأاد في النعليم واهكاديأية الأهلية للأعلأيأ لم تاع الأعايير ال ز

( USAID(  كأاا يااار تقريار)2ولم توضع هرامج إلعداد الأعلأيأ والأرهيأ ومناهعة تطويرهم الأهلاي )
  اللااا ير هلاااف ضااعفا واضااحا فااي البليااة النحنيااة  وضااعف مواانوى الل ااة اإلاجليزيااة للطاا ب والأعلأاايأ

                                                           

1-Zhou, Jie,"What is STEM?" A Thesis Presented to the Faculty of the Russ College of 

Engineering and Technology of Ohio University, 2010, P.10.  
 

 01، ص 4107لقاهرة: وزارة التربية والتعليم،ا، 4101-4107وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية  - 4
هطاقة اهداء الأنوازر كأدتل لنقييم اهداء اإلداري لأديري مدارس العلوو والنولولوايا عقيل محمود رفاعي،  - 0

(STEM)   041   ص4112يلاير   1ج  164 ع  مجلة كلية التربية، جامعة األزهرهجأهورية متر العرهية 

4-Noha Abas Abdel Aziz., Egyptian STEAM International Partnerships for Sustainable 

Development, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education 

(IJCDSE), Special Issue Vol. 5 Issue 4, 2015, P.2657. 
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الأوارد الأادية والبلية النحنية  واقا  فاي (  وتعااي الأدارس مأ ضعف 2)وضعف في الووادر اإلدارية

  ( .6هيئة الندريل)

 وتسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما واقع مدارس الأنفوقيأ الثااوية للعلوو والنولولوايا في متر؟ – 1

 ( ؟(STEMما تبرة الوتيا  الأنحدة اهمريوية فيأا ينعلق مدارس الأنفوقيأ  – 4

 اتأنفادة مأ تبرة الوتيا  الأنحدة اهمريوية لنطوير مدارس الأنفوقيأ في متر ؟ما يواه  – 0

 الحلوت قد يفيد البحث القائأيأ علا مدارس الأنفوقيأ في وضع الوياأا  والخطط واقنراحأهمية البحث: 
اهمريوية في تطوير اتأنفادة مأ الخبرة الألاأبة للتعوها  الني تحوت دور تحقيق الأدارس ههدافها  و

 مدارس الأنفوقيأ الثااوية لنحقيق يهدافها.

يونخدو البحث الألهج الأقارر ويوير في ااابيأض ااات و في لأعرفة واقع مدارس منهج البحث: 
الأنفوقيأ في متر ويمريوا  وااات مقارر لأعرفة يواه النشاهه واتتن ف هيأ دولني الأقاراة واإلفادة 

   الأنحدة في تطوير مدارس الأنفوقيأ في متر.مأ تبرة الوتيا

( في متر  مأ  يث الدارته STEMينلاوت البحث دراأة التعوها  الني توااه مدارس )حدود البحث: 

وتأويله واتنيار الأعلأيأ وتلأينهم  وتم اتنيار هذ  الجواات تأثل اقاط ضعف لأدارس الأنفوقيأ  

نيار الخبرة اهمريوية هر امريوا قطعت اوطا كبيرا في ويظهر  الدراأا  واود قتور هها  وتم ات

هذ  الأدارس وطبقنها هعدة  ور  هجاات ارتباط الأدارس في متر هخبرة يمريوا  يث اشه  الأدارس 

 في متر هألحة يمريوية عأ طريق الوكالة اهمريوية للنلأية الدولية.

  مصطلحات البحث:

 تعرف مدارس الأنفوقيأ للعلوو والنولولوايا ههاهاض STEMمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا: 

مدارس ياشهتها وزارة النرهية والنعليم تأل  اهادة الثااوية في العلوو والنولولوايا وهي  -1

ي يجأع فيه (  فهي مدارس تطبق الاو تعليأ7معادلة في ملاهجها للتفوف الث ثة هالثااوية العامة)

الطالت هيأ العلوو والنولولوايا والهلدأة والرياضيا   ويأارس فيها النعليم هطريقة تواملية عألية عأ 

  .طريق النجرهة العألية والأشروعا  معنأدا علا ملهج البحث العلأي التحي 

 The National Science Teachersويعرف اتتحاد الوطلي لأعلأي العلوو هالوتيا  الأنحدة  -4

Association (NSTA مدارس  )STEM  ههاها مدارس تنبع اهجا منعدد النختتا    يث تقنرر

الأفاهيم اهكاديأية التارمة مع الدروس الواقعية  ويطبق الط ب العلوو والنولولوايا والهلدأة 

                                                           

1-USAID, Education Consortium for the Advancement of STEM in Egypt, 1st Quarterly 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JQ89.pdfP.37.  December 31, 2012, –, August 28 Report 

a STEM School Based learning (PBL) in  –Hamada  Elfarargy  ,2016, Investigating Project  -2

in Egypt: A Case Study, Graduate School of Education ,Doctoral dissertation, The American 
 University in Cairo. 

 بشأن منح الشهادة الثانوية المصرية من مدارس 8108لسنة ( 414وزاري ) وزارة التربية والتعليم، قرار - 7

  .1  مادة 4114 مونت الوزير ض  القاهرةالمتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JQ89.pdf


 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                      مجلة البحث العلمى فى التربية

111 
 

أوا  مأ والرياضيا  في الوياقا  الني تقوي الرواهط هيأ الأدرأة والأجنأع والعأل  لنأوأ الأؤ

 (.8الألافوة في اتقنتاد الجديد )

 الدراسات السابقة 

بطاقة األداء المتوازن كمدخل لتقييم األداء اإلداري لمديري مدارس  (8102دراسة: عقيل رفاعي، )-0

 (9المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا )

(   وتعرف STEMهدفت الدراأة تعرف ماهية النفوق  وطبيعة مدارس الأنفوقيأ الثااوية )

واقع اهداء اإلداري لأديري مدارس الأنفوقيأ هاأنخداو هطاقة اهداء الأنوازر  ويياا طرح مجأوعة مأ 

اإلاراءا  لنطوير اهداء اإلداري هالأدارس  واأنخدو البا ث الألهج الو في  واعنأد علا اتأنبااة 

للنائج ملهاض ضعف اهداء اإلداري  كهداة لجأع البيااا   وت يداء مديري الأدارس  وتو لت الدراأة

 لأديري الأدارس  وضرورة توفير الوأائل الحديثة لأوايرة النقدو.

( بعنوان: التغيرات في كثافة المدارس الثانوية 8102دراسة: كولبي جرهل وكارولين كاالهان، ) -8

 (11) (STEM)المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

  ومعرفة  STEMالدراأة تعرف العلا ر الأشنركة هيأ الأدارس الأنختتة في مجاتهدفت 

الأأارأا  الفريدة لها  واأنخدمت الدراأة الألهج الو في وتحليل الوثائق  واأعت البيااا  عأ طريق 

م  لة الفتوت الدراأية  والأ  لا  الأيدااية  ومقاه   مع الأوئوليأ  في أت مدارس منختتة 

 مجات العلوو والنولولوايا.في 

وتو لت الدراأة لواود اتن فا  كبيرة في كثافة البرامج داتل الأدارس  وتونفيد الأدارس  

القريبة مأ الجامعا  مأ الو وت للأوارد والأخنبرا   كأا تزيد مشاركة الأعلأيأ الحا ليأ علا 

 الدكنورا .

استراتيجية مستقبلية لتطوير تعليم مدارس  اتجاهاتض ( بعنوان8102دراسة: هناء جودة خضري،) -3

(STEMفي التعليم العالي في مصر كمحرك القتصاد االبتكار ))11(. 

