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 بكلية العلوم وورشة العمل عن  الزيارة الخاصةتقرير

  ( للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالغريبةSTEMمدرسة )ل 

************* 

نائتتر رئتتيا رئتتيا الماة تت   الستتيا   ا  الستتيا اتستتتاد التتا ت ر  رعايتت تحتت       

  عةيتتا  ةيتت  ال ةتت     ا الستتيا اوتترا  الماة تت  لوتتئ م  اةتت  الةمتةتت   تنةيتت  ال يئتت   

لةةتفتت نيم  تتع ال ةتت    الت ن ل ميتتا  (STEM)إستتتل ة   ةيتت  ال ةتت   لايارتستتا ةارستت  

 لاعت   دلك ل لا نتا     روت  عةت   8112/ 6/11 الغر ي   ع ي   الثالثاء الة ا ق 

ال حتت ا ال ةةيتت  التي يليتت  لةوتتاري    ال ةيتت  عتتم ةستتاكة  ال ةيتت   تت  امتتراءالستتةينار 

ثتت م يال تتا  عتتااك  ستتت   ثال  نتتا ح تتر ال ايتتا ةتتم اليتتالر ي ةتت  يتتالر الةارستت  

  إستةر  النا   ساعتيم ةم  اء إن لااكا   ة س  ةور ع الايار 

 :مايلي نص علىمحتوى الندوة 

تنا   ال ةة  األ لع ا ا/   ي  ال ةي  لوئ م  اة  الةمتةت   تنةيت  ال يئت  حيتا        

  تتاس ستتيااتت الترحيتتر ال تتالا لستتوتء اليتتالر  عتتم ةتتاس ستت ااتت ال الغتت     متت ا 

كتتوتء اليتتالر  ةوتتر يس   تتع  ةيتت  ال ةتت    تتاأل اإ كتتدا  اه تتا   إلتتع ةنانوتتتت 

ا حتاثس  ال تاا  ةتية تاتس  ةتم  ةيت  ال ةت    حريت  لةمة ع  ةم اليالر  ع ةما  

 نتتا تةتت  ةنانوتت  لحةتت    الةوتت ال  ال اصتت   م حتتاثس  ة انيتت  إيمتتاا ا ةصتتااني  ه

عتتم الةوتتا   ال ةةيتت   الصتت   ا  التتت  تتت امسس   اكتتاا   صتت ر  عاةتت  اليتتالر 

فتت  ا حتتاثس  ال ةةيتت   ات تتا   التتع تلتتاي  عتترج ت ريفتت   ا متتت ال حتتا ال ةةتت  الة تة



  ةيتتت  ال ةتتت    الةوتتتاري  الة تةفتتت   ةتتتاارا الةتفتتت نيم   ن نوتتت  اي تتتا اكتةاةتتتا  

اليتتالر  اتن تتةا  لةاراستت   تت   ةيتتا  ال ةتت   ةستتتل ال  تمةيتت  ات  تتار ال اصتت  

 ةستل ةس  ال ةة    ان  الةنانوا  ةثةر      م  ستاا  الت ا  التفتاك   حريت  ا تااء 

 الراي ةم التالةيد الةتف نيم 

 العمل:ورشة 

يتتالر ةارستت  الةتفتت نيم التتع ار  تت  ةمة عتتا   نتتا  اتستتاتد   الةوتتر  م  تلستتي 

 رئيسي :

: يتتتالر ةوتتتاري  المينتتتا   السناستتت  ال راثيتتت   الت ن ل ميتتتا المجموعةةةة اىولةةةى -

الحي ي  التي يلي  الي ي   راسسا السيا   ا  السيا ا راكي  سال    ي  ال ةي  لوتئ م 

 ال يئ   اة  الةمتة   تنةي  

  يتتالر ةوتتاري  اليانتت  الةتمتتاا   استتت اا  الةي ر  ي لتت م  :المجموعةةة النانيةةة -

الا ت ر  / ويةاء حةاس الص اغ الةارا  لس  الن ا  التع نانو   راستت السيا  

ةمة ع  ةم اليالر ال اا ا حاثس   الن اتتا   إ تااتس   كة انيت  حت  الةوت ال  

 و ة     يالر ةنس  عةع حا  ال اص   ع ةما    حاثس   السةاع لة

يالر ةواري  ت ن ل ميا الة ة ةا   الحاسر اتل   تصتةي   المجموعة النالنة: -

التا ت ر/ استاة  ع تا الستااس  نتي  الةتارا الةستاعا  لست   ال راةج  راسسا السيا

حيا تحا ر ة  ةمة ع  ةم اليتالر ال تاا   و    الحاسر اتل  -الريا يا 

 اتلع  إ ااتس   كة اني  ح  ةو التس   ع ةما    حاثس     حاثس   ةما  الحاسر

  : ةمة ع  ا حاا الفياياء التي يلي   ةوتاري سا  راستس  الستياالمجموعة الرابعة -

التتا ت ر /  حةتتا ستت يا عتتتة  الةتتارا الةستتاعا  لستت  الفيايتتاء حيتتا تحتتا ر ةتت  

ةمة عتتت  ةتتتم اليتتتالر ال تتتاا  حتتتثس   لستتت  الفيايتتتاء  إ تتتااتس   كة انيتتت  حتتت  

 ةو التس   ع ةما    حاثس  

  نا ت  علا  رو  ال ة  لةةمة عا  اتر    عةع الت ااي    نفا الت ني   



  روتت  إ تتةتت    اليتتا  النتتا   اع   نصتت  ثتت  استتتغرن   روتت  ال ةتت  حتت ال  الستت

  يتت  ال ةيتت  لوتتئ م  اةتت  الةمتةتت  الستتيا   ا   صتت ر تد اريتت  لةيتتالر ةتت  ال ةتت  

 تنةيتت  ال يئتت     تتاس اليتتالر ستت ااتس  ال الغتت     متت اك    ةيتت  ال ةتت    عتتم ةتتاس 

اهستتتفاا  الةثةتتر  ةتتم كتتد  الايتتار  إ  ةتتا   تتاس ةوتتر ع الايتتار   إعمتتا س   ي تتا 

 وتتت رك  ال تتتالا هاار  ال ةيتتت  عاةتتت     يتتت  ال ةيتتت   اصتتت   لحستتتم اهستتتتل ا  

  اهستفاا  ال اةة  ح   إيماا حة   لةةو ال  ال اص   م حاا اليالر 

                       

   ي  ال ةي  لوئ م  اة  الةمتة   تنةي  ال يئ                        

                               

 ا ا / السيا ا راكي  السيا سال                                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


