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 موضوع المؤتمر:  

" إعادة تصور تعليم وتعلم العلوم والرياضيات: الدروس المستقاة في ضوء التدريس عبر  
 اإلنترنت وجائحة كورونا " 

 

 

 
  الثاني يوالسن همؤتمر ية في بيروتبالجامعة األميرك يةرب قسم التوالرياضيات في   يعقد المركز التربوي للعلوم 

    ؤتمرسيكون م   .2202   (مارس)آذار  6و   5 ( في 23SMEC والرياضيات ) ن في العلومـيـ ويـللترب ينرعشالو
 32 SMEC .أوم لوعليم الفي تع عليا الدراسات الوطالب  الجامعــيين ساتذةألاتدعو لجنة برنامج المؤتمر   عبر االنترنت  

عبر  مقترحات اللتقديم  ىأخر لدول العربية ودوان والفي لبن ادتينلمهاتين االمدارس في  ومنّسقيومعلمي  الّرياضيات
   فيبما في ذلك ورقة الغالف( عروض المكتملة )تسليم الآخر موعد ل  .تمرضمن برنامج المؤ دراجها والتها لمراجعاإلنترنت 

   . 2021 ديسمبر /ول األكانون  15
 

 الجلسات   وأنواعمر يع المؤتض اوم
 

وتعلم  تتناول جميع جوانب تعليمالتي  عبر اإلنترنت مقترحات الإلى تقديم   SMEC 23 لبرنامج مؤتمر ة المنظمة لجنتدعو ال
" إعادة تصور  لهذا العام هو  SMEC ومع ذلك ، فإن الموضوع الذي تم تسليط الضوء عليه في مؤتمر  .تالعلوم والرياضيا 

وبالتالي ، فإن لجنة البرنامج    .لعلوم والرياضيات: الدروس المستقاة في ضوء التدريس عبر اإلنترنت وجائحة كورونا " لم اتعليم وتع
  البندتعليم وتعلم العلوم والرياضيات التي تندرج تحت هذا  العديد من قضايامهتمة بشكل خاص بتلقي المقترحات التي تتناول 

 :مثل
 

 أم فرصة؟ق عائ : زمن تفشي الوباءفي  (عبر اإلنترنت) بعد عن  الرياضياتدريس العلوم و ت •

 كنولوجي الحالي العصر التية والرياضية في  بمحو األمية العلم لقعتفيما ي القراءة  •

 )عبر االنترنت( عن بعدلعلوم والرياضيات فيما يتعلق بالتدريس أ دريس في ت لممارسات متعددة الوسائط ا استخدام  •

   تفي بيئات متعددة اللغا ()عبر االنترنت بعد  نعوم يات والعلتدريس الرياض •

 

الممارسين حول جميع المواضيع  ليه ، يتم الترحيب بالمقترحات من الباحثين وتم تسليط الضوء ع لذيالموضوع اباإلضافة إلى 

م أو التكامل بين  ولالعاضيات وريللأ لتعليم  ثانوية والجامعيةوال طةوسلمتوا ألشكال العرض التالية في المستويات االبتدائية

 . الموضوعين
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. وينبغي توجه هذه  دقيقة 75 هي  عبر االنترنت لمبتكرةجلسات األفكار ا لسة من ل ج لك ةالمحدد  ةمدال:   المبتكرةاألفكار 

ا تحسينسة )لمدروى امست علىدة كيفية اإلفادة من فكرة مبتكرة جدي إشراك المشاركين باألنشطة أو إيضاحالجلسات إلى 

وقت  ا كون ثلث كما ينبغي أن ي عينة(.رة ممها  ومعينا أ ب مفهوما لطاللم التع الصف )تحسينا غرفة  ى مستوى( أو علبرنامجلل

 إلى أبعد حد.   يا الجلسة على األقل نشاطا عمليا أو تفاعل

 
أن   الورش قدميي لمينبغ . ةققيد 012 هي عبر االنترنت  ورشات العمل ورشة منالمدة المحددة لكل :  عمل تنموية ةورش

يجب و . واألنشطة العملية التفاعل من خالل ريينأو اإلدا سقينمنلا علمين أولدى الم حددةات مأو مهارية معارف/يستهدفوا تنم
 .أن تكون ثالثة أرباع الجلسة على األقّل، تدريب عملي أو تفاعلي بشكل كبير

