
   
  عجمعية ابتكار لتنمية اإلبدا

 

1 | P a g e 
 

 

 

 

  تقرير

 حول مسابقة علماء المستقبل

  

5112-5112  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  عجمعية ابتكار لتنمية اإلبدا

 

5 | P a g e 
 

 

 مسابقة علماء المستقبل 

 كلية العلوم الجامعة األردنية وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع 

Jordan Future Scientists Fair  

 عام  71-8للفئة العمرية من المملكة مسابقة علمية على مستوى 

 االستقصائية واالبتكارية طالب مدارس المملكة لعرض مشاريعهم العلمية المسابقة  معرضيشارك في 

 

 

 

 وأهميتهالمسابقة  مشروعوصف عام ل

 يأتي هذا المشروع كجهد متواضع مقدم من جمعية ابتكار لتنمية اإلبداع ليساهم في تحسين مستوى  تعليم و تعلم   
هات الطلبة نحو العلوم وتوظيف المنهجية العلمية في التفكير والعمل العلوم في المملكة اضافة الى تحسين  اتجا

ً على  واالبتكار،كما أنه يتماشى مع التوجه المحلي والعالمي في الوصول الى المعايير الدولية التي تنعكس إيجابا
ف والمهارات التي تقيس مدى توظيفهم للمعار TIMSS..,)و  PISA)طلبتنا في الدراسات الدولية والوطنية  أداء

العلمية في الحياة كما ينسجم توجهات وزارة التربية والتعليم التي تسعى لتمكين الطلبة من مهارات التعلم 
التفكير )والتواصل والتفكير ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة الى دعم الطلبة لتطوير كفاياتهم االساسية 

 .(تواصل، والتعاونالناقد ،حل المشكالت ،التعليم البنائي  وال
من ادارة المشاريع والمعارض  العلمية بحيث يتم  المشرفين على الطلبة المعلمين  تمكينيسعى المشروع الى 

توظيف التعلم القائم  هم فيمهاراتمما   ينعكس ايجاباً على   توظيفها بشكل مستدام من قبل المعلمين في مدارسهم

 .علمي والمنهجية العلمية في دروس العلوم على المشروع وإدماج مهارات التفكير ال

المشروع يهدف الى تمكينهم من توظيف المعرفة العلمية في الحياة عن طريق استخدام  أما بالنسبة للطلبة فإن 

مهارات التفكير الناقد واإلبداعي والمنهجية العلمية في االستقصاء وحل المشكالت بحيث يتوج ذلك التمكين بتنفيذ 

 Jordan Scienceعلماء المستقبل )وعقد مسابقة سنوية على مستوى المملكة .ة من قبل الطلبة مشاريع علمي

Fair) كما يسعى المشروع الى في مراحل متقدمة إلى رعاية الطلبة المبدعين والمتميزين في هذا المجال وذلك

جيلها واصدار نشرات خاصة بتوفير منح الستكمال دراستهم في مجاالت التميز وتبني المشاريع االبتكارية وتس

 . بالبحوث والمشاريع المنجزة في كل عام 

كما يهدف المشروع الى مد جسور التواصل اإليجابي بين التعليم المدرسي والجامعي من خالل التعاون مع 

ية الجامعة األردنية في تنفيذ هذا المشروع حيث يتجلى ذلك في عمل لجان تقييم المشاريع العلمية وتقديم التغذ

 . الراجعة حول منهجية التفكير العلمي واالبتكاري لدى الطلبة وسبل تطويرها

 
 :الفئات المستهدفة

 .عام 71 -8: علوم:الفئة األولى 
 .عام 71 -71: الفئة الثانية

 

 مجاالت المسابقة
 .العلوم الحياتية والصحة

 .الفيزياء والهندسة
 .علوم األرض والفضاء

 .الكيمياء والبيئة
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 1171و1172و 1172في العامين حقائق حول المسابقة                        

 مختلفة للمسابقةعدد المشاركات في مختلف مراحل ال -1

 5112العدد  5112 5112العدد  البند

المشاركات األولية التي سجلت 

 في المسابقة الكترونياً 

 

111 512 311 

المشاركات استكملت  وقدمت 
 التقرير االلكتروني للمشروع  

22 111 112 

المشاريع التي تأهلت لمرحلة 
 التقييم العملي

22 22 21 

عدد الطلبة المشاركين في 
 التقييم العملي/المعرض 

112 125 122 

عدد المعلمين المشاركين في 
 التقييم العملي/المعرض 

31 21 22 

بمراكز المشاريع التي فازت 
 متقدمة وتأهلت للتكريم 

51 31 52 

 



   
  عجمعية ابتكار لتنمية اإلبدا

 

2 | P a g e 
 

  حول المشاركات المرشحة لمرحلة التقييم العملي في المسابقةمعلومات  -2

 عدد المشاريع الفئة  المجال
5112 

 عدد المشاريع
5112 

 عدد المشاريع
5112 

 فئة ثانية  فيزياء وهندسة

 عام 13-12

12 12 12 

 فئة ثانية  كيمياء وبيئة

 عام 13-12

15 11 11 

 فئة ثانية  علوم حياتية وصحة

 عام 13-12

2 11 12 

علوم أرض وطقس 
 وفضاء

 فئة ثانية 

 عام 13-12

 - -11 

 علوم 
 

 فئة أولى
 عام  2-15 

15 12 12 

 21 22 22  المجموع الكلي للمشاريع
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 التقييم العملي/اركة المديريات في المرحلة النهائية  من المسابقة بيانات حول مش  -3

عدد المشاريع  المديرية
المشاركة في 
مرحلة التقييم 

 العملي
5112 

عدد 
المشاريع 

المشاركة في 
مرحلة التقييم 

 العملي
5112 

عدد 
المشاريع 

المشاركة في 
مرحلة التقييم 

 العملي
5112 

 12 9 15 *قصبة عمان 

-  1 1 *قبةقصبة الع

 1 3 1 *البادية الشمالية الغربية

 2 3 5 *قصبة الكرك 

 1-  - لواء القصر

 1- -  لواء مادبا

-  - 1 قصبة الطفيلة

 15 2 11 *لواء القويسمة

 1 1 1 **قصبة المفرق 

-  - 1 اربد/الطيبة والوسطية 

 2-  - *قصبة الزرقاء

 2 5 - *قصبة اربد

 1- -  لواء الرمثا

 5- -  اء الرصيفةلو

-  1-  لواء بني عبيد

-  3 5 *لواء ماركا

 1 3 - *قصبة السلط

 12 2 3 *لواء الجامعة

 11 19 11 *وكالة الغوث 

-  1 - *نادي ثقافي

 21 22 22 المجموع الكلي للمشاريع

 19 15 11 األلوية/عدد المديريات 

 تعني مديريات حققت مراكز*  اشارة 
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 2112حول المسابقة إضافية بيانات  -4

 

 العدد البيانات

 86 ( ذكور وإناث)عدد الطلبة الفائزين من الفرق

 33 (ذكور)عدد الطلبة الفائزين من الفرق

 33 (إناث)عدد الطلبة الفائزين من الفرق

 23 عدد المدارس التي حصلت فرقها على مراكز متقدمة

 26 مجموع الفرق من المديريات المختلفة

 4 قصبة عمان 

 6 الجامعةلواء 

 3 لواء القويسمة

 2 قصبة الكرك

 1 قصبة السلط

 2 قصبة الزرقاء

 1 قصبة إربد

 8 (إربد، عمان ،الزرقاء)وكالة الغوث

 1 البادية الشمالية 