( وتحديد الأفاهيم الأنعلقة هأدارس STEMهدفت الدراأة تعرف الوياق الناريخي لأدارس )

العلوو والنولولوايا ومعرفة الأبادرا  الدولية في هذا الأجات ودراأة الوضع الراهأ  واقنراح النواها  

اتأنراتيجية لنعليم الأنفوقيأ في متر كأحرف ل قنتاد اتهنوار  واأنخدمت الدراأة الألهج الو في  

  في اأع الأعلوما   ثم تحليل الوضع الراهأ هاأنخداو النحليل واعنأد  علا اتأنبااة والأقاه 

الرهاعي  وتو لت الدراأة اللا ضرورة وضع النشريعا  والقواايأ الارورية ال زمة لأدارس العلوو 

                                                           

1-Lynn Barakos and Others, 2012, Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM): 

Catalyzing Change Amid the Confusion. Center on Instruction, p.4. (ERIC: ED534119) 

 .774-049  ص ص مرجع سابقمحأود رفاعي   لعقي - 9

Colby Grehl and Carolyn Callahan,2016,Variations in the Intensity of  -3

Specialized Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) High 

Schools, Journal of STEM Teacher Education, Vol. 51: Issue. 1, pp.33-56 

Hanaa Khadri. 2016, Strategic Future Directions for Developing STEM Education in  
-1

Higher Education in Egypt as a Driver of Innovation Economy, Journal of Education and 

Practice, Vol. 7, No 8 , pp.127- 145.(ERIC Number: EJ1095333) 

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP
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( تا ة ياها تواهم في توفير القوى البشرية الداعأة لووق العأل وزيادة اتهنوار  STEMوالنولولوايا )

 الأيزاايا  الوافية.وضرورة توفير 

في مصر: قضايا توافق  STEM ( بعنوان : مبادرة مدارس 8102دراسة: الميس عبدالمجيد، ) -4

 . )14(المعلمين والحوكمة 

والقواعد الأللأة للأعلأيأ وللط ب  الأنفوقيأ  هدفت الدراأة تعرف البلية اإلدارية لأدارس 

في متر  هأا في ذل  أياأا  القبوت  وطرق الندريل   الأنفوقيأومعرفة القواايأ الني تللم مدارس 

في متر  واأنخدمت الدراأة ملهج دراأة الحالة  STEMوتطة تلفيذ مشروع  وال دار الشهادا  

هالوادس مأ يكنوهر  ومدرأة الأنفوقا  هالأعادي   أ هأاض مدرأة الأنفوقيأهالنطبيق علا مدرأني

 واأنخدمت الأقاهلة لجأع الأعلوما .

تو لت الدراأة لعدة انائج ملهاض قتور الأوارد  وضعف اتهلية النحنية  وضعف الووادر و  

البشرية  ويو ت هارورة العطاء الدولة اهولوية لنأويل هرامج اإل  ح  وتقديم الدعم الفلي  والنوأع 

 في العداد الأعلأيأ ذوي الجودة العالية  واليجاد متادر تأويل موندامة. 

استراتيجية مقترحة لتفعيل مدارس المتفوقين في العلوم ( بعنوان: 8102لديسطي، )دراسة: عزة ا -2

  STEM Education  (03)والتكنولوجيا بمصر في ضوء متطلبات مدخل 

هأدارس الأنفوقيأ هأتر   STEMمدتل هدفت الدراأة وضع اأنراتيجية مقنر ة لنفعيل  

ومعرفة الأشو   الني توااهها  واأنخدمت الألهج الو في  وتو لت الدراأة لعدة انائج ملهاض واود 

عقبا  تحوت دور تهدية معلأي مدارس الأنفوقيأ عألهم  كأا يوااه ط ب مدارس الأنفوقيأ في العلوو 

  وت ينوفر الدعم الأالي STEMمنطلبا  والنولولوايا  عوها  تأثل عائقًا مبااًرا دور تحقيق 

الألاأت  كذل  قتور يداء الدارة الأدرأة في النوا ل والنفاعل مع الأجنأع الأداي والأؤأوا  

 التلاعية الواقعة في محيطها.

 تعليق عام على الدراسات السابقة 

و مأ ت ت الدراأا  الواهقة ينا  واود اهنأاو كبير وعلاية واضحة هأدارس العلو 

 هذ  مع الدراأة هذ  تشاههتوالنولولوايا   وقد تلاولت الدراأا  الواهقة محاور وقاايا مخنلفة  وقد 

لأدارس الأنفوقيأ للعلوو والنولولوايا في تلاولها للأعلم  تلاولها العرهية واهالبية في الواهقة الدراأا 

 لللاو معالجنها في الحالية الدراأة  وتأيز وهرامج النلأية الأهلية  ودور القيادة في اجاح الأدارس 

وتطورها واروط اتلنحاق هها  اشهتها اواات  يث مدارس الأنفوقيأ للعلوو والنولولوايا مأ عدة

والدارتها متادر النأويل والعداد الأعلأيأ وهرامج النلأية الأهلية الحالية هيلأا اقنتر  الدراأا  الواهقة 

 مدارس الأنفوقيأ.علا علتر وا د مأ علا ر مللومة 

 تأت معالجة البحث في محوريأضخطوات البحث: 

   ومشولة  ويهأية  ومتطلحا   وتطوا  البحث. ةتحديد اإلطار العاو للبحث مأ مقدم -الأحور اهوت

 الأحور الثااي ويناأأض 

                                                           

Lamis Abdel Meguid, 2017, The Initiative of STEM Schools in Egypt: Issues of Process,  
-2

Teachers' Compatibility and Governance, Thesis (M.A.) American University in Cairo, 

استراتيجية مقترحة لتفعيل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمصر في ضوء متطلبات عزة الديسطي:  - 10
 .4104، قسم أصول التربية ، كلية التربية ، دمياط ، غير منشورة رسالة دكتوراه،  STEM Education مدخل 
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 ( ويهدافها.STEMمدارس الأنفوقيأ للعلوو والنولولوايا ) -يوت 

 ع إلاشاء مدارس الأنفوقيأ في متر. الأونجدا  الني تدف -ثاايا

 ( .STEMالتعوها  الني توااه مدارس الأنفوقيأ في العلوو والنولولوايا ) -ثالثا

 (.STEMتبرة يمريوا في مجات مدارس الأنفوقيأ في العلوو والنولولوايا ) -راهعا

 يواه اتأنفادة مأ الخبرة اهمريوية لنطوير مدارس الأنفوقيأ.  -تاموا

 في مصر. STEMمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  -أوال

في الولوا  اهتيرة ظهر الاو اديد يعنأد علا النوامل هيأ الألاهج الأخنلفة  وهدي يلنشر في 

الدوت الأنقدمة لرعاية الأنفوقيأ وموايرة عتر النولولوايا  والاو النعليم في مدارس الأنفوقيأ يعنأد 

علوو والهلدأة والنولولوايا والرياضيا  مونفيدا مأ الجذور الأشنركة هيأ هذ  العلوو  علا النوامل هيأ ال

وهذ  الأدارس تطبق الاما تعليأيا قائأا علا فلوفة النوامل هيأ العلوو  هر الفتل هيأ العلوو يعنبر فت  

الحقيقي  مأا  هتفة يأاأية هالنعلم الأونلد علا الأشو   في أياقها STEMمتطلعا  وتهنم مدارس 

يوفر هيئة تعليأية غلية هالخبرا   وت يقنتر علا تعلم ويولد فرص النعلم الحقيقية والواقعية للط ب  

مهارا  القرر الحادي والعشريأ  هل يعطي الفر ة لتياغة مهارا  اديدة والنويف مع الأن يرا  

(  لذا  ر ت متر علا الاشاء 12أونأر)الأونقبلية  ويلأي لدي الط ب مهارا  النعلم الذاتي والنعلم ال

 ( 12( لنحقيق عدد مأ اههداف ملهاض )STEMمدارس تا ة هالأنفوقيأ تطبق الاو النوامل )

 رعاية الأنفوقيأ في العلوو والرياضيا  والهلدأة والنولولوايا واتهنأاو هقدراتهم. -ي

 تعليم دور العلوو والرياضيا  والهلدأة في النعليم الأتري. -ب

 ( في الأدارس الأترية.STEMاشر الاو تعليأي  ديث مثل الاو ) -ج

 تطبيق ملاهج وطرق تدريل اديدة تعنأد علا الأشروعا  اتأنقتائية والأدتل النواملا.  -د