 
  ولىيت . وفي هذه الجلساتدقيقة 30  هي نترنتاال  عبر  رائيجإلا حثالبعروض  كل عرض من : مدة اإلجرائي البحث 

طور إجرائها ( على مستوى م أبحاث صمموها ونفذوها ) أوهم في ون أو اإلداريون تقديقلمنسا وأالمعلمون  والباحثون أ
 ن ضا أ أي  نيدمقملوينبغي ل. الذاتية وإما الختبار األفكار النظرية في إطار عملي  ةبغرض الدراس إما المدرسة أو غرفة الصف 

على ان ن تكون نشاطا عمليا، وال يتوقع لهذه الجلسات أ .م يلتعال سةارممسين ث في تح لبح ج ا ية توظيف نتائعلى كيف يركزوا
 . إلى إشراك الحاضرين في المناقشة  موجه لجلسةل  محددالوقت ال ربع يكون، على االقل، 

 
. دقيقة  03 هي عبر االنترنت جلساتال هذهمن  جلسةكل   ةمد : ةالممارسالبحث النظري والتجريبي موضوعا في حيز 

)من الممكن تقديم نتائج أولية أو نهائية( مع التركيز   ةأو التجريبي ةالنظري تسات إلى تقديم الدراسا الجله ذه جهأن تو وينبغي
  حددةم ةيعملات استخدام يوضحيقترح أو . بعبارة أخرى، ينبغي للباحث أن التعليمية الصفيةالبحث بالممارسة  عالقةعلى 

لى ان يكون، على االقل،  ع مليا، تكون نشاطا عده الجلسات أن توقع لهال يو .ةقدمية الملتجريب النتائج ا  للنظرية المعروضة أو
 .  المناقشةفي   لحاضرينإشراك ا إلى للجلسة موجه لمحددربع الوقت ا

 
. وغاية هذه قةدقي 30 يه عبر االنترنت تسا لج ال ذه لسة من هكل ج مدة   :يةوطنية / دول ية وم ومشاريع تن عن أبحاث تقارير 

أو الدولي. ومن  المستوى الوطنياألبحاث ومشاريع التنمية على يع تقارير عن مديرو المشار وأ ونالباحث مدقيأن جلسات ال
  ه أو تقدمهيمروع وتصمالمشلى مفهوم فقد تركز التقارير ع   من التنفيذ. متعددة في مراحل هذه المشاريع الممكن أن تكون

 هائية. ائجه النو نت أ يلمرحال
 

تقارير عن أبح اث ومشار يع تنم وية مدرسية:   مدة كل جلسة  من هذه  الجلسات عبر االنترنت هي 75 دقيقة. وغاية هذه  
علم العلوم أو تفي تعليم بحث أو مشروع تنموي  الجلسات أن يقدم مجموعة باحثين  من مدرسة واحدة و برعاية  هذه المدرسة

قارير على مفهوم قد تركز التتعددة من التنفيذ. فم راحلم ي فالمشاريع ه االبحاث/ ن هذوتك أن مكنمأو الرياضيات.  ومن ال
 المشروع أوتصميمه أو تقدمه المرحلي أو نتائجه النهائية. 

 
 

 إلعداد المقترحات  (جديدة)هات ي توج
 

المقترح   ينظر  نلون.  جييجنة البرنامج أو محكمين خارأعضاء ل  قبلمن  ترحات  سوف يتم تحكيم مغفل لكافة المق   ر ات غي في 
 : على كل مقترحيشمل  أن جبوي ة.لمتكمال

 صفحة غالف )أو أكثر(   •

 وصف موجز •

 ملخص •
قُّدمت كما  المقبولة  للمقترحات  الموجز  الوصف  اعتماد  المؤتمرسيتم  بعد  اعداده  سيتم  الذي  المؤتمر  وقائع  كتاب  والذي    ، في 

 . بكتا ال مراجعتها قبل ادراجها في هذا مؤلفللكن يم
 

 nopsisSy الوصف الموجز
(  ألفكار التي ستطرحا)هو أساسا شرح لمحتوى الجلسة  الموجز  مقترح على أساس وصفه الموجز والوصف كل يميق وفس 

