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د.فهد بن سليمان الشايع
مدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر)
كلية الرتبية-جامعة امللك سعود
نشأة املركز:
صددد ت موافقددة و ا ت التعلدديم العدداي علددك ويددي مركددز التميددز البحثددي يف تطددوير تعلدديم العلددوم والرياضدديات و لددك
ضددما املرةلددة الثاميددة مددا مشددرو مراكددز التميددز البحثدديا ومددام معدداي و يددر التعلدديم العدداي األسددتا الدددكتو لالددد بددا مددد
العنقددري بتوميددد عقددد ويددي املركددز مددد معداي مدددير اجلامعددة األسددتا الدددكتو عبددد اه بددا عبددد الددرثا العثمددا يف  01جد
ما عام 0241هد املوافق 4112/7/01م علما بأ املركز بدأ مرةلتد التأسيسدية اوافقدة معداي مددير اجلامعدة علدك تأسديس
مركز تطوير تعليم العلوم والرياضيات يف غرت شهر مضا ما عام 0242هد املوافق 4117/1/01ما
الرؤية:
أ مكددو بيددرب اخلددلت األوو يف الددو ا العددري ،ومرك دزا عامليددا ياديددا يف تطددوير تعلدديم العلددوم والرياضدديات وأ ا همددا
وفق أفضي املعايري والتوجهات العامليةا
الرسالة:
تقدددل الدددعم العلمددي الرتبددوي للممسسددات التعليميددة واملهتمددل ،اددا يسددهم يف تطددوير تعلدديم العلددوم والرياضدديات علددك
املسددتوحمل ا،لددي ،والعددري ،والعدداملي ( ددا ،تددد ي  ،فعاليددات ،ش دراكة) ،وإب درا دو ه ددا يف التنميددة ا ضددا ية وا جتماعيددةا
و لك ما لالو تفعيي أدوا الشركاء:
 الطالب :باملشاكة الفاعلة واملمتعة يف تعلم العلوم والرياضياتا
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 املعلمو بتملك القد ات النوعية يف تعليم العلوم والرياضياتا
 املناهج واللامج الرتبوية :بالتطوير املستمر ومواكبة املستجدات للوصوو إىل تعليم مميزا
 اإلدا ت التعليمية :بتبين برامج فاعلة تسهم يف فد كفاءت تعلم العلوم والرياضيات وتعليمهماا
 أولياء األمو وأفراد اجملتمد :بالوعي بأمهية العلوم والرياضيات يف ا يات ودو مها فيهاا
 الشراكة املمسساتية :بدعم موعي جلهود تطوير تعليم العلوم والرياضياتا
 الش د دراكة العاملي ددة :بتنفي د د

ددوت وب د درامج مش ددرتكة وتومي ددو ل د دلاام النوعي ددة ا ددا يس ددهم يف تط ددوير تعل ددم العل ددوم

والرياضيات وتعليمهماا
األهداف:
0ا تطوير لغة فكرية وعلمية مشرتكة بل الرتبويل واملختصل يف جماي العلوم والرياضيات يف
مراةي التعليم العام واجلامعي؛ للمساعدت يف تكويا جمتمد معريف متناغم متميز يف جمال ا
4ا تكويا شراكات مد للات موعية ثية عاملية لتطوير تعليم العلوم والرياضيات ،وبناء للات ثية لية متميزتا
1ا إجراء وت ومشا يد و نية لتشخيص وامد تعليم العلوم والرياضيات يف اململكة العربية السعودية وسبي تطويرها
2ا دع ددم البح ددوت املتخصص ددة ،والت ددأليو ،والرتل ددة ،و س ددااي ددالب الد اس ددات العلي ددا ات العالم ددة بتعل دديم العل ددوم
والرياضيات ومشا يعهما
5ا إعد ددداد ب د درامج تد يبيد ددة لتطد ددوير مد ددد ات معلمد ددي العلد ددوم والرياضد دديات ،وأعضد دداء هي،د ددة التد ددد يس ،والطد ددالب وفد ددق
ا ةتياجات وا جتاهات املعاصرت وتنفي هاا
6ا عقد املم رات ،والندوات ،وو ش العمي ،وا،اضرات العلمية اا يسهم يف تطوير تعليم العلوم والرياضياتا
7ا تقدددل لدددمات واستشددا ات تربويددة ،وبدرامج تعليميددة متنوعددة ملختلددو الف،ددات املسددتفيدت مددا لددالو بوابددة إلكرتوميددة
تفاعليةا
2ا مشر الوعي اجملتمعي بأمهية تطوير تعليم العلوم والرياضياتا
فكرة شعار المركز ومكوناته
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( 0أفكر) كلمة لعرب ما أوااي ةروف املواد كما يلي:
أ :أةياء
ف :فيزياء
ك :كيمياء
 :ياضيات
( 4الباي) مز ياضي ميثي مسبة يط الداارت إىل مطرها ،ةس بدمة العامل املسلم غيات الديا الكاشيا
 1يرمز لألمواج املستعرضة يف الفيزياء
 2يرمز للخلية يف علم األةياء ،وا لقة السداسية بالكيمياءا
 5ترمز الله املستخدم بكثرت يف معامي العلوم ،ويرمز للحرا ت وهي مز للحياتا
 6وهي التصا و(The Excellence Center of Science & Mathematics Education) :