 تشجيع النواه احو النختتا  العلأية لدى اوبة كبيرة مأ الط ب الأترييأ. -هـ

 العداد قاعدة علأية منأيزة ومؤهلة للنعليم الجامعي والبحث العلأي.  -و

 إدارة مدارس المتفوقين وتمويلها  - 8

تنبع أياأة النعليم في متر الللاو الأركزي  وعلد الاشاء مدارس الأنفوقيأ تم الاشاء و دة 

يق واقل الخبرا   توور موئولة عأ الأدارس   يث تقوو هالنلو STEMمركزية هالوزارة توأا و دة 

وتشويل فرق العأل  وهلاء الشراكا  مع الجها  الأخنلفة  ومناهعة أير العأل في الأدارس  ومناهعة 

 (.16اتمنحااا   واتخاذ اإلاراءا  ال زمة لنقويم كفاءة الأدارس وقياس قدرتها علا القياو هدورها)

يل النعليم  تا ة فيأا ينعلق هالأرتبا  تأثل الأتدر اهأاأي لنأو فالدولةأما ما يتعلق بالتمويل  

 عيلية مواهأا   يث تنواتف مؤأوا  الأجنأع هنقديموهناك المشاركة المجتمعية واههلية والنجهيزا   

اللقدية  والنبرع  الأدارس  والنبرعا  مأ هلاءأواهأا  ال وتنلوع النعليأية  العألية لدعم ومادية
                                                           

 .p.130.op.citHanaa Ouda Khadri, 2016,  -1  
 .1 مادة مرجع سابق   084وزارة النرهية والنعليم  قرار وزاري  - 12
بشأن إنشاء وحدة مدارس المتفوقين في ،  07/7/4107بتاريخ  044وزاري رقم  وزارة النرهية والنعليم  قرار - 16

 .4، مادة والتكنولوجيا العلوم
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 والأعدا  هاهاهزة الأدارس هنزويد والشركا  اهعأات راات هاهراضي إلقامة الأدارس  اللا قياو

(  كأا قدمت هعض الجامعا  الخا ة في متر ملحا دراأية للط ب  كأا قامت 17) الحديثة النعليأية

 (.18مللأا  غير  وومية مثلض متر الخير ومؤأوة اهلفي ومؤأوة ال رير هنأويل العديد مأ الأل  )

فقد اتجهت الوزارة لزيادة الأوارد احو الط ب يم  في  والرسوم الدراسيةالمصروفات وهلاف   

تقليل فجوة النأويل  ففرضت رأوما دراأية علا اأيع الط ب  كأا فرضت رأوما الير الخدما  

قياو مجالل الدارة مدارس الأنفوقيأ  084( مأ القرار الوزاري 47النعليأية اإلضافية  وقد  دد  الأادة )

اتانراكا  ومقاهل الخدما  اإلضافية للحتوت علا الدعم الأادي الذي يواعد الأدرأة علا يداء هنحديد 

هنحأل الط ب متروفا  الأدرأة  4118/  4117(  وقد  در القرار الأللم للقبوت لعاو 19رأالنها)

العفاء  الية   مع 010111الية كل عاو دراأي هجاات اللفقا  الفعلية للأدرأة وقدرها  1111هقيأة 

المنح والمعونات األجنبية ط ب الأدارس الحوومية والرأأية لل ا  مأ النواليف الفعلية  وهلاف 

في متر كاات في هداينها مأ ت ت الوكالة اهمريوية  STEM فأدارس الأنفوقيأ للعلوو والنولولوايا

 (. 41فلا ) يث تم تختي  ملحة إلاشاء تأل مدارس في تأل محا  (USAID)للنلأية الدولية

 اختيار المعلمين  - 3

تحرص الوزارة علا اتنيار مدّرأيأ علا يعلا مونوى مأ  يث اإلعداد النرهوّي والعلأّي   

وينّم اتنيارهم مأ ت ت اتنبارا  دقيقة في الأواد الني أيقومور هندريوها  وتأنّعهم هأهارا  الحاأت 

( 480دورا  منخّتتة  وقد الم القرار الوزاري )اآللي والل ة اإلاجليزية  وهعد ذل  ينم العطاؤهم 

 (41طريقة اتنيار الأعلأيأ لأدارس الأنفوقيأ  يث ا  علا ما يلي ض )

يحدد الأدير ا نيااا  الأدرأة مأ يعااء هيئة الندريل  ثم تشول لجار هرئاأة رئيل قطاع النعليم  -ي

ئيل اإلدارة الأركزية للنعليم الثااوي ومأثل العاو وعاوية كل مأ ض رئيل اهكاديأية الأهلية للأعلأيأ ور

لأجلل الدارة الأدرأة ومونشار الأادة ومدير الأدرأة  وتخن  هاتنيار يعااء هيئة الندريل هللاو 

 النعاقد. 

يشنرط لأأ ينم اتنيارهم ير يوواوا مأأ أبق لهم الوفر في هعثا  تعليأية وقاموا هاتط ع علا  -ب

 ليأ علا الأااونير والدكنورا  مأ العامليأ هوزارة النرهية والنعليم وذوي ي دث طرق الندريل  والحا

الوفاءة في الندريل هالأدارس النجريبية  وينم تدريت الأعلأيأ الجدد علا الاو الندريل القائم علا 

(  وعلا الأدتل النواملي الذي يرهط هيأ فروع العلوو Capstonاتأنقتاء هللاو الأشروعا  )

 الأخنلفة. 

 المستجدات التي تدفع إلنشاء مدارس المتفوقين: –ثانيا 

 : يوااه النعليم في متر مجأوعة مأ الأونجدا  الني تأثل قوى دافعة إلاشاء مدارس الأنفوقيأ مثل 

 العولمة – 0

                                                           

 بالمنصورة المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربيةمن أوراق علي السيد الشخيبي، المشاركة المجتمعية في التعليم ،  - 04
 . 97، كلية التربية جامعة المنصورة، ص 4117أكتوبر  0-4)أفاق اإلصالح التربوي في مصر( ، 

p.20..op.citHamada  Elfarargy  ,2016, 
-5 

 . 44، مادة م واالشتراكاتبشأن تحديد الرسو،  4104/  01/  4( بتاريخ 044وزارة التربية والتعليم ، قرار وزاري ) -19

.p.13 op.citElfarargy,  Hamada -2 
 .14و 11 مادة   مرجع سابق(  084قرار وزاري )  :وزارة النرهية والنعليم - 41
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 انيجة واقنتاديا أياأيا منشاهوا العالم ي ب   يث أريعة ت يرا  والعشريأ الحادي القرر يشهد 
 اتقنتادية القوة علا يركز النلافل وي ب  واتتتات   والأعلوما  تولولوايا في الوبير النطور
فالللاو العالأي يقوو علا العقوت اإللونرواية والثورة   والنولولواية العلأية واإلموااا   اوالقدر

 (.44تطوير افوها ) النعليأية اهالأة علا النقلي  وهذا يفر الأعلوماتية واإلهداع 

وينطلت عتر العولأة مأ الأؤأوا  النعليأية ت يير اههداف وتحديثها  هر النعليم في عتر  
العولأة يركز علا تهكيد الأوئولية اتانأاعية وتعزيز الهوية واتانأاء لدى الشباب  واكنواب مهارا  

واإلعداد للحياة الأعا رة  وموااهة الن يرا  الأونقبلية  واتهنأاو هالأوهوهيأ النوا ل والنعاور  
(  40والأبدعيأ  والتقار مهارا  البحث العلأي ومهارا  النعلم مدى الحياة والقدرة علا  ل الأشو   )

لقاايا ومواعدتهم علا تخيل ا الهدف اهوت للنعليم في عتر العولأة تطوير القدرا  اإلهداعية للط بف
وتوويأ يأاس فوري اقدي  وتشجيعهم علا رؤية ما    والأشاركة في وض   لوت وهدائل والأشو  

(  ومدارس الأنفوقيأ هللامها 42يحدث مأ  ولهم هشول مخنلف  وتلأية مهارا  النوا ل مع اآلتريأ)
 تلأي مهارا  النعلم الذاتي والبحث واتأنقتاء والنوا ل مع اآلتريأ. 

