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 المؤتمرف اهدأ
 .في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها والمستجدات الرائدةوالنماذج أحدث التوجهات  عرض -

 اإلفادة من التجارب والخبرات البحثية لتطوير تعليم الرياضيات وتعلمها. -

 الميدانية في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها. تشجيع المبادرات والتجارب -

 .وتعلمها الرياضياتتعليم في مجال تعزيز التواصل العلمي، وتبادل الخبرات بين الباحثين والمختصين   -

 محاور المؤتمر
   :وتعلمهاالرياضيات  مستقبل تعليمالمحور األول 

 مجال تعليم الرياضيات وتعلمها.في الحديثة  والمداخل التوجهات -

 .وأوجه االستفادة منها عالمية لتطوير تعليم الرياضيات وتعلمها ونماذجمبادرات  -

  تعليم الرياضيات وتعلمها. لتطويرمبادرات ومشاريع وطنية  -

  وتعلمها جائحة كورونا على تعليم الرياضياتالمتغيرات الدولية وتأثير : الثانيالمحور 
 .بعد في تعليم الرياضيات التقنية ونماذج التعلم اإللكتروني والتعليم عن -

 .المدرسية الفاقد التعليمي في الرياضيات -

    .لمواجهة التحديات والتغلب عليهاوأبحاث إجرائية تجارب  -

   :طويرهتإعداد معلم الرياضيات و برامجالمحور الثالث 
 في ضوء التوجهات الحديثة.طويره توإعداد معلم الرياضيات  -

الرياضيات في المرحلة االبتدائية في ضوء الخبرات العالمية والممارسات إعادة تأهيل المعلمين لتدريس  -
 .المحلية

 شروط المشاركة المقدمة للمؤتمر والمواصفات العامة
 :اآلتيةيقبل في المؤتمر المشاركات 

 .وفق محاور المؤتمر وتعلمها ذات العالقة بتعليم الرياضياتالكاملة  الدراسات واألبحاث العلمية -1

 .وتعلمها مجال تعليم الرياضياتفي  الموسعة البحثية الملخصات -2

الممارسات الميدانية والتجارب المميزة للمعلمين والمشرفيين التربويين والمؤسسات الحكومية واألهلية وإدارات  -3
 .والجامعات التعليم
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 لشروط العامةا 
 لألبحاث والدراسات العلمية.تحقق المشاركة معايير وقواعد المنهج العلمي  -1

 .الباحثمن قبل  للمشاركة غويلالوالتدقيق المراجعة  -2

في المؤتمر إما عن طريق  االعلمي، وفي حالة قبول المشاركة يتم تصنيف عرضهللتحكيم  المشاركةتخضع  -3
 .(Poster)العرض الشفهي أو عن طريق العرض الورقي 

 قد سبق نشرها، أو قبلت للنشر، في جهة أخرى. مشاركةتكون ال الأ -4

 المحور الخاص بالمشاركة ضمن محاور المؤتمر الرئيسية أو الفرعيةتحديد  -5

  والمواصفات الخاصةالشروط 
 تحقق المشاركات الشروط اآلتية:يجب أن 

( كلمة، وبالنسبة للملخصات البحثية الموسعة 6000الكاملة عن )المشاركة  ال تزيدوأالوضوح والتركيز واالختصار  -
 . ( كلمة2000ال تزيد عن )والممارسات الميدانية والتجارب 

 اآلتي: تتضمن المشاركة -

 عنوان محدد وواضح للمشاركة، واسم المشارك وجهته في الهامش العلوي للصفحة األولى. -1

 ( كلمة.250بالعربي وآخر باللغة اإلنجليزية في حدود )ملخص  -2

جداول ورسومات وأشكال أن تكون المشاركة مكتملة العناصر األساسية للورقة العلمية، ويمكن أن تتضمن  -3
 .توضيحية

 المبنية على النتائج. التوصيات -4

 .السابعاإلصدار  APAوفق نظام التوثيق في المتن وقائمة المراجع  -5

  .تحتسب ضمن عدد الكلمات يمكن إرفاق األدوات كمالحق وال -6

 كتابةالفنية للمعايير الشروط وال 
 Singleمفرد ( 1)سطر األنقطة، وتباعد ( 14بنط ) Arialنوع الخط و، Wordفي صيغة  تكتب المشاركة باللغة العربية -

Space . وباللغة االنجليزية خط RomansTimes New 12 بنط. 

 ( نقطة. 16) Boldبنط غامق تكتب العناوين الرئيسة   -

 مع وضع مسافة بادئة. (14)ق، حجم ماتكتب العناوين الفرعية بخط غ -

 .الصفحة منتصف أسفلفي الصفحات  ترقم  -

 .( لجميع الهوامش2.5)مسافة التكون  -
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 التواريخ الهامة للمؤتمر
 اإلعالن عن المؤتمر 

   .م2022مايو  29الموافق  هـ 1443شوال  28 األحديوم 

   المشاركات في استقبالدأ ب 
 م.2022يونيو  5 الموافقـ ه 1443ذو القعدة  6 األحديوم 

 د الستقبال المشاركاتآخر موع 
 م.  2022 نوفمبر 6هـ الموافق  1444 ربيع الثاني 12يوم األحد 

  اشعار بقبول المشاركاتآخر موعد 
 م.2022نوفمبر  20هت الموافق 1444ربيع األول  26 يوم األحد

 موعد المؤتمر 
 .م2022ديسمبر هـ، الموافق 1444 الثانيشهر ربيع 

  البريد اإللكتروني إلىالمؤتمر  باسمترسل المشاركات :samsconf@gmail.com 

 لالستفسارات 
- sams@ksu.edu.sa 

 +966-11-4676509م: و االتصال بالرقأتساب او -

 @SAMS__1: تريتو -