شركاؤنا لدعم تعليم العلوم والرياضيات وتطويره
ةىت يتمكا املركز ما صند تغيري يف التعليم العدام والتعلديم العداي ،ف مد سديعمي علدك توسديد مصداد ه ا،ددودت مدا
لالو التعاو مد اهلي،ات واملنظمات ا كوميدة واخلاصدة؛ لرعايدة األمشدطة والتخطديط هلدا ادا يركدز الضدوء علدك تعلديم العلدوم
والرياضدديات؛ ل د ا ف د بعددا أهددداف املركددز تسددتهدف بندداء عالمددات ش دراكة مددد املراكددز األل درحمل واملنظمددات ةددوو العددامل،
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لدعم تعليم العلوم والرياضيات وتطويرمها يف اململكة العربة السعودية ،وتركز ا تفامدات علدك الددعوت إىل التعداو يف جمدا ت
البحا الرتبوي والعلمي ،وتدد ي الطدالب واملعلمدل ،وتبدادو البداةثل ،وتقددل العدو يف الدلامج الرتبويدة ،والعمدي البحثدي
التعاوين بل املركز واملراكز األلرحملا

ً
حمليا:

 و ا ت التعليم العايا
 و ا ت الرتبية والتعليما
 اجلامعات السعودية ا كومية واخلاصة ،ولاصة كليات العلوم والرتبيةا
 املمسسة العامة للتد ي الفين واملهينا
 اجلمعيات العلمية املتخصصة دالي اجلامعة ،ولا جهاا
 مراكددز األ ددات واملراكددز العلميددة ا كوميددة واخلاصددة مثددي :مدينددة امللددك عبددد العزيددز للعلددوم والتقنيددة ،ممسسددة
امللك عبد العزيدز و جالد لرعايدة املوهدوبل ،هي،دة الغد اء والددواء ،والرااسدة العامدة لأل صداد وثايدة البي،دة ،اهلي،دة
ً
دوليا:

الو نية ماية ا يات الفطرية وإمنااها ،وغريهاا

 و ا ات التعليم العاي وما يعادهلا ما مكات تربية إمليمية وعامليةا
 و ا ات الرتبية والتعليم ومكات الرتبية اخلليجية واإلمليمية والعامليةا
 اجلامعات والكليات واملعاهد العاملية ا كومية واخلاصةا
 املدا س النوعية كمدا س املوهوبلا
 مراكز األ ات واملراكز العلمية ا كومية واخلاصةا
 املراكز ،واملنظمات ،واهلي،ات املتخصصة يف اجملاو يف خمتلو دوو العاملا
 املركز الو ين للقياس والتقول يف التعليم العايا
الشركاء احلاليون:
إميامددا مددا املرك ددز بأمهيددة عق ددد الش دراكات م ددد عدددد م ددا اجلهددات الريادي ددة يف اجملدداو ،فق ددد م ددام املرك ددز بتوميددد عق ددود
313

 فهد بن سليمان الشايع.د
:لدمات مد عدد ما الشركاء وهم
 وجامعة كولو ادو بأمريكاا، مباد ت كا و وأميا لتعليم العلوم جبامعة بريتش كولومبيا بكندا
Carl Wieman Science Education Initiative (CWSEI)", at the University of British
Columbia, Canada & University of Colorado at Boulder. USA.