 وأربع صفحات ينصفحتبين الوصف الموجز  أن يكونوينبغي  .عبر االنترنت (الجلسةخدم الوقت في يستكيف س) وسيرها 
ويجب أن يظهر   .ى كل من الحّد األدنى والحّد األقصىجيهي إلوالتبدأ الم ذاويشير ه . على مسافة واحدة متباعدة بين األسطر

تذكر في  ميه( فيجب أال المتعلقة بمقدم االقتراح )أو مقد الوصف الموجز فقط عنوان المقترح وتوصيف الجلسة. أما المعلومات
لسة، وقت الج  خدمسيستكيف و ه،ضوأغرا غي أن يلخص الوصف الموجز أهداف العرض الموجز. وينب الوصف أي مكان من
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مع المواصفات المحددة ألي أنشطة أو مهام سينهمك فيها المشاركون أثناء الجلسة. وإذا كانت الجلسة مرتبطة ارتباطا وثيقا أو  
. كما ينبغي أن ترفق العملي ر التربويرتباطه باإلطا وشرح اينبغي تلخيص البحث كليا على بحث معين، فعندئذ مرتكزة 

 . اجعالمرئحة بال صف وبال
 اعداد الوصف الموجز للجلسات التفاعلية )أي األفكار المبتكرة أو تطوير ورش العمل فقط( على النحو التالي:  ينبغي

 
ل هذا القسم إشارة ويمكن أن يشم يتها. محتوى الجلسة وأهم المقدمة:  تشمل قسماً تمهيدياً موجزاً حيث يتم شرح/عرض -1

 أثناء الجلسة.   ستثارالتعليم التي راتيجية استدعم التي تالمراجع إلى أي من البحوث و
للمشاركين  ستقدماالستراتيجية:  في هذا القسم، وصف للجوانب الرئيسية من تعليم/ تنسيق/ وإدارة االستراتيجيات التي  -2

 .أثناء الجلسة
خيصها وتلشطة ب األنإلى ترتيفي الجلسة مع االشارة  ستعرضشطة التي قسم، وصف لألنهذا الوصف الجلسة:  في  -3

 ة التزام المشاركين فيها. كر طبيعوذ
 الختام: تقديم اقتراحات أو تعليقات واسعة للراغبين في تطبيق االستراتيجية الموجهة أو نصائح الجراء ورشة عمل مماتلة. -4
هذه  في بعةالمتّ ة ستراتيجيتكون مفيدة لمزيد من القراءة حول اال ي من شأنها أنجع التتقديم الئحة بالمرا المراجع:   -5

 لسة. الج
 
 : فينبغي أن تكون على النحو التالي عبر االنترنت العروض البحثية أما 
 المقدمة: تشمل الخلفية النظرية للدراسة ومراجعة لألبحاث ذات الصلة.  -1
 ق جمع البيانات وتحليلها. االجراءات وطرالمستخدمة، و ألدواتوصف المشاركين، ا  :الطريقة/االسلوب -2
 سة.رائج الد نتا ضمن  تج:  تالنتائ -3
 . الخاصة بممارسة التّعليماألبحاث المترتبة على  اآلثار على توفير مناقشة للدراسة تسلّط الضوء بشكل خاص   :المناقشة -4
 

  . مراجعته ت لن يتم الوصف الموجز الذي ال يستوفي هذة المتطلبا
 

 Abstract  خصالمل
الء العناية الوافية إلعداد  يالمؤتمر النهائية. ينبغي إ ئعفي وقا و رمؤتملامج اقترح ما، فإن ملخصه سينشر في برن إذا تم قبول م

ومن  اجعاتها.الملخص مع النظر إلى التوجيهات التالية بعين االعتبار؛ حيث إن الملخصات التي ال تستوفي الشروط لن تتم مر 
المحددة. فيرجى عدم  لةن المهضم كامل مقترحالمقترح أو رفضه إذا لم يقدم  ولفي قب خيرالتأؤدي ذلك إلى  ن أن يالممك
من التماس المساعدة عند إعدادك لملخصك )راجع قائمة االتصال الوارد فيها ذكر األشخاص المتوافرين لتقديم   الترّدد

 المساعدة(.
 تقلة.فحة مسعلى ص تقديم الملخص: ينبغي  التسليم .1
والمؤسسة أو المؤسسات،   ه،مقدمي ماءو أسأمقدم كلمة )فضال عن العنوان واسم  250: في حدود لخصطول الم .2

إلى حد المئتين   ا الزائد عند نهاية الجملة االقربكلمة فسوف يقتطع منه 250والبلد( إما جميع الملخصات التي تتعدى 
 والخمسين كلمة.