 نحو اقتصاد المعرفة التوجه – 8

العتر الحالا عتر اتقنتاد القائم علي الأعرفة  والذي يؤدي هالارورة اللي اتن ف  
موا فا  ومنطلبا  القوى العاملة الني تلهض ههذا اتقنتاد  وضرورة ير يأنل  اهفراد مهارا  

القدرا  الذهلية  وهذا تأولهم مأ الحياة والعأل في مجنأع عتر الأعرفة الذي يعنأد هشول يأاأي علا 

اتقنتاد (  ف42يفر  علا الأؤأوة النعليأية ير تطور افوها وتقوو هدورها في عألية هلاء الأعرفة )
ي بحت مهأة  الللم النعليأية   هر العلتر البشري يهم مقوماته القائم علا الأعرفة يقوو علا النعليم

(  ولذل  46الأعرفة الأنولدة في تحقيق يهداف اقنتادية)اليجاد يايات قادرة علا توليد الأعرفة وتفعيل 
كار مأ الاروري النواه احو اإل  ح والنطوير هإاشاء مدارس تلأي في الط ب مهارا  البحث 
العلأي  والنعلم مدى الحياة  وتأولهم مأ توليد الأعرفة واأنثأارها  ورفع مونوى الثروة البشرية 

 واأنثأار اهفوار.

 لتغيرات في سوق العملمقابلة ا - 3

الر اتكنشافا  العلأية ضاعفت مأ  جم الأعرفة  وأاهأت في ت يير تلفية العأل ويأواقه لذل   
ي ب  علا الدولة ير تنخذ الخطوا  ال زمة إلعداد ايل قادر علا النويف مع يأواق العأل الني 

ظائف لم تلهر هعد  وير تونعد هشول ي بحت تنأيز هالن ير والنجدد الأونأر والعدد اهفراد للنعامل مع و
يفال مأ ت ت امن ف مهارا  وتبرا  اديدة  فهذا الن ير في الأهارا  الأطلوهة لووق العأل وت ير 
الأهأ وظهور مهأ اديدة يفر  واود الاو تعليأي يعنأد علا اكنواب الأهارا  وترأيخ النعلم 

( لذا أعت متر إلاشاء مدارس العلوو 47ليا )الأونأر وتهيئة اهايات للن ير هإعدادهم علأيا وعأ
والنولولوايا إلعداد يايات مأ البا ثيأ والأخنرعيأ الذيأ يونطيعور النويف مع الأهأ الحالية 

                                                           

 . 11  ص  4110  0عأار  دار اهع و ط -طبيعتها وسائلها تحدياتها – العولأة  هوار محأد عبدالوريم - 44

 .66  صمرجع سابق  الهراهيمضالنرهية والعولأةمجدي عزيز  - 40

 ,Education in the Era of Globalization. (Eds.), 2007, ev’eZ-ur Glan Ind Aoth Rlas K 
-3

Published by Springer Science & Business Media, p.84. 

 متر   العربية التربية مجلة مستقبل النعليأية  الللم تجديد في وتهثيرها الرقأية النولولوايا ضياء الديأ زاهرض - 42
 .11ص  4117 26ع 10مجلد 
 .188  ص4110  القاهرة  مونبة اهاجلو  : تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضاريةأعاد محأد عيد - 46

47
ض دراأة في مونقبل المستقبلبناء القاعدة المعلوماتية لمصر وروافدها التعليمية في أحر عبدالحأيد وي أد عأرار   - 

 .89  ص.4119تعليم الرياضيا  والعلوو  القاهرةض مركز الأعلوما  ودعم اتخاذ القرار هأجلل الوزراء  
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والأونقبلية  و ل الأشو   هطريقة الهداعية والنويف مع مواقع العأل  واكنواب مهارا  القرر الحادي 
 والعشريأ. 

 نشر الثقافة العلمية  -4

هلية مأ  ازءا مع النطور الوريع في الأجات  العلأية وظهور اتكنشافا  الحديثة ي ب  العلم 
هيلهأا  مأا انج عله الحااة  والع قا  والنولولوايا العلم طبيعة لفهم ويحناج الأواطأ الحديث  الأجنأع

 الني العلأي النفوير ويأاليت  والنولولوايا والرياضيا  للعلوو اهأاأية الأفاهيم فهمو للنلور العلأي
كأا ير الأعرفة العلأية في اتخاذ القرارا    العلأي النفوير اأنخداوو الأعرفة  هذ  اأنخداو مأ الفرد تأوأ

وأيلة لنحويأ الأجنأع  هل تعنبر ي د ي وت الأجنأع وملنجه الرئيوي  والذي يعنأد عليه اأنأرار 

 (.48ة  والنحوت اللا النقدو النقلي)الرفاهية اتقنتادية والنلأية اتانأاعي

ويعد اشر الثقافة العلأية عام  مشجعا علا النوأع في مدارس العلوو والنولولوايا تا ة هعدما  

كشفت ال تاءا  وزارة النرهية والنعليم عزوف الط ب في الأر لة الثااوية عأ الشعبة العلأية والنواه 

هالجامعة يلنحق عدد كبير مأ ط ب الشعبة العلأية هالوليا  (  و نا هعد اتلنحاق 49احو القوم اهدهي)

 %72اهدهية والللرية  وقد واد ير اوبة ط ب الأر لة الجامعية اهولا في النختتا  الللرية هل ت 

لط ب اهقواو العلأية فقط  وذل  وفق  %42مأ األة الأقيديأ هالنعليم العالي  في  يأ ير اوبة 

(  فاتهنأاو هأدارس العلوو والنولولوايا يوهم في اشر الثقافة العلأية 01) 1174/ 4116ال تاءا  عاو 

في الأجنأع  وتزويد الأنعلأيأ هالأهارا  العلأية واتتجاها  العألية الني تأوأ الفرد مأ موااهة 

 منطلبا  الحياة اليومية هتورة علأية.

 الصعوبات التي تواجه مدارس المتفوقين في مصر -ثالثا

الرا لحداثة تجرهة مدارس الأنفوقيأ في متر فقد وااهت  عوها  عديدة أواء ما ينعلق هالبيئة  

الداتلية  يث البلية النحنية ضعيفة  و عوها  منعلقة العامليأ هالأدارس  و عوها  في النأويل وتوفير 

البحث التعوها  اهموات الوافية  و عوها  منعلقة هالخريجيأ وأياأة اتلنحاق هالجامعا   ويلخ  

 في اللقاط الناليةض

 عوها  الداريةض تهتي التعوها  اإلدارية انيجة لطبيعة اإلدارة الأركزية الني اعلت كل ما ينعلق  -1 

هالوزارة  وت يأوأ للأدارس النترف الت هالراوع  STEMهأدارس الأنفوقيأ تاضع لولطة و دة 

ر يداء الدارة الأدرأة في النوا ل والنفاعل مع قتوللولطة الأركزية  لهذا ياار  الدراأا  اللا 

كأا ت تواد تطة (  01)وضعف اهداء اإلداري هتفة عامة الأجنأع الأداي والأؤأوا  التلاعية  

اأنراتيجية للنعليم في مجات العلوو والنولولوايا والهلدأة والرياضيا  وعدو واود اتجاها  مونقبلية 

 (04اأنراتيجية مو دة)

تراع  عوها  النأويل اللا ضعف الأيزاايا  الأختتة للنعليم هتفة عامة   النأويل عوها   -4

هجاات اأنحواذ الأرتبا  علا اللوبة اهكبر مأ الأبالغ الأختتة للنعليم  مأا يدي اللا ضعف البلية 

                                                           

Kinelev and others, 2004, Information and Communication Technologies in Vladimir  -2

Secondary Education. Position paper, UNESCO Institute for Information Technologies in 

Education, p.5 

 .47، ص مرجع سابق،  4101-4107وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية  - 49
  11  ص 4117/ 4116  النشرة الدوريةوزارة النعليم العاليض اإلدارة العامة لأركز اإل تاء والنوثيق   - 01

 .354، ص مرجع سابقعقيل محمود ،  - 01

.137.pop.citHanaa Ouda Khadri, 2016,  -2
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د النحنية للأدارس  وضعف ابوة اإلانرات  وهطء يعأات التيااة الدورية  واق  تاما  الأعامل والأوا

البلية النحنية لدعم تعليم العلوو والنولولوايا والهلدأة والنولولوايا ( تتو ا ير 00ال زمة للنش يل)

  مولفة لل اية  والأشروعا  الني يقوو هها الط ب تحناج اللا تاما  لنلفيذها.