 مركز د اسات تعليم العلوم والرياضيات جبامعة ليد
The Centre for Studies in Science and Mathematics Education (CSSME). University
of Leeds, UK

 املعهد الو ين للرتبية يف سنغافو ت
National Institute of Education, Singapore

تعاومية مراكز التميز لتعليم العلوم والرياضيات يف تكساسا



Texas Regional Collaboratives for Excellence in Science and Mathematics Teaching

 الو يات املتحدتا، مركز تعليم العلوم والرياضيات جبامعة تكساس
Center for Science and mathematics Education, The University of Texas at Austin,
USA.
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 املركز الو ين للقياس والتقول يف التعليم العاي (مياس) بو ا ت التعليم العاي يف اململكة العربية السعوديةا

أهم اإلجنازات
المشاريع البحثية والتطويرية:
 أ لددق املركددز عدددت مشددا يد و نيددة ثلددرب يف (بندداء معددايري تعلدديم العلددوم والرياضدديات يف التعلدديم العددام يف اململكددة،
ومعددايري ب درامج إعددداد معلمددي الع ددوم والرياض دديات ،تشددخيص وامددد تعل دديم العلددوم والرياض دديات يف التعل دديم العددام يف
اململك ددة وتط ددويره ،تش ددخيص وام ددد تعل دديم العل ددوم والرياض دديات يف املراة ددي األولي ددة م ددا التعل دديم اجل ددامعي) وتط ددويره،
والعمددي جددا ةاليددا علددك إهدداء لطددط هد ه املشددا يد بشددكلها التفصدديلي ،ومددد مددتج عددا هد ه املشددا يد يف مرةلتهددا
األوىل عدد ما البحوت والد اسات ا ستطالعيةا
 مت تقدل ال ة أ ات يف الت مم رات علمية عامليةا كما أ املركز أمت ستة أ ات علمية وجيدري ةاليدا اسدتكماو
إجراءات مشرها يف جما ت علمية ،وتقدل بعضها اآللر يف مم رات عامليةا
 أعلددا املركددز عددا دعددم األمشددطة العلميددة وفقددا ،ألولويات د البحثيددة يف عدددد مددا ا،دداو ثلددرب يف (البحددوت العلمي دة
املتخصصددة ،دعددم سددااي الد اسددات العليددا ،تددأليو الكت د العلميددة املتخصصددة وترلتهددا ،ودعددم النشددر العلمددي)
وجيري ةاليا د اسة  11مقرتةا علميا ما مبي اللجنة العلمية يف املركز ،ومد مت إمرا عدد ما املشدا يد األلدر مبدي
هاية العام ا ايا
 أصددد املرك ددز عددددا م ددا التقددا ير واألدل ددة العلميددة ،وم ددا أبر هددا (من ددو ج اجلدددوو ال دددو ي الدددااري ،لي ددي مش دداكة
اململكددة يف التبددا الددتمس 4117م ،ترلددة تقريددر الرتبيددة العلميددة يف أو وبددا ،باإلضددافة ألدلددة مسدداعدت للمعلمددل
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واملعلمات)ا
 استقط املركز عددا ما اخللاء والباةثل املتميزيا املتفرغل للعمي باملركز ،وعدد ما الب الد اسات العلياا
الفعاليات وحلقات النقاش:
إميامدا ،مددا املركددز بأمهيددة الشدراكة اجملتمعيددة فقددد عقددد املركددز العديددد مددا الفعاليددات ،والددم ادددف لتطددوير تعلدديم العلددوم
والرياضيات يف اململكة العربية السعودية ،وما أبر ها:
 عقد و شدة عمدي دوليدة تأسيسدية بعندوا تطدوير تعلديم العلدوم والرياضديات :الرايدة والشدراكة العامليدة و لدك لدالو
الفددرتت  11-41و ا جددة 0242هدد ،املوافددق  1-2يندداير 4112م ،اشدداكة ةسددة لدلاء عددامليل ،باإلضددافة إىل
أكثددر مددا  511مشددا ك ،ومشدداكة مددا اخل دلاء واملهتمددل يف جمدداو تعلدديم العلددوم والرياضدديات مددا دالددي اململكددة
ولا جهاا
