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 بجمعية "جسر" التعريف-أوال

عنى بالعلوم الرياضيية بجميي  هي هيئة علمية ت  " جسر" الجمعية السعودية للعلوم الرياضية 

. وأنشيئت تعليميية وتقنييات ووسيائ تدريس  اتاستراتيجيمن  يساندهاوما  ،فروعها التخصصية

، هي 1405بموافقة من المجلس العلمي بجامعة الملك سيعود فيي الممل ية العربيية السيعودية عيام 

 جامعة الملك سعود بمدينة الرياض. ب لية العلوم في قسم الرياضياتفي  ومقرها

تقدمييم ميين  مييا عبييروتسييهم الجمعييية فييي ت ييوير تعليييم وتعلييم الرياضيييات فييي الممل يية، 

عيين  ريييف اليعاليييات التييي تنممهييا الجمعييية ميين ، وأنشيي ة علمييية ويقافييية للمهتمييين مشييروعات

، وصييينيت ردارة تخصصييييةودورات ومسيييابقات  ،وورش عمييي  ،ميييرتمرات دوريييية ونيييدوات

جمعييات علميية عليى  عشيرضمن أفضي   "جسر"جمعية  معيات العلمية بجامعة الملك سعودالج

ميية بجامعية الملييك سيعود، و ييللك عصيولها عليى تقييييم ىأ  وهيو أعلييى جمعييية عل 50أ يير مين 

 تقييم عسب نتائج تقييم  ياءة أداء الجمعيات العلمية ليالث سنوات متتالية.

 الرؤية 

يقافييا  وتربوييا  رائيدا  ومصيدرا  علمييا  " جسير" معية السعودية للعلوم الرياضييةأن ت ون الج

 على المستوى العربي.في مجا  الرياضيات و رائف تدريسها 

 الرسالة 

بالمشيار ة الياعلية والمتمييزة فيي ت يوير " جسير"تلتزم الجمعية السعودية للعلوم الرياضية 

وتقييديم الييدعم العلمييي واةستشييارة للمرسسييات  ،الرياضيييات و رائييف تدريسييها، ونشيير يقافتهييا

 الع ومية واألهلية على المستوى العربي.

 أهداف الجمعية 

 ياضي وت ويره بما يخدم الرياضيات والمجتم .تنمية الي رالر .1
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بميا  ،يجاد عالقة ريجابيية بينهيا وبيين جميي  شيرائج المجتمي رنشر اليقافة الرياضية و .2

 فيهم المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور.

  .تنشي  البعث العلمي النمري والت بيقي في مجا  الرياضياتدعم و  .3

 في مجا  الرياضيات.رعاية وتشجي  الموهوبين والمتيوقين  .4

وتلبيية عاجيات الق يال العيام  ،: تشجي  رجراء البعوث العلمية في مجا  الرياضيات .5

لات العالقيية بعلييوم  ،اةستشييارات العلميييةلبعييوث العلمييية الت بيقييية ووالخييام ميين ا

 الرياضيات المختلية.

 الو ن العربي. المساهمة في ت وير تعليم وتعلم الرياضيات بالممل ة و .6

ي مجييا  الرياضيييات داخيي  ف التواصيي  العلمييي بييين لوي اةختصييام فييتعقييي .7

 خارجها سواء  على مستوى األفراد أو المرسسات. الممل ة و

المسيلمين جي  اةهتمام بتاريخ الرياضييات وربيراز رنجيازات العلمياء العيرب وتش .8

 فيها. 

  أنشطة الجمعية 

 عليم وتعلم الرياضيات.وت ،عقد المرتمرات السنوية في مجاةت الرياضيات البعتة .1

 في تخصصات الرياضيات المختلية. الندوات الدورية والمعاضرات العلمية ةرقام  .2

 Arab Journal of Mathematicalرصييدار المجليية العربييية للعلييوم الرياضييية ى .3

Sciences  عنييي بنشيير البعييوث والدراسييات المتعلقيية ميية ت  ع     وهييي مجليية علمييية م

  .Scopusبيانات  ضمن قاعدةهي بالرياضيات، و

وميييا يسيييتجد فيييي  ،رصيييدار نشيييرة دوريييية تعنيييي بنشييير أخبيييار الجمعيييية ونشيييا اتها .4

 الرياضيات.

 والتي تعوي مقاةت تيقييية عو  الرياضيات. ،صدار مجلة أف ار اليصليةر .5

 عقد الدورات التدريبية التخصصية المختلية.  .6
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ز تشيييجيعية ومييينج جيييوائ ،تنمييييم مسيييابقات علميييية فيييي مجيييا  العليييوم الرياضيييية .7

 للمتميزين.