 عوها  تنتل هالأعلأيأض ينم العداد الأعلأيأ في متر هوليا  النرهية  وهعاهم يحتل علا  -0

والوريوس العلوو ثم الدهلوو النرهوي  وت يواد في متر مؤأوا  تعليأية إلعداد معلم لأدارس ه

الني تنبع الللاو النواملي وتعنأد علا الأشروعا  وفرق العأل  لذل  ينم اتنيار  STEMالأنفوقيأ 

(  انج عأ 084م )الأعلأيأ مأ العامليأ هوزارة النرهية والنعليم هشروط معيلة  ددها القرار الوزاري رق

(  هجاات اتفنقار اللا الأعرفة النرهوية 02والوفاية )ادرة يعااء هيئة الندريل مأ ذوي الخبرة ذل  

 وت العلوو والنولولوايا والهلدأة  وير الأدرأيأ هحااة اللا تطوير هياكل مفاهيأية اديدة تتو ا ير 

 (.02الندريت والنطوير الأهلي للأعلأيأ غير كاف)

رتبطة هالخريجيأ  يث  دد القرار الوزاري الخاص هلشهة الأدارس ياها تأل  اهادة اتأاو  عوها  م -

(  ولذل  تم تختي  اوبة لط ب مدارس الأنفوقيأ تواوي اوبنهم لط ب القوم 06الأر لة الثااوية)

 ,1114تواوي 4118العلأي في الثااوية العامة أأي هللاو اللوبة الأراة  وكاات اللوبة في تلويق 

(  هي اوبة ضئيلة ت تنلاأت مع الاو الدراأة هالأدارس  و ت تحقق توافؤ الفرص  مأا اعل 07)

الط ب ينجهور للنحويل اللا الثااوي العاو  وكل عاو تفقد الأدارس يعدادا كبيرة  مأا ياعف الوفاءة 

 الداتلية للأدارس  ويعد هدرا اقنتاديا.

 خبرة الواليات المتحدة األمريكية في مدارس المتفوقين –رابعا  

اهنأت الوتيا  الأنحدة هأدارس العلوو والنولولوايا ملذ فنرة هعيدة  وظهر  مدارس الأنفوقيأ  
ألة  لنوفير الأهلدأيأ والفلييأ والعأات الأهرة للألاطق التلاعية  وهعد الحرب  111ملذ يكثر مأ 
 دث النحوت الوبير في اتهنأاو هالأنفوقيأ وي ب  تعليم العلوو والنولولوايا مطلبا قوميا  العالأية الثااية

 تحشد له الجهود. 
 در  در  قواايأ فيدرالية لنلليم تعليم الأنفوقيأ  ووفي الطار اتهنأاو هالعلوو والنولولوايا  

والني   1921( عاو NSF) National Science Foundationقااور تهأيل الأؤأوة الوطلية للعلوو 
قدو أيداي  1971وفي عاو (  08ركز  علا تعزيز ملاهج الرياضيا  والعلوو في الأدارس الثااوية )

عاو لجلة النعليم هالوواجرس تقريرا عأ الط ب الأوهوهيأ والأنفوقيأ  ياار فيه  Marlandميرتاد
ذ العديد مأ اإلاراءا  لنحويأ الاو رعاية لنداي الخدما  الأواهة لهم  فقامت الحوومة الفيدرالية هاتخا

الأنفوقيأ  وذل  هإاشاء الدارة في كل مونت مأ مواتت النعليم توور موئولة عأ رعاية الأنفوقيأ  كأا تم 

                                                           

Egypts First STEM -Stacie Riesman, &  Mohamed El Nagdi. ,2013, A Case Study -3

Schools: Lessons Learned. Proceeding of the Global Summit on Education,p.41.  

4- Hanaa Ouda Khadri, 2016, op.cit.p.140. 

Deghaidy. 2015, Science Education In EGYPT Based On Integrating Ecological -Heba EL -5

Needs And STEAM Education. Part 10 Strand 10 Science curriculum and educational 

policy, 1445 

 .0، مادة  مرجع سابق،  044وزارة التربية والتعليم ، قرار وزاري رقم  - 06
بشأن قواعد قبول الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ( 4000العالي، قرار وزاري رقم )وزارة التعليم  - 07

 . 04، ص 4104يونيه 07، 004، الوقائع المصرية ع  0، مادة وما يعادلها

After the Marland Report: Four Decades of  ,Robins, 2016Jennifer , & JollyJennifer  -1

Progress? Journal for the Education of the Gifted.P.135 (ERIC Number: EJ1101177)  
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ومدارس الأنفوقيأ  وتلويع البرامج تختي  الأيزاايا  الفيدرالية لرعاية الأنفوقيأ  والنوأع في هرامج 

 (.09)الدراأية الأنا ة يمامهم 

 إدارة وتمويل مدارس المتفوقين  –أ 

يعنأد الللاو اهمريوي في النعليم علا الللاو ال مركزي  وتقوم الدارة النعليم اللا ث ثة مونويا   
هيض الحوومة الفيدرالية وتأثلها وزارة النعليم الفيدرالية  وهي تقوو هنطبيق القواايأ  ودعم النعليم علا 

الوياأة العامة  وتلليم اهموات اتتحادية وتوزيعها وتركيز اتهنأاو علا الأونوى اتتحادي  ووضع 
القاايا الرئيوية  ثم  وومة الوتيا  وهي موئولة عأ تطوير الألاهج ووضع معايير اهداء وتقديم 
الأواعدة الفلية للولطا  الأحلية ومل  النراتي  للأدارس وللأعلأيأ وتوزيع النأويل الفيدرالي  يما 

أونوى الثالث فينأثل في الولطة الأحلية وهي موئولة موئولية مباارة وكاملة عأ الأدارس في ال

 (.21اطاقها)

متادر النأويل  يخنلف الاو تأويل النعليم مأ وتية اللا يترى  وت القواايأ والنشريعا  الأللأة  -ب 
حوومة الفيدرالية  وتشنرف  وومة للوتيا   ويندرج النأويل هداية مأ الولطة الأحلية ثم الوتيا  ثم ال

الوتية والولطة الأحلية في موئولية تأويل النعليم وتفر  الارائت الني تأولها مأ توفير تعليم ملاأت  
(  21وهلاف ياواع مأ الارائت تخت  لإلافاق علا النعليم مثلض ضريبة الثروة والدتل واتأنه ف )

الأحلي  ويقوم النأويل الحوومي للنعليم اهمريوي هلوت محددة  مأ اللاتج 4,7ويبلغ اإلافاق علا النعليم 
   ٪22والولطة الأحلية توهم ب  ٪ 2,26و وومة الوتية توهم ب  ٪ 8 ,2فالحوومة الفيدرالية توهم ب 

 (.24لذل  تنفاو  معدت  اإلافاق مأ وتية هترى  وت الأونوى اتقنتادي )

اتتجاها  الني االت اهنأاما كبيرا ودعأا قويا مأ الحوومة ويعنبر تعليم العلوو والنولولوايا مأ 
  هجاات ذل  اجد النأويل الأقدو STEMمليار دوتر لدعم مدارس وهرامج  1,0الفيدرالية الني تتتت 

