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التعليم : يوفر مركز وكالة ناسا للتعليم خ�ات تعليمية فريدة ال تنىس للطالب والمعلم� 

والعامة. إننا نقدم فرص التطوير والبحوث المهنية للمعلم� قبل الخدمة وأثناء الخدمة وغ� 

تعزيز تعليم الرسمي� وكذلك أساتذة الجامعات. تؤدي برامج ناسا للتعليم ناسا دورا هاما �

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتنا .

ف ي

ماذا نفعل 
بعثة ناسا ويحفز االهتمام بالعلوم والتكنولوجيافأ التحف�  يشارك مركز ناسا للتعليم االمريكان �

والهندسة والرياضيات، أو STEM. إننا ندعم مدارس االمة االبتدائية والثانوية وكلياتاها

فرص البحث والتدريب لتعزيز ثقافة مزدهرة لتعلم العلوم وجامعاتها من خالل توف�

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
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من كافة االعمار الستكشافأف المشاركة: يوفر مركز ناسا للتعليم فرص محفزة للمشاركة للمتعلم�

والمؤسسات من والمعلم� للمتعلم� الحال من خالل التمك� وتطوير إمكانياتهم بالكامل .

تحديات  للمنافسة � المعرفة والمهارات الفنية، فإننا نستعد للجيل الجديد من المبدع�

ا القتصاد العالمي. 
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مهمة ناسا للتعليم 


تقدمبجودة عالية 


الهندسة  تعليم العلوم والتكنولوجيا و


ة.  والرياضيات باستخدام إمكانيات ناسا الفريد

من نحن 
العلوم والتكنولوجيا والمالحةف أساسيا من مهمة ناسا "لدفع التقدم � يعد التعليم جزء

الجوية واستكشاف الفضاء لتعزيز المعرفة والتعليم واالبتكار والحيوية االقتصادية وإدارة 

الكرة االرضية."

يًًُ
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يوفر برامج ناسا للتعليم التطوير المستهدف للعديد من االشخاص ممن يستعدون التوظيف:

من خالل ال�امج  للعمل � التخصصات الالزمة لتحقيق مهمة ناسا وأهدافها االس�اتيجية.

برنامج الفضاء االمريك. االخر، شارك االفراد � والتدريب المه� والمنح الدراسية التدريبية
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تتعاون مراكز وكالة ناسا، ومديريات البعثات ومراكزها معا لتقديم خ�ات تعليمية فريدة 

ومواقعها  والمؤسسات. إننا نقوم بتوصيلك بمحتوي ناسا والمعلم� من نوعها للمتعلم�

لها ومصادرها ومرافقها. ا اللك�ونية واالشخاص التابع�
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والهندسة والرياضيات للعلوم والتكنولوجيا للتعليم مع اللجنة االتحادية مركز ناسا يتما�

جميع أنحاء الواليات المتحدة  والهندسة والرياضيات � لتحس� تعليم العلوم والتكنولوجيا

للجنة االتحادية مجموعات العمل المعنية بالمجاالت الخمس ذات االولوية � ولها ممثل�

للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
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استخدمبعثات ناسا ومصادرها ومرافقها الفريدة � 

التعليم لتقديم محتوى عال الجودة لتعليم العلوم

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتدريب العمىل 

الرسمي� وما غ� عىل الخ�ات ح�  K-12 والمعلم�

قبل الخدمة. 

 

والمعلم�  من نوعها للمتعلم� للتعليم الخ�ات التعليمية الفريدة يقدم مركز وكالة ناسا

او لمؤسسات من خالل أربع مبادرات:

أ
عىل ً يوفر فرصاالنشطة التعلم التجريبية والقائمة

الرسمية المشاركة � مؤسسات التعليم الرسمية وغ�

بمصادر ناسا الفريدة من نوعها. وتوصيل المتعلم�
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تعليم العلوم والتكنولوجيا المشاركة �

والهندسة والرياضيات 
ي
ف

المنح التدريبية والزماالت والمنح الدراسية 

بوكالة ناسا 

كيف نفعل ذلك
ف يف ي ب

تعزز فعاليةبعثات وبرامج ناسا الفريدة من نوعها 

وتزيد من قدرة وتنوع وحجم القوى العاملة � العلو

مستقبل االمة. والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات �
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العلوم تعزز المشاركة المؤسسية  من إمكانيات 
المؤسسات والهيئاتف والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات �

الرسمية من خالل دمج محتوى التعليمية الرسمية وغ�

استنادا إل بعثات ناسا .
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برامجنا  
تتوفر برامج ناس ي ا للتعليم �   50 دولة منها مقاطعة كولومبياف

هما تعليم  أسا يسي� وبورتوريكو. يقدم  مركز ا لتعليم برنا يمج�

العلوم والتقنية والهندسة وا لر ياضيات والمحاسبة  وأبحاث  

الفضاء والتطوير ا لوظيفي كما تحقق ناسا أهدافها التعليمية  

من خالل عالقاتها القوية ذات المنفعة المتبادلة مع ا ل�كاء 

تمثيال ناقصا   ا يلممثل� لمتعلم� . تجند ناسا بفاعلية ا ي فجي� الخار ي

والمحروم�  من الخد 
مات � مجال تعليم العلوم  والتقنية

والهندسة  والر ياضيات  ي، بما � ذلك ا القليات والنساء والفتيات

واالشخاص ذ وي ا  إالعاقة. 
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برنامج تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات  