ن  يع برامج الطباعة الحاسوبية تتضم. )جم  PT 12  ew RomanN Timesهو : الواجب استعماله نوع الخط .3
  ع(.النو هذا

لوصف : ينبغي أن يكون العنوان واضحا ومحددا للجلسة، وينبغي أن يتوافق تماما مع العنوان المدرج على ا يناوالعن .4
 .(Boldن بحرف اسود نافر )مقترحك. ويجب أن يظهر العنوا الموجز خاصتك وعلى صفحة غالف

نا أيضا يجب استخدام الحرف  وهاشرة. مب نوانعلي ال أو المؤلفون والمؤسسات والبلد( ت: )سسة والبلدالمؤلف والمؤ .5
 األسود النافر. 

: يترك فراغ سطر واحد بعد اسم المؤسسة أو المؤسسات والبلد. وينبغي البدء بالكلمة األولى من أقصى  نص الملخص .6
 جلنموذكلمة. يرجى االطالع على ا  250 ـلا حدود تتعدى  على أن الدة، رة واح ع الملخص كله في فق اليمين، وطب

 .  اليالت

 ين ترسل المقترحات أ إلى
 

  ديسمبر/ولاألكانون  15  قبل  البريد اإللكترونيب فقط  ،، بما في ذلك صفحة الغالفالمكتملةمن المقترحات  نسخةينبغي أن ترسل 
 ي: وفقاً لما يل  .2021

 
 ج سران ب 

smec@aub.edu.lb   
 
 

 

mailto:%20smec@aub.edu.lb
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 ( SMEC 23للتربويين في العلوم والرياضيات ) العشرون و الثالث  السنوي مؤتمر لا
 لبنان  ،تروبي 

   2022  (مارس) آذار  6و 5

 

ومن هنا   . األولبالمقدم  االتصال مباشرةلى إ  حاجة االعتبار أننا في ينبعيجب األخذ . رحاتتمارة لجميع المقتعبئة هذه االست رجىي •
 ذلك. مات االتصال التي تمكننا من  ا بمعلونتزويد نتحقق مينبغي ال

 

(  علوم وأضيات رياالرجاء تحديد المجال ) عنوان الجلسة 
 انوي( ث متوسط / )ابتدائي / مرحلةوال

 
 
 

 

 
 ترح مقالمعلومات المتعلقة بالمقدم األول لل

 أسم العائلة 

 
 

 نتمي إليها ي تالمؤسسة الت ول األم  االس

 نيالعنوان اإللكترو
 
 

 الهاتفقم ر  بريديلنوان ا لعا

 
 أو المشاركين( في االقتراح: اسم وعنوان المشارك )

 أسم العائلة 

 
 

 نتمي إليها المؤسسة التي ت األول االسم  

 رونيلعنوان اإللكتا
 

 رقم الهاتف

 أسم العائلة 
 
 

 ليها ي إتمتي تنالمؤسسة ال األول   سماال

 اإللكترونيالعنوان 
 

 رقم الهاتف

 
 الفرنسية_____  اإلنكليزية ______  لعربيةا______  ساسيةاألتقديم لغة ال

 
 تصميم الجلسة المعنية(توجيهات نتباه )يرجى أن تقرأ با تصميم الجلسة

 دقيقة( 75لمبتكرة ) األفكار ا ___ _ _____ 
 د(  120) تنمويةل عمورشة _________ 

 ي( د للتقديم الفرد 30)ي  اإلجرائ البحث  __ _______

  د للتقديم الفردي( 30) جريبي موضوعا في حيز الممارسةي والتر النظ البحث_________

 دي( للتقديم الفر   د 30)وطنية / دولية  ميةن  أبحاث ومشاريع تنتقرير