مأ الأؤأوة العلوو الوطلية لنوأيع وزيادة معدت  اتلنحاق  وتحويأ اوعية تعليم الرياضيا  والعلوو 
 (. 20مليار دوتر ) 1,1والني تقدر 14 نا التف مأ ريا  اهطفات 

هجاات النأويل الحوومي تواد متادر يترى غير  وومية لنأويل النعليم مثلض الشركا   

والأتااع الني تقدو الدعم في  ورة تدريت وتلأية مهلية  يو تجهيز الأعامل واراء الأعدا   ومأ 

 Carnegieافاق علا النعليمض مؤأوة كاراجي الأللأا  غير الحوومية الني توهم هدور كبير اإل

Foundation  ومؤأوة فورد  Ford Foundationواركة لوكهيد مارتأ   Lockheed Martin  

كأا تم توفير قدر كبير مأ النأويل مأ (  22وغيرها مأ الأؤأوا  الني توهم في الخدما  النعليأية )

                                                           
2- Niyazi Erdogan& Carol Stuessy ,2015, Modeling Successful STEM high schools in the 

United States: An ecology framework. International Journal of Education in Mathematics, 

Science and Technology, Vol. 3, No 1, pp. 77-92(ERIC Number: ED553303).p.79. 

ervices Sehabilitation, 2008, Rducation and Epecial Sffice of Oducation EU.S Department  -3

Education and Inclusion in the United States a Brief Overview, Washington, DC.,p.25. 

.p.29 ,Ibid-4
 

. 138)-Mobile Digest of Education Statistics, 2017 (NCES 20182018, , Thomas D. Snyder -1

U.S. Department of Education. Washington, DC. National Center for Education Statistics 
,p.43.  
2- Leigh Estabrooks, 2016, Enacting cutting-edge practices in high school STEM education: 
A narrative inquiry, Doctoral dissertation, Northeastern University Boston, p.24-26. 

//repository.library.northeastern.edu/files/neu:cj82m5737/fulltext.pdfhttps: 
 . 044، ص  4114، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  تطوير التعليم العام وتمويلهعقيل محمود رفاعي:  - 22

https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:cj82m5737/fulltext.pdf
https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:cj82m5737/fulltext.pdf
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  وأيووو  Targit  وتارايت Intelيا مثلض الانل الشركا  الني لها اهنأاو هأجات العلوو والنولولوا

Cisco(و  IBM(  فقد اأنثأر  هذ  الشركا  يكثر مأ مليار دوتر في مشروعا  )STEM()22.) 

 في الواليات المتحدة األمريكية وأنواعها STEMمدارس أهداف  -4

لللجاح في الحياة واتخاذ ضأار  توت اأيع اهمريوييأ علا الأعرفة العلأية والنولولواية لاأار  -ي 
 قرارا  مونليرة   وير يوور لديهم ومهارا  النفوير اللقدي  و ل الأشو  .

هلاء قوى عاملة مؤهلة والعداد الأزيد مأ اهفراد الذيأ يأوأ ير يعألوا وينويفوا مع النولولوايا  –ب   
توفير   و4141عاو ا ألوي211111لذل  دعا اتئن ف التلاعي اللا مااعفة الخريجيأ ليتل اللا 

جأيع الط ب  وتحقيق مبدي توافؤ الفرص  وتقديم تعليم منأيز لالفرص للجأيع والط ق الطاقا  الواملة 
لهم هأا ياأأ تحقيق النقدو والأواواة   وضأار محافلة الوتيا  الأنحدة علا مواانها وريادتها 

 (.26)العالأية

وتعدد  الأدارس الأختتة للأنفوقيأ دراأيا ويعنأد النحاق الط ب هها علا عدة يأل  وت 
الني  لفها الأجلل الوطلي  STEMوتنلوع مدارس اوع الأدرأة الني ينقدو الليها الط ب وموااها  

 للنخطيط النرهوي  وت معايير القبوت وتنأثل فيأا يليض 

 Selective STEM School الأدارس اتانقائية للعلوو والنولولوايا والهلدأة والرياضيا . -ي 

وتهتذ الأدارس الأختتة للأنفوقيأ  ورا كثيرة مثلض الأدارس الداتلية الني تقدو تدما  
يهداف للأنفوقيأ وتهيئ لهم فر ا للدراأة هأونويا  منقدمة  وكار النوأع في هذا اللوع مأ الأدارس له 

ترهوية ويهداف اقنتادية  وينأثل الهدف النرهوي في توفير الفرص للط ب الأنفوقيأ لينأولوا مأ 
 STEMالدراأة هأونويا  منقدمة  يما الهدف اتقنتادي فينأثل في العداد قيادا  ذا  دراية هأجات  

عنأد علا الأنفوقيأ ذوي لنعزيز النلأية اتقنتادية  فاتزدهار طويل الأدى للوتيا  الأنحدة أوف ي
الدافعية العالية الذيأ أيوواور روادا في اتهنوار العلأي والنقلي  ويأولور الوتيا  الأنحدة مأ موااهة 

 (.27الألافوة اهأيوية الشديدة )

   Inclusive STEM school الأدارس الشاملة للعلوو والنولولوايا والهلدأة والرياضيا . -ب 

ااوية الشاملة تعليم العلوو والرياضيا  والنولولوايا لعدد كبير مأ الط ب ه ض تقدو الأدارس الث 
وقد توور الأدرأة الللر عأ اإلاجازا  الواهقة لهم  فول الط ب مؤهلور للقبوت في الأدارس الشاملة 

ا  الدور 14-9الثااوية الشاملة مدرأة مونقلة يو ازء داتل الأدرأة يو هراامج يوفر لط ب التفوف 
الدراأية الني تعدهم للنعليم العالي في مجات  العلوو والنولولوايا والهلدأة والرياضيا   وتعد الط ب 

                                                           
الريا ض   تراأة فايزة الحأادي انحدار أمريكا: الحرب على عقول األطفال النابغينايأل دي يل   - 22

 .17،ص 4114مونبة العبيوار  

5- John Holdren and others. 2010, Prepare and Inspire: K-12 Education in Science, 
Technology, Engineering, and Math (STEM) for America's Future. Executive Report, 
Washington, DC: President's Council of Advisors on Science and Technology.P.15.( 
ERIC_ED516009). 

  في هرواوديأ ماكفارليأ )محرر( تتأيم ملاهج أنيم  دراسة حالة ض الداخلية STEMمدارس   اوليا روهرتل - 27
 18-17 ص ص  4112للطلبة الأنفوقيأ  تراأة محأود الو يدي  الريا    مونبة العبيوار  
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(  وهذ  الأدرأة تحاوت النخفيف مأ  دة اتانقائية الشديدة هالأدارس 28) STEMلنختتا  
 الأنختتة  وتني  الفر ة يماو عدد كبير مأ الط ب.  

 وتنميتهم مهنياإعداد المعلمين  - 2

الأعلأيأ وال دار الشهادا    يث ير  الوتيا  الأنحدة علا الللاو ال مركزي في العداد تعنأد 

وينم اإلعداد في كليا  النرهية وكليا  الأعلأيأ  ويونلد   كل وتية موئولة عأ اتعنأاد اهولي لأعلأيها

 هيأ الأحنوى العلأي وعلم اللفل النرهوي ألوا  تجأع 2هرامج مدتها  علا اإلعداد األكاديمي والتربوي

هراامج إلعداد  1211(  ويواد في الوتيا  الأخنلفة ما يقرب مأ 29والدارة التف ) وطرق الندريل

الأعلأيأ  وكلها توفر هرامج لنعليم الرياضيا  والعلوو  ومعلأها هرامج اامعية مدتها يرهع ألوا   

م يحتل الأعلم قبل تعييله علا رتتة مزاولة الندريل ث  (21ولوأ تواد هرامج مدتها تأل ألوا  )

قامت هعض الجامعا   STEMمأ الوتية قبل ير ينأوأ مأ العأل هالأدارس  والرا لطبيعة مدارس 

الذي هدي في اامعة  UTeachهنلليم يألوب إلعداد معلأيأ منختتيأ للعأل ههذ  الأدارس مثل معهد 