والمحاسبة   يزود برنامج  تعليم العلوم والتقنية وا لهندسة 

والرياضيات  والمحاسبة، بدعم من مرا كز ناسا والمنح التنافسية 

وال يمعلم�  من أموال المساعدة المحلية االتحادية، ا يلمتعلم�

أل  صول ناسا. يعمل برنامج تعليم العلوم والتقنية   بالوصول إ

والهندسة  والر ياضيات والمحاسبة بجامعة ا القليات للتعليم 

واالبحاث وبرامج تعليم ا	لعلوم وا لتقنية والهندسة والرياضيات 

ال  ستكشافاتها العلمية  والمحاسبة عىل توصيل �كاء ناسا إ

اأبحاثها �  لمالحة الجوية ومساعيها االستكشافية لدعم و ي

أولويات تعليم ا المة العلوم وا لتقنية والهندسة  والرياضيات. 
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أبحاث الفضاء والتطوير الو ظيفي  يعزز برنامج أبحاث الفضاء 

والتطوير الوظيفي القدرات ا لبحثية لكليات وجامعات االمة، 

ويوفر الفرص ا ي تل�  تستقطب وتعد أعداد م�ايدة  من الطالب

للمهن ذات الصلة بوكالة ناسا. من ضمن مشاريع  برنامج أبحاث  

الفضاء والتطوير الوظيفي برنامج زمالة وكلية ا لمنح الفضائية  

االبحاث التنافسية. وكالهما  القومة وا بل�نامج التجر ب يي� ي فلتحف�

فرص للمنح التنافسية .
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 املقر  الرئييس  لوكالة  ناسا 
غ رب  رشق     E 300 شارع  

واشنطن،   مقاطعة  كولومبيا  20546
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كيف يمكنك المشار يكة �  المستقبل؟
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مركز ناسا للتعليم 

كالة ناسا للتعليم تصال بواال

ل سا للتعليم من خاللة ناكال بوتصاالفر جهات اتتو

http://www.nasa.gov/offices/education/contacts/index.html 

امر كز ناسا للتعليم

مركز أبحاث أميس

مركز أرمس�ونغالبحاث الط�ان 

لالبحاث مركز جل�

مركز غودارد لرحالت الفضاء 

مخت� الدفع النفاث

مركز جونسون للفضاء

نامج ناسا للتعليم بركة � المشار
ففت ل عىلمنطقتك للحصوسا للتعليم �كز نالمرو�لك�القع الموة اريايمكنك ز يي
أ لقائمة عىلع عىل اطالاليمكنك المحلية. ونشطة االامج وابل�مات عن امعلو

ي للفضاء كز كنيدمر

مركز النغل  البح� 

http://www.nasa.gov/offices/education/centers/index.html 

كالة ناسااسية بورالمنح الدت وماالالزالمنح التدريبية و
شال لبعثات الفضاء كز مارمر

ةرياجى ز، يرسالة ناكاسية بوارلدلمنح اات والمالزايبية ورلتدلمنح ال عىل اللتقديم للحصو
كز ستينيس للفضاء مر

ل عىلللحصو /http://www.nasa.gov/offices/education/centersة رياجى زير
ه. عالة أركولمذلتعليم اكز اامات عن مرلمعلويد من امز 

https://intern.nasa.gov/ 

مديريات البعثات بوكالة ناسا 

ية حة الجوأبحاث المالمنح مركز ناسا للتعليم 

http://www.aeronautics.nasa.gov/education.htm 
مية ف المنح الفضائية القوئتالنية الولك�قع االاالمو

http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/spacegrant/ 
home/Space_Grant_Consortium_Websites.html 

فية ستكشاية االعمال البعثات الب�أ

http://www.nasa.gov/directorates/heo/education/index.html 

لة/ السلطة القضائية ه الدوتدير(Roي )الذفسية ث التناالبحولتحف� ي� نامج تجربر EPSC 
http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/epscor/home/ 

EPSCoR_Directors.html 

مالعلو

 /http://science.nasa.gov 
/http://nasawavelength.org 

بحاث االقليات للتعليم ومشاريع ممثل جامعة اال

http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/murep/projects/ 
index.html 

جيا الفضاء لوتكنو

http://www.nasa.gov/directorates/spacetech/about_us/index.html 

 )NASA ESTEEM( قةتعليم الطاجيا ولوالتكنوض ورصد االمنح أنظمة ناسا لرعل الحاصل� 
بحاث االقليات للتعليم والبجامعة ا

/http://esteem.larc.nasa.gov 

ار ناسا وكز زمروالقباب الفلكية م ومتاحف العلووفس نامج التناال�منح � عل الحاصل� 

https://informal.jpl.nasa.gov/museum/CP4SMP/Projects 
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