 تنظدديم ةلقددة مقدداش بعن دوا كددا ددالب التعل ديم العددام مددا أساسدديات الرياضدديات ومها ااددا :مسددمولية مشددرتكة
و لك يوم الثال اء0241/6/6 :هد ،املوافق 4112/6/01م ،ضدو عددد كبدري مدا املختصدل واملهتمدل بتعلديم
الرياضيات ما كافة القطاعات جتاو  061مشاكا ومشاكةا
 عق ددد و ش ددة عم ددي بعند دوا أولوي ددات البح ددا يف تعل دديم العل ددوم والرياض دديات يف اململك ددة العربي ددة الس ددعودية بت ددا ي
0211/0/41ه دد ،املواف ددق 4111/0/41م ،و ل ددك ض ددو ع دددد م ددا املس ددمولل يف و ا ت الرتبي ددة والتعل دديم وو ا ت
التعلدديم العدداي ،ومدينددة امللددك عبددد العزيددز للعلددوم والتقنيددة ،وةضددو أكثددر مددا  061مشددا ك ومشدداكة مددا خمتلددو
اجلامعات السعودية واجلهات ات العالمةا
 مظم املركز ةلقة مقاش بعنوا ا لتبا ات الدولية س ) :(TIMSSإىل أيا متج ؟  ،و لك درب عايدة معداي
الدددكتو لالددد بددا عبددد اه ألسددبم ماا د و يددر الرتبيددة والتعلدديم لتعلدديم البنددل ،يف يددوم ا نددل 0211/6/05ه دد،
املوافددق 4111/6/2م ،و لددك ضددو جمموعددة مددا وكددالء ومسدد،وي و ا ت الرتبيددة والتعلدديم وو ا ت التعلدديم العدداي،
واشاكة أكثدر مدا  411مشدا ك ومشداكة مدا املختصدل واملختصدات مدا خمتلدو اجلامعدات السدعودية واجلهدات
ات العالمةا
البرامج والدورات التدريبية:
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مظدرا أل املركدز يعدت بتطدوير التعلديم بالد جدة األوىلا ويددأ يف مقدمدة لدك تطدوير مسدتوحمل املعلمدل ،فهدم يشددكلو
ةجر الزاوية ألي تطوير منشود ،ل ا فقد دأب املركز علك العناية جبام التد ي  ،ولصدص لد لك وةددت مسدتقلة اددف
إىل إمامة عدت أموا ما التد ي منتها التد ي ا،لي خبلات لية والتد ي ا،لي خبدلات عامليدةا والتدد ي اخلدا جي يف
مراكددز عامليددة متميددزت؛ ومددد عقددد املركددز عددددا مددا ال دلامج والدددو ات التد يبيددة دالددي اململكددة ولا جهددا جتدداو ت أكثددر مددا
 7511ساعة تد يبية ،استفاد منها أكثر ما  711مستهدف ،وما أبر ه ه اللامج املنف ت:
 برمددامج تطددوير مهددين لطددالب الد اسددات العليددا يف جمدداو تعلدديم العلددوم والرياضدديات يف جامعددة ليددد باململكددة املتحدددت،
شا ك في عشرت ما الب الد اسات العليا ما ةس جامعات سعوديةا
 تنفي ةسة برمج تد يبية تطويرية مدمها للاء عامليل ما جامعم تكساس وكلو ادوا
 مثا دو ات تد يبية عقدت يف منا ق اململكة املختلفةا
ومد استفاد ما ه ه اللامج  021عضو هي،ة تد يس ما الرجاو والنساء ما خمتلدو اجلامعدات السدعودية ،و111
معلددم ومعلمددةا كم ددا سدداهم املرك ددز بالش دراكة م ددد شددركة أ امكددو الس ددعودية واجلمعي ددات الس ددعودية العلميددة يف تق دددل دو ات
تد يبية يف تعليم العلوم والرياضيات استهدفرب تد ي  051معلما ومعلمةا
 عقددد املركددز لددالو الفددرتت  0211/00/41-01ه د برماجمددا تددد يبيا اسددتهدف أكثددر مددا  041معلمددا ومعلمددة مددا خمتلددو
منددا ق اململكددة ،مدم د أ بعددة ل دلاء عددامليل مددا تعاوميددة مراكددز التميددز يف تعلدديم العلددوم والرياضدديات يف و يددة تكسدداس
األمريكية ،ومدم ه ا اللمامج بالتعاو مد و ا ت الرتبية والتعليم ،وبددعم البندك األهلدي التجدا يا وعلدك هدامش اللمدامج
عقد املركز الت ةلقات مقاش وهي:
 -ةلقة مقاش لطدالب الد اسدات العليدا :كيدو تكتد