 ههدف رفع كفاءة الأعلأيأ STEMد الأعلأيأ في تختتا  كوأيلة مبنورة إلعدا 1997توواس عاو 

مأ ت ت تطوير يألوب العدادهم  ويني  الأعهد للط ب الحتوت علا الدراة العلأية في غاور يرهع 

ألوا   كأا يوفر الندريت الأوثف داتل الفتوت الدراأية ويقدو الدعم للأعلأيأ الجدد ت ت الولوا  

في الفتوت الدراأية  كأا يوفر الأواهيأ الذيأ يزورور الأعلأيأ الجدد  اهولا مأ العأل هالندريل 

 7111  و4112معلم رياضيا  وعلوو هحلوت عاو  2211وتطة الأعهد تهدف إلعداد وتعييأ يكثر مأ 

 (.21) 4118مأ معلأي الرياضيا  والعلوو هحلوت عاو 

 التنمية المهنية للمعلمين

 أواء الأهلية النلأية الأعلأيأ  وتحقيق ندريته كبيرا اهنأاما ةاهمريوي الأنحدة  الوتيا وتهنم 

 والأهارية  الأعرفية وقدراته الأعلم  هأوىنوى اترتقاء يال مأ الأدرأىة يو تاراها ذل  داتل كار

وهلاف  ور عديدة للنلأية   النعليأية العألية يهداف تحقق الني والأأارأا  هالخبرا  العألية وتزويد 

الندريت  ومجنأعا  النعلم الأهلية  والدكنورا  الأهلية  ومدارس النلأية الأهلية  هذا هجاات كبرامج 

 الأشروعا  الني تدعم اللأو الأهلي ملهاض

 مشروع المعهد الصيفي -0

اهد تعاواي هيأ اأعيا  اهعأات والتلاعة والحوومة  ( i-STEM Summer) مشروع 

واأنخداو الأأارأا  القائأة علا   النطوير الأهلي للأعلأيأ والنعليم العالي وركز  الأجأوعة علا

اهدلة لنعزيز الأعلم وفعالينه  ويخطط معهد التيف لدورا  موثفة تأزج هيأ الأحاضرا  العامة  

والعرو  وغيرها لندريت الأعلأيأ علا علا ر النوامل هيأ فروع العلوو  وقد تم دعم الأعهد مأ ت ت 

لنولفة لول الأعلأيأ الأشاركيأ  ويناأأ البراامج اأنوشاف الأحنوى مأ ت ت مل  ويموات لن طية ا

                                                           

STEM High Schools. Specialized Science Technology  ,2008and Others. , Means,Batbara  – 2

Engineering and Mathematics Secondary Schools in the U.S. SRI International, Menlo Park, 
CA.P.9. 

3- Sandra Abell,(Ed.). ,2006, Science Teacher Education: An International Perspective Vol. 

10. Springer Science & Business Media.p.126. 

.p.17.op.cit Aubrey H. Wang, and Others, -1 

2- Ben Backes, and others, 2016, Can UTeach? Assessing the Relative Effectiveness of 

STEM Teachers. Working Paper 173. National Center for Analysis of Longitudinal Data in 

Education Research (CALDER).( ERIC Number: ED573187),P.1 
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(  وتأثل البرامج 24والر     والعرو  النقديأية وورش العأل) ياشطة الأخنبر  والندريت الأيدااي

التيفية متدرا مهأا للنلأية الأهلية   يث يناح للأعلم الاراء النجارب والأشاركة في ي دث اههحاث 

 لأية  واتط ع علا الدراأا  هجاات الأأارأة العألية.الع

 (MISOمشروع ) - 8

- MISO (Maximizing the Impact of STEM Outreach through Data:Driven 

Decision-Making) 

 وتية هجامعة للعلوو الوطلية الأؤأوة مأ الجامعي  هنأويل الحرو اطاق في يلفذ الأشروع  هذا  

 واتهنوارا  الأأارأا  يفال تعلم ينم مأ ت له تبادت لنعزيز مجنأع الأشروع هذا ويهدفكاروليلا  

 توايه في الجامعي قبل النعليم في STEM يثر هرامج لنعأيق وذل   والبا ثيأ والخبراء الأعلأيأ هيأ

 هذا ويعنبر  الأشروع ههاشطة للنوعية الأشاركة الأونقبلية  وزيادة واهكاديأية الأهلية الط ب تيارا 

اهداء   هنطوير الأشاركيأ مأ للعديد توأ  تحنية هلية يوفر كأا الجامعة  اطاق علا تعلم مجنأع الأشروع

فالأعلأور يعرفور ويفهأور قيأة النعليم القائم علا اتأنقتاء  والنعلم النعاواي  والنعليم القائم علا 

أيأ  يعودور اللا النعليم النقليدي  لذا يلب ي تعزيز النطوير الأشاريع  ولوأ هدور الندريت والدعم الأ ئ

 (.20الأهلي لنحويأ مخراا  النعلم )

 تحليل بعض جوانب مدارس المتفوقين في مصر والواليات المتحدة األمريكية -خامسا 

 متر الوتيا  الأنحدة اهمريوية واه الأقاراة

 يدار النعليم هطريقة ت مركزية  تنعاور اإلدارة

كثير مأ الجها  و الأؤأوا  في رأم 

 أياأنه هأا ينلاأت مع  ااا  الأجنأع

تلفرد وزارة النرهية والنعليم وو دة 

STEM   هالوزارة هول يمور الأدارس

 والأشاركة في رأم الوياأا  محدودة 

النأويل موئولية مشنركة هيأ الأونويا   النأويل

الحوومية الأخنلفة  هجاات الأشاركة 

الواأعة مأ مؤأوا  الأجنأع الأداي 

 في تقديم الدعم الأالي والفلي.

النأويل مركزي  وومي يعنأد هتورة 

يأاأية علا موارد الوزارة والأشاركة تواد 

 توور معدومة.

تنلوع أياأا  القبوت هالأدارس معنأدة  أياأة القبوت

علا الدراا  الدراأية وريي مجالل 

ملف الأدارس وامنحااا  الذكاء و

 اإلاجاز.

ينم الاراء اتنبارا  اللونرواية للط ب 

الحا ليأ علا يعلا الدراا  في التف 

الثالث اإلعدادي تهدف لقياس القدرا  

 العقلية للط ب.  

ينم العداد الأعلأيأ يكاديأيا ومهليا  العداد الأعلم 

للندريل للط ب الأنفوقيأ في كليا  

النرهية والأعاهد الأنختتة إلعداد 

ثم ينم الحتوت علا  STEMأي معل

ينم العداد الأعلأيأ في كليا  النرهية 

للندريل لجأيع الط ب وت تواد هرامج 

اامعية إلعداد معلأيأ لأدارس الأنفوقيأ 

                                                           

to pproach Antegrated Institute: An Iummer SSTEM -I ,2012 and Others, Nadelson,Louis  -3

Teacher Professional Development in STEM. Journal of STEM Education: Innovations 

and Research, Vol. 13(2),pp. 69-83(ERIC Number: EJ978728) 

1- Collins, Ms Tracey Louise, 2014, MISO (Maximizing the Impact of STEM Outreach 

Through Data-Driven Decision-Making): Building and Evaluating a Community of Practice. 

Age, 24, 1. P.6. 
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 STEMيو هرامج  رتتة لأزاولة مهلة الندريل.

النلأية الأهلية 

 للأعلأيأ

تنوفر للأعلأيأ فرص منلوعة لللأو 

ية واأاعية الأهلي أواء هتورة فرد

وتنوفر فرص للحتوت علا الدراأا  

العليا  يث تنعاور الأدارس مع هعاها 

البعض والأدارس مع الجامعا  

والأراكز البحثية في هرامج اللأو الأهلي 

 للأعلأيأ

تقوو اهكاديأية الأهلية هعقد دورا  تدريبية 

للأعلأيأ الذيأ ينم اتنيارهم للعأل هأدارس 

الأنفوقيأ  وهعد اتلنحاق هالعأل ينم تلليم 

 دورا  تلشيطية يثلاء اإلاازة 

 المقترحات اإلجرائية لتطوير مدارس المتفوقين تتضح في عدة مجاالت كالتالي: -سادسا

 ل اإلدارةمقترحات لتطوير مجا – 0

الاشاء هيئة عليا لإلاراف علا الأدارس تجأع يعااء مأ كافة الأؤأوا  ذا  التلة هأدارس  –ي 

 الأنفوقيأ  مثل وزارة النرهية والنعليم والنعليم العالي والبحث العلأي والنولولوايا.