  من ال تب المتخصصة في الرياضيات وتعليمها. ترجمة عددتأليف و  .8

 التواص  وتباد  الخبرات م  الجمعيات العلمية األخرى داخ  الممل ة وخارجها.  .9

 عبيير  AMSتيعييي  اتياقييية التعيياون العلمييي ميي  الجمعييية األمري ييية للرياضيييات ى .10

 .أعضاء الجمعيتين بينتباد  الخبرات في مجا  الرياضيات 

   . IMUاةتعاد الدولي للرياضيات ىالمعافمة على عضوية الممل ة في  .11

الملتقيات التي تنممها الجامعة أو الجهيات لات العالقية ض والمشار ة في المعار .12

  .بالرياضيات

دد ميين جهييات الق ييال العييام األ اديمييية لعييالعلمييية و تقييديم عييدد ميين اةستشييارات .13

 .وتعليمهاالرياضيات في مجا   والخام

 الدورية العلمية المؤتمرات 

ميين اليعاليييات العلمييية المختلييية، وتعييد  ا ييييرمعييية السييعودية للعلييوم الرياضييية الج مييتنم  

أعييد أبييرز رسييهامات جمعييية  ؛مييرتمرات تعليييم الرياضيييات وتعلمهيياالتخصصييية والمييرتمرات 

الرياضيات وتعلمها في الممل ية،  ت وير تعليمبهدف  ،"جسر" منل رنشائها في خدمة الرياضيات

مية والبعييية وتعزيز التواص  العلمي والبعيي بين المهتمين في هلا المجا  والمرسسات األ ادي

 في الداخ  والخارج. 

ر التجييارب واألبعيياث ينجعييت تلييك المييرتمرات فييي أن ي ييون لهييا أييير ملمييوس فييي ت ييوو

،  ميا أسيهمت هيله الميرتمرات بصيية مسيتمرة التربوية المقدمة من الميدان التربوي نوعا  و ميا  

مميا يينع س أييره عليى أدائهيم فيي  ،في رقبيا  المعلميين والمعلميات المتزاييد عليى المشيار ة بهيا

  الميدان التربوي.

  ميييرتمرات فيييي تخصيييم 5ىو ،  ميييرتمرات فيييي تعلييييم الرياضييييات7أقاميييت الجمعيييية ىو

 ا آةف المهتمين والمختصين.عضرهو ؛ نشر فيها عشرات األبعاث العلمية،الرياضيات
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 جائزة جسر للريادة في الرياضيات-ثانيا
أقيير  مجلييس ردارة الجمعييية السييعودية للعلييوم الرياضييية ةئعيية "جييائزة جسيير للريييادة فييي 

تلت لجنيية رشييرافية للجييائزة، الرياضيييات"، ووافييف علييى رنشييائها، وتشيي    الييدلي  التنميمييي  وأقيير 

وقيي  أن يدشيين ان القتهييا ميي  م ليي  اليصيي  الييياني ميين العييام ويت تييم.ابمعيياييره ورجراء للجييائزة

 .ه 1442الدراسي 

 نطاق الجائزة 

" جائزة جسر للريادة" ل افة ال يالب والممارسيين والمهتميين وأعضياء هيئية  تقام منافسات

الرياضيييات وتعليمهييا  ؛ ميين الييل ور وا نيياث فييي مجييا والجييامعيالتييدريس فييي التعليييم العييام 

 تعليمييييي أو علمييييي فعييييا  فييييية السييييعودية. والمييييرض منهييييا تقييييديم منييييتج بالممل يييية العربييييي

ر يار تقديمييم. وت ييرن المنافسيية  ، وليييس هنيياك قييود علييى شيي   المنييتج أومهيياوتعلي الرياضييات

، ت يون وفقيا لمعيايير تتناسييب ، ولجيان علمييةوتنييليية يةدورياىسينويا ، وي يون لهيا هيئية رشيراف

والبييرامج والمشييروعات  المنتجيياتوي ييون هنيياك برنييامج زمنييي لتقييديم  ،وتعليمهييا الرياضييياتو

 ، ومن يم تع يمها ورعالن النتائج، واةعتياء باليائزين في عي  خام.والمبادرات

 دواعي الجائزة 

فيييييي  والجيييييامعيت يييييوير عصييييييلة ال يييييالب المعرفيييييية فيييييي التعلييييييم العيييييام  .1

ة متميييزة تسييهم ميدانييي ونمييالجممييا يسييتدعي البعييث عيين تجييارب  الرياضيييات،

 .ما قد يوجد لدى ال الب من قصورمعالجة  في

، واةسيتدة  المن قيي والتي يير ا بيداعي الناقيد اعتماد الرياضيات على التي يير .2

والتي ير ما وراء المعرفيي، مميا يسيتلزم التجدييد والتنويي  فيي أسياليب عرضيها 

  وتقديمها لل الب.
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فيي عملييات  وأعضاء هيئة التدريس الجهد ال بير اللي يقدمم معلمو الرياضيات .3

أ بيير علييى الممارسييين والمختصييين فييي  مسييرولية؛ ممييا يلقييي التعليييم والييتعلم

 ر هلا الجهد. قد  برامج ومشاري  ت   ابت ارفي  ؛الرياضيات وتعليمها

برف  مستوى ال يالب معرفييا مين أجي   2030تعقيف ررية الممل ة في ا سهام  .4

، فيي الرياضييات ومسيابقاتها وس  النتائج الدولييةرعراز نتائج متقدمة مقارنة بمت

والعصو  على تصينيف متقيدم فيي المرشيرات العالميية للتعصيي  المعرفيي فيي 

 الرياضيات.

 أهداف الجائزة 

 ت وير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في الممل ة العربية السعودية. .1

 م وتعييزهم.والمبدعين في الرياضيات وتعليمها، وتشجيعه المتميزين ا تشاف .2

ربراز التجارب ا بداعيية فيي تعلييم الرياضييات، ومين ييم تعميمهيا  يي يسيتياد منهيا  .3

 التعليمي. الميدانفي  أوس بش   

تعقيييف التواصيي  العلمييي والتربييوي بييين لوي اةختصييام فييي مجييا  الرياضيييات  .4

 وتعليمها.

  ا سهام في ت وير البعث العلمي في الرياضيات وتعليمها. .5

 من الجائزة المستهدفون 

 معلمو ومعلمات الرياضيات في التعليم العام. .1

 .الجامعيأعضاء هيئة التدريس في التعليم  .2

  مشرفو ومشرفات الرياضيات. .3

 .الجامعي الب و البات التعليم العام و .4
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 المهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها. .5

 بعامة فروع الجائزة 

تيعليهييا تباعييا، دورة بعييد األخييرى، بعسييب ، يييتم رئيسيية تت ييون الجييائزة ميين أربعيية فييرول

 قرارات مجلس ردارة الجمعية، وفرول الجائزة األربعة؛ هي:

ويت ون مين معيايير ومرشيرات أداء فيي مجيا  التيدريس  فرع األداء التدريسي: .1

 .؛    على عدةالجامعيالعام و

ويت ون من معايير عامة فيي مجيا  التمييز فيي الرياضييات  فرع التميز العلمي: .2

 أبعايها.و

: ويت ون من معايير عامة فيي مجيا  التمييز فيي الرياضييات فرع التميز البحثي .3

 وتعليمها وأبعايها. 

: ويت ييون ميين معييايير عاميية فييي مجييا  ا بييدال فييي فرررع المبررادرات اعبدا يررة .4

 الرياضيات وتعليمها.

 المتعلقة بالتعليم العام: وفئاتها فروع الجائزة 

 وهي موضعة في الجدو  اآلتي:      

 المستهدف الفئة الفرع

األداء 
 التدريسي

 فئة المعلم-
 

ىالع ييومي،  معلمييو ومعلمييات الرياضيييات فييي التعليييم العييام
 .والخام، والمدارس السعودية في الخارج 

 فئة ال الب- التميز العلمي
 

ىالع ييومي، والخييام،  ال ييالب وال البييات فييي التعليييم العييام
 .والمدارس السعودية في الخارج 

المبيييييييييييييادرات 
 ا بداعية

 فئة األفراد-
 فئة المرسسات-

معلمو ومعلمات ومشرفو ومشرفات الرياضييات فيي التعلييم -
ىالع ييييومي، والخييييام، والمييييدارس السييييعودية فييييي  العييييام

 .الخارج 
 ومية والخاصة، من المدارس، مرسسات التعليم الع-

 وم اتب التعليم بإدارات التعليم.
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 الث سنوات:الفروع المستهدفة عبر ث 

 وهي موضعة في الجدو  اآلتي:

 الفئات المستهدفة العام الدراسي

 ى معددة المعايير ومعلنة المبادرات ا بداعية ه 1441-1442

 التميز العلمي -األداء التدريسي -المبادرات ا بداعية ه 1442-1443

 -التمييييز العلميييي -األداء التدريسيييي -المبيييادرات ا بداعيييية ه 1443-1444
 التميز البعيي

 البرنامج الزمني للجائزة 

 وهو موضج في الجدو  اآلتي:

 النشاط/اعجراء الشهر

 جماد أو 
 ه 1442

، ىفيييرل المبيييادرات ا بداعيييية  ان يييالل اليييدورة األوليييى للجيييائزة-
 وا عالن عنها.

 عقد لقاءات تعرييية بالجائزة لمنسوبي التعليم العام ىعن بعد .-

 جماد يان
  ه1442

 الرد على استيسارات المشار ين.-

 رجب
 ه 1442

 لجائزة.المنصة ا ل ترونية لاستقبا  المشار ات عبر -

 شعبان
 ه 1442

 أعما  تع يم المشار ات.-
 رعالن نتائج الجائزة.-
 رقامة عي  الجائزة وت ريم اليائزين.-

 التواصل مع الجائزة 

 ي اآلتي:يتم التواص  م  الجائزة عبر الموق  ا ل ترون

https://sams.ksu.edu.sa  

التواصيي  وسييائ  وسييوف يوضييج فييي الموقيي   افيية التعييدييات بشييأن الجييائزة و

 معها.

https://sams.ksu.edu.sa/