ثدا تربويدا مميدزا  ،/لدلاء مدا تكسداس بالو يدات املتحددت

األمريكية
 -ةلقة مقاش لطالبات الد اسات العليا :كيو تكت

ثدا تربويدا مميدزا  ،/لدلاء مدا تكسداس بالو يدات املتحددت

األمريكية
 مدوت بناء سالسي مناهج الرياضيات والعلوم ا ديثة ا مظددم املركددز برماجمددا أكادمييددا متخصصددا يف تعلدديم العلددوم والرياضدديات ،وثليددات البحددا فيهمددا ألعضدداء هي،ددة التددد يس يف
الفددرتت مددا  00/42إىل 0211/04/1ه دد ،و لددك يف جامعددة ليددد باململكددة املتحدددت ،وشددا ك يف اللمددامج عشددرت مددا
أعضدداء هي،ددة التددد يس مددا كليددة العلددوم ،وكليددة املعلمددل ،وكليددة العلددوم بدداخلرج ،وكليددة الرتبيددةا ومددامش اللمددامج أةدددت
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أسددالي تعلدديم العلددوم والرياضدديات ،و ددرت التقددول ،وثليددة معاجلددة التصددو ات اخلا ،ددة للمفدداهيم العلميددة األساسدديةا كمددا
تطرت اللمامج لالجتاه ا ديا يف األ ات املتعلقة بتعليم العلوم والرياضيات ،ومفهوم التعليم والدتعلم ا دديا ،ولللد
يا ات لعدد ما الفصوو الد اسية يف التعليم العام العاي لال ال علك اةدت الطرت املسدتخدمة يف التعلديما كمدا مت
يا ت عدد ما اجلهات ات العالمة بتطوير تعليم العلوم والرياضيات يف جامعة ليد ا
البوابة اإللكرتونية والشراكة اجملتمعية:
تعددد الش دراكة اجملتمعيددة اةددد أهددم األسددس الددم امطلددق منهددا املركددز ،فقددد أ لددق املركددز م دوات بوابت د اإللكرتوميددة بدداللغتل
العربية واإلجنليزية ،وما أبر ما وي :
 تعريددو بدداملركز ،ألبددا املركددز مند إمشدداا مددد التحددديا املسددتمر ،ملخددص لفعاليددات املركددز الددم أمامهددا مند إمشدداا مددد
تو يقهددا ،مضددايا للنقدداش ،ةقددي ا ستشددا ات با سددتعامة خب دلات ليددة وعاملي دة ،غددرف للق دراءت ددوي خمتددا ات متميددزت،
شركاء املركز ،املشا يد والبحوت الو نية ،الدعم البحثي ،الدو ات التد يبية ،منا ج املركزا
 مواعددد بيامددات للمركددز وتشددمي ماعدددت بيامددات اخل دلاء واملهتمددل ،الددم تض دم ةاليددا يف مرةلتهددا األوىل أكثددر مددا 211
لبددري ومهددتم ،ماعدددت بيامددات البحددوت العلميددة والددم ددوي أكثدر مددا  241ثددا مت صدددها وفهرسددتها مددد ملخصددااا،
وماعدت بيامات الرسااي العلمية ،الم تشمي يف مرةلتها ا الية ليد الرسااي العلميدة الدم أجيدزت يف اململكدة يف جمداو
عمي املركز ،وتضم مرابة  711سالة علميةا
 جيري ةاليا ديا البوابة وتطويرها لتضدم عددد مدا األمشدطة التفاعليدة الدم تسدتهدف املعلمدل والطدالب علدك مسدتوحمل
التعليم العام واجلامعيا
الشراكات والتعاون الدويل:
ةىت يتمكا املركز ما صند تغيري يف جمال  ،ف م يعمي علك توسيد مصداد ه ا،ددودت مدا لدالو التعداو مدد املراكدز،
واهلي،ات ،واملنظمات ا،لية والعاملية لدعم تعليم العلوم والرياضيات وتطويرمها يف اململكة العربيدة السدعودية ،ومدا أبدر مدا
مت يف ه ا ا جتاه:
 مامددرب وفددود مددا املركددز بددأ بد يددا ات دوليددة لتفعيددي الش دراكة مددد املراكددز العامليددة املما لددة يف كددي مددا :كندددا ،وأمريكددا،
وسنغافو ت ،وبريطامياا
 توميدد عقددد كرسددي دا الشددي عبددد الددرثا بددا نيددا العبيكددا لتطددوير تعلدديم العلددوم والرياضدديات ،والعمددي جددا علددك
تدشين لالو الفرتت املقبلةا
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 ومدد املركدز عقددود لددمات مدد ةددس مراكدز ياديددة عامليدة يف كدي مددا :كنددا ،وأمريكدا ،وسددنغافو ت ،وبريطاميدا ،باإلضددافة
إىل املركز الو ين للقياس والتقول يف التعليم العايا
 مام املركز بتفعيي ه ه الشراكات ،ةيا عقدد عددد مدا الدلامج النوعيدة البحثيدة والتد يبيدة مدد شدركاا  ،مدتج عنهدا عددد
مددا األ ددات الددم مدددمرب يف املددم رات العامليددة ،وتددد ي عدددد مددا أعضدداء هي،ددة التددد يس ،و ددالب الد اسددات العليددا،
واملعلمل ،واملعلماتا كما وعقد املركدز عدددا مدا العقدود مدد شدركاا  ،لتنفيد عددد مدا الدلامج البحثيدة املشدرتكة لدالو
املرةلة املقبلةا
وما أبر ه ا الشركات العاملية الشراكة اشرو