 عالية.دعم ديأقراطية النعليم ومل  قيادا  الأدرأة الت  يا  الوافية إلدارتها هوفاءة  -ب

 هلاء الاو الداري يجأع هيأ الأركزية وال مركزية والفواح الأجات لأجلل اهملاء هالأشاركة. -ج

 وضع يأل موضوعية تتنيار القيادا  الأدرأية وهيئة الندريل. -د

 مقترحات لتطوير التمويل -8

  اديدة مأ ت ت العأل علا تلويع متادر النأويل وت يقنتر علا النأويل الحوومي  هل فن  مجات -ي

 الأؤأوا  التلاعية الوبرى.

 اأن  ت الأشروعا  العلأية لنحقيق مواأت اقنتادية. -ب

عقد اراكة فعالة هيأ الأدارس والأؤأوا  التلاعية والأراكز البحثية  -ج

 والجامعا .

 مقترحات لتطوير أداء المعلم -3

 واتنيار يفال العلا ر.وضع معايير مهلية وو ف دقيق لأعلأي مدارس الأنفوقيأ  –ي 

الاشاء هرامج إلعداد الأعلم علا الأونوى الجامعي يو مونوى الدراأا  العليا إلعداد معلم منخت   -ي

 لأدارس الأنفوقيأ.

عقد اراكة هيأ الأدارس والجامعا  البحثية لنلفيذ هرامج النلأية الأهلية لرفع الأونوى اهكاديأي  -ب

 والأهلي لهيئة الندريل.

 رحات لتطوير نظام االلتحاق بالجامعةمقت -2

 عأل معادلة لشهادة مدارس الأنفوقيأ الثااوية يأوة هالشهادا  اهالبية. -ي

 ت يير الاو النلويق الذي يعنأد علا اللوبة الأراة هاه يايع  ق ط ب مدارس الأنفوقيأ. -ب
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ب للخارج وهذل  تفقد متر الاشاء اامعا  هحثية وطلية تأنيعاب الخريجيأ   نا ت يوافر الط  -ج

عددا كبيرا مأ العقوت الأبدعة  وتوفير مل  داتلية للط ب الأنأيزيأ هالجامعا  الوبرى لدعم النفوق 

 العلأي للط ب  تتو ا ير هلاف فجوة هيأ الاو مدارس الأنفوقيأ وهيأ الللاو في الجامعا  النقليدية.

 والدولية دراا  للنأيز العلأي.مل  الط ب الفائزيأ في الأواهقة الأحلية  -د

 

 المراجع العربية

  في هرواوديأ ماكفارليأ )محرر( تتأيم الداخلية: دراسة حالة STEMمدارس اوليا روهرتلض  - 1

 .4112ملاهج أنيم للطلبة الأنفوقيأ  تراأة محأود الو يدي  الريا   مونبة العبيوار  

  تراأة فايزة الحأادي الريا ض عقول األطفال النابغينانحدار أمريكا: الحرب على ايأل دي يل   - 4

 4114مونبة العبيوار  

ض بناء القاعدة المعلوماتية لمصر وروافدها التعليمية في المستقبلأحر عبدالحأيد وي أد عأرار   – 0

دراأة في مونقبل تعليم الرياضيا  والعلوو  القاهرةض مركز الأعلوما  ودعم اتخاذ القرار 

 .4119وزراء  هأجلل ال

  القاهرة  مونبة تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرةأعاد محأد عيدض  - 2

 .4110اهاجلو 

 التربية مجلة مستقبلالنعليأية   الللم تجديد في وتهثيرها الرقأية ضياء الديأ زاهرضالنولولوايا - 2

 . 4117 26 ع10  متر  مجلد العربية

  4110  0عأار  دار اهع و ط -طبيعتها وسائلها تحدياتها –العولمةمحأد هوار  عبدالوريم  - 6

عزة الديوطيض اأنراتيجية مقنر ة لنفعيل مدارس الأنفوقيأ في العلوو والنولولوايا هأتر في ضوء  - 7

  قوم ي وت النرهية    غير منشورة رسالة دكتوراه  STEM Educationمنطلبا  مدتل 

 .4118كلية النرهية   دمياط  

عقيل محأود رفاعي  هطاقة اهداء الأنوازر كأدتل لنقييم اهداء اإلداري لأديري مدارس العلوو -8

 164  اامعة اهزهر  ع مجلة كلية التربية( هجأهورية متر العرهية  STEMوالنولولوايا )

 .226- 078  ص ص 4112يلاير   1ج 

من أوراق المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية علي الويد الشخيبي  الأشاركة الأجنأعية في النعليم   - 9

   اامعة الألتورة.4112يكنوهر  0-4يفاق اإل  ح النرهوي في متر  بالمنصورة
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العولأة القاهرة ض هل يأوأ لنجليا  النرهية ير توااه تحديا  التربية والعولمةمجدي عزيز الهراهيمض - 11

 .4118 دار عالم الونت لللشر والنوزيع 

بشأن منح الشهادة الثانوية المصرية من مدارس ( 414وزارة النرهية والنعليم  قرار وزاري رقم )-11

 . 4114  القاهرة  مونت الوزير المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا

بشأن نظام القبول والدراسة واالمتحانات في ( 084) وزارة النرهية والنعليم  قرار وزاري رقم-14

 . 4114الثااوية في العلوو والنولولوايا  القاهرة  مونت الوزير  مدارس المتفوقين

  القاهرة  وزارة 8131- 8104الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعيوزارة النرهية والنعليم  -10

 .4112النرهية والنعليم  

بشأن قواعد قبول الطالب الحاصلين على شهادة ( 4101يم العالي  قرار وزاري رقم )وزارة النعل -12

 . 4118يوايه 12  107  الوقائع الأترية ع  1العامة وما يعادلها  مادة  الثانوية
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 الملخص

هدفت الدراأة لأعرفة الوضع الراهأ لأدارس الأنفوقيأ للعلوو والنولولوايا  وضع مقنر ا   
في متر هاتأنفادة ( STEM)ع ج هعض الأشو   الني توااه مدارس الأنفوقيأ للعلوو والنولولوايا ل

مأ تبرة الوتيا  الأنحدة اهمريوية  وتلاولت الدراأة مدارس الأنفوقيأ في كل مأ متر والوتيا  
يهأية توفير الأنحدة  وعر  لبعض التعوها  الني توااه الأدارس في متر  وتو لت الدراأة اللا 

النأويل ال زو وتلويع متادر   واتهنأاو هإعداد الأعلأيأ الأنختتيأ  ومل  الأدارس الأزيد مأ 
اتأنق ت إلدارة الأدارس لنؤدي مهامها والنوأع في الشراكة هيأ الأدارس والجامعا  والأراكز البحثية 

 لنوفير هيئة تعليأية داعأة للبحث والنجريت.

 خبرة الواليات المتحدة -مدارسالتطوير  -ة: مدارس المتفوقينالكلمات المفتاحي

Abstract 

The study aimed to know the current situation faced by the Schools of 
excellence of science and technology in Egypt (STEM), benefiting by the 
experience of the United States of America. showing some difficulties which 
face schools in Egypt, The study found the importance of saving the necessary 
funding that is needed and diversifying its sources, paying attention to the 
preparation of specialized teachers, and give schools more autonomy to perform 
their tasks and expanding the partnership between schools, universities and 
research centers to provide a supportive learning environment for research and 

experimentation.                                                             

Key words: Schools of excellence - Development of schools- STEM. 
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