
فعاليات المؤتمر الخامس لتعليم وتعلم الرياضيات

بحوث وتجارب مميزة ورؤى مستقبلية

 " تعليم الرياضيات ورؤية المملكة التعليمية ٢٠٣٠ "



مناقشة الجلسة ا�ولى ١٠:٣٥-١٠:٤٥

الثانية 

- أساليب تدريس الرياضيات للصفوف ا�ولية في 
سنغافورة.

- أثر بيئة تعليمية إلكترونية مقترحة في تنمية 
التحصيل الدراسي لطالبات الصف ا�ول المتوسط 

في مقرر الرياضيات.
- فاعلية معمل افتراضي في تنمية مهارات البرهان 

الرياضي في وحدة االشكال الرباعية لدى طالبات 
الصف االول الثانوي بجدة.

- فاعلية استخدام معمل الجبر ا§لكتروني في 
تنمية بعض المهارات الجبرية لدى طالب الصف 

الخامس بمدارس ا�فق.
- أثر استخدام وحدات التعلم الرقمية فيالرياضيات 

على تنمية القدرات االبتكارية الرياضية لدى الطالبات 
الموهوبات في السنة التحضيرية بالجامعات 

السعودية.

١١:٠٠-١٢:١٥

رئيس الجلسة: 
د. فهد بن مبارك 
الشمري جامعة 

الملك سعود

أ.د. صالح الزهراني
أ.سامية المطيري

أ.مالك الرشيد
أ.سامية الغامدي
أ.غمدان البعداني

د.منال الشبل

اســـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــة شاي ١٠:٤٥ -١١:٠٠

المؤتمر الخامس لتعليم وتعلم الرياضياتالمؤتمر الخامس لتعليم وتعلم الرياضيات

برنامج الجلسات العلمية
اليوم ا�ول: ا�ربعاء ١٤٣٨/٧/٢٩هـ

١٢

إدارة الجلسة المتحدث الجلسة الزمن  الموضوع 

٨:٠٠ -٨:٣٠

- القرآن الكريم
- كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية

- كلمة راعي المؤتمر 
- تكريم الرعاة

•

التسجيل في المؤتمر 

االفتتاح 

ا�ولى

- برامج شركة تطوير للخدمات التعليمية 

- مستويات أداء طلبة الثانوية العامة في القدرات 
والمهارات المتعلقة بمجال الرياضيات

- مستويات خريجي الرياضيات على اختبارات 
المعلمين التخصصية

- نظرة تأملية على مسابقة أولمبياد الرياضيات 
GMO الخليجي

- نموذج مقترح لدور المركز التربوي للتطوير 
والتنمية المهنية في إعداد معلمي الرياضيات 

والعلوم في 
التعليم العام أثناء الخدمة

١٠:١٥ -١٠:٣٥

٨:٣٠ -٩:٠٠

٩:١٥ -٩:٣٥

٩:٥٥-١٠:١٥

٩:٣٥ -٩:٥٥

شركة تطوير للخدمات
 التعليمية

 

مقدم الحفل

رئيس الجلسة: 
 د.نياف رشيد 

الجابري
وكيل الوزارة 

للشؤون 
  التعليم / بنين 

د. خليل الحربي
مركز القياس

د.عبدا� السعدوي
مركز القياس

د.عبدالسالم الجوفي

أ.د.محمد النذير

أ.د.محمد النذير

مناقشة الجلسة الثانية ١٢:١٥-١٢:٣٠
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أ.رافدة الوافي

ايمان عسيري

أ.نورة الشلوي

أ.منى القحطاني

د.عوض المالكي

أ.نعيمة السلمان

أ.سحر الغامدي

الثالثة

- توظيف تلعيب التعليم (Gamificatio) في تنمية 
المفاهيم الهندسية لدى طالبات المرحلة 

المتوسطة بمدينة ينبع.
ة الكتابة من أجل التعلم  - أثر استخدام استراتيجيَّ
ة  (MRH) في تنمية مهارات حل المشكالت الرياضيَّ

لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
- فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم 
المستند إلى الدماغ في تنمية الحس العددي لدى 

طالبات المرحلة االبتدائية.
- فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التأمل 

الذاتي في إكساب الطالب المعلمين في تخصص 

- أثر استراتيجيات تحركات الالمثال في تدريس 
الرياضيات على تشكيل المفاهيم لدى تالميذ 

- استخدام القصص الرقمية في تنمية مهارات 
التفكير الرياضي لدى تلميذات الصف السادس 

االبتدائي بمنطقة الخبر .

أداء صــــــــــــــــالة الــــــــــــــــظــــــــــــــــهــــــــــــر 1:00-12:30

رئيس الجلسة: 
د. هيا العواد 
وكيلة الوزارة 

لشؤون 
التعليم / بنات

2:30-1:00

مناقشة الجلسة الثالثة

الرابعة

- فعالية استخدام تطبيق (Numberkiz) في تنمية 
تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي لدرس 

االشكال

- أثر مشروع محطات رياضية في رفع مستوى 
التحصيل الدراسي واالتجاه النفسي نحو الرياضيات 

لدى طالب المرحلة المتوسطة.
- تدريب تلميذات الصفوف العليا على المعارف 

PISA والمهارات الرياضية في
- شرح طالبات الصف الثالث الثانوي (المستوى 

الخامس) لمقرر الرياضيات عبر تقنية الواقع 
.(Aurasm) المعزز تطبيق

- استخدام الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية 
في تنمية مهارات التعلم الذاتي في مادة الرياضيات

خليص.
- مشروع الريادة في تعليم وتعلم الرياضيات

رئيس الجلسة: 
د. مسفر  بن 

سعود
السلولي 

جامعة الملك 
سعود

2:45-2:30

3:45-2:45

مريم العمري
صديقة الجبران
عفاف الصبحي 

 إيمان فوزي
عبير بخيت

مناير الحامد
أمل الرايقي

خولة الغانم

4:00-3:45
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٥٦

- فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات 
معلمات الرياضيات في التواصل الرياضي بالمرحلة

المتوسطة بمدينة الرياض.
- فاعلية استخدام اسئلة اكتشف الخطأ في 

الرياضيات لتنمية مهارات التفكير الرياضي لدى 
طالبات الصف السادس والخامس للمرحلة االبتدائية 

بمدينة ينبع .
- أثر استخدام أداة حاسوبية في حلِّ الُمعادالت 

الخطية لطالبات الصف الثاني المتوسط.
•أثر التدريس بالتلعيب في تنمية المعرفة 

المفاهيمية وا§جرائية في الكسور االعتيادية، لدى
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي.

- أثر االلتحاق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم على 
التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات

 والطالقة اللغوية لدى طالبات الصف الثالث 
المتوسط في مدينة الرياض.

- أثر المحسوسات اليدوية في تعميق المفاهيم 
الرياضية لطالب المرحلة االبتدائية.

برنامج الجلسات العلمية
اليوم الثاني: الخميس ١٤٣٨/٨/١هـ    

إدارة الجلسة المتحدث الجلسة الزمن  الموضوع 

التسجيل في المؤتمر 

ا�ولى

رئيس الجلسة: 
د. سعاد بنت 

مساعد ا�حمدي
جامعة ا�مام 

محمد بن سعود

 

٨:٤٥ -١٠:٠٠

٨:٠٠ -٨:٤٥

أ.فوزيه المسند
أ.عبير بخيت

أ.أسماء العتيبي
أ.أمل القرزعي
أ.نورة الشهري

أ.فاطمة المالكي
أ.إخالص الذويب

أ.نوفه الرويلي

مناقشة الجلسة ا�ولى ١٠:٣٥-١٠:٤٥

الثانية 

- أثر التقويم الصفي الواقعي في تحسين عملية 
التعليم والتعلم لدى طالبات الصف الثالث 

متوسط بجدة.
- استراتيجية للتعلم المدمج المتمركز حول 

المشكلة وأثرها على تنمية الحل ا§بداعي للمشكلة
 الرياضية واالتجاه لدى طالبات المرحلة المتوسطة 

بالسعودية.
- نموذج مقترح لتفعيل استخدام ا×لة الحاسبة 

البيانية وفق النظرية البنائية في تدريس مقرر 
الرياضيات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض.

- أثر طريقة عرض المثال المحلول والتدرج فيه على 
التحصيل عند دراسة مسائل رياضية معقدة 

لطالبات المرحلة الثانوية.
- أثر استخدام استراتيجية التدريس بالمتشابهات 

على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير
الهندسي لدى طالبات الصف ا�ول المتوسط. 

- مدى تضمن برنامج إعداد معلمة الرياضيات بكلية 
التربية لكفايات تدريس المنهج المطور.

- تلعيب التعلم (Gamification) من خالل البالكبورد 
(Blackboard) لتنمية مهارات حل المشكالت في 

الرياضيات لدى الطالبات الموهوبات. 

١١:٠٠-١٢:١٥

رئيس الجلسة: 
د. هيا بنت محمد 

العمراني
هيئة تقويم 

التعليم

اســـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــة شاي ١٠:٤٥ -١١:٠٠

أ.صالحة الزهراني
أ.نوف الدوسري

 أ.د.عبداللطيف الجزار
د.العجب محمد

أ.هيا الوهيبي
د.دانية العباسي 

عايدة العنزي 
هيا الوهيبي

أ.بسمة الجهني
أ.سهام اليامي
أ.زهور الجهني

مناقشة الجلسة الثانية ١٢:١٥-١٢:٣٠



المؤتمر الخامس لتعليم وتعلم الرياضياتالمؤتمر الخامس لتعليم وتعلم الرياضيات

٧٨

إيمان الغامدي
فوزية المغامسي

أمل إبراهيم
رتيبة عاطف

اخالص الذويب
ندى الشافعي

الثالثة

- مشروع ندوة في الرياضيات: استخدام مهارات 
طالبات المرحلة الثانوية المعرفية

 كأداة لربط الرياضيات وكمؤشرات لتعديل أساليب 
التدريس.

- معمل الرياضيات التقني وأثره على زيادة دافعية 
الطالبات (الفصل الذكي).

- مبادرة توظيف منصة TED.Ed التعليمية لتعليم 
مادة الرياضيات بطريقة إبداعية

 ممتعة.
- الرياضيات بين الواقع والتقنية.

- فاعلية تطبيق (أقدر) في تحسين مستوى طالبات 
المرحلة الثانوية في القدرات

 العامة بمنطقة الجوف (الجزء الكمي) .
- مفهوم ميل الخط المستقيم: طرق إبداعية في 

تدريس الرياضيات.

أداء صــــــــــــــــالة الــــــــــــــــظــــــــــــــــهــــــــــــر ١٢:٣٠-١:٠٠

رئيس الجلسة: 
د. مها العماري
جامعة الملك 

سعود
١:٠٠-٢:٣٠

مناقشة الجلسة الثالثة وختام الجلسات العلمية والمؤتمر ٣:٤٥ -٤:٠٠

الزمن

ورش العمل – (للرجال : قاعة  )

عنوان الورشة

العنوان

أ.د. نوال الراجحالبحث االجرائيد. عوض المالكيالبحث االجرائي
 و د. هياء العمراني 

بحث الدرس بحث الدرس  أ.نوال العوادأ.فهد الرحيلي

المقدمالعنوانالمقدم

عنوان الورشة

ورش العمل – (للنساء : قاعة  )

٣:٠٠ -٥:٠٠

برنامج ورش العمل
اليوم ا�ول: ا�ربعاء ١٤٣٨/٧/٢٩هـ    