ثي متكامي مد اللوفسدو كدا و وأميدا ا دااز علدك جداازت امللدك

فيصددي العامليددة يف العلددوم ،وجدداازت موبددي يف الفيزيدداء ،و ادديس مبدداد ت وأميددا لتعلدديم العلددوم جبددامعم كلددو ادو وبدريتيش كولومبيددا،
ويق ددوم املش ددرو عل ددك اس ددتخدام التقني ددة ا ديث ددة يف تعل دديم العل ددوم ،وم ددا اب ددر بن ددوده :امض ددمام اللوفس ددو وأمي ددا إىل اهلي ،ددة
ا ستشددا ية للمركددزا ومشدداكت يف املددم رات وو ش العمددي الددم يعقدددها املركددز ،التعدداو مددد املركددز وتزويددده بتقنيددة ا،اكددات يف
تعلدديم العلددوم ،التعدداو يف إج دراء ددوت مشددرتكة يف جامعددة امللددك سددعود ،ومشددرها يف املددم رات العلميددة واجملددالت ا،كمددة،
تبددادو الزيددا ات العلميددة ،والتددد ي  ،ومنامشددة البحددوت املشددرتكةا ومددا إجنددا ات املشددرو يف العددام اجلددامعي 0211/0241
هد د مددا يلددي :إعددداد أدا ميدداس اللغددة بالعربي دة ،والتأكددد مددا مناسددبتها للطددالب يف اجلامعددات السددعودية ،ميدداس اجتاهددات
الطالب حنو تعلم الفيزياء يف املرةلة اجلامعية ،ومقا مة ب لك بالد اسات املنشو ت يف الو يات املتحددت األمريكيدة ،املشداكة
الخصددات ثيددة مشددرتكة يف مددم ر  PERC 2009يف الو يددات املتحدددت األمريكيددة ومددم ر الوسددااط املتعددددت يف تعلددم
الفيزيدداء وتعليمهددا ب يطاليددا ،مددتج عنهمددا مشددر ثددل كمددل باللغددة اإلجنليزيددة يف الو يددات املتحدددت األمريكيددة وأو بددا ،إعددداد
 21برجم ددة اك ددات مع دددت م ددا مب ددي اجلامع ددة كل ددو ادو باللغ ددة العربي ددة يف مواض دديد يف العل ددوم والرياض دديات ،ويف ددو توفريه ددا
للطدالب والطالبدات علددك اإلمرتمدرب ،إمامدة و شددة تد يبيدة يف جامعدة امللددك سدعود ضدو فريددق دوي مدا جامعدة كلددو ادو يف
أسددالي ةديثددة يف تعلدديم العلددوم ألكثددر مددا  001مددا أعضدداء هي،ددة التددد يس ،واملعلمددل مددا اجلنسددل مددا أحندداء اململكددة
املختلفةا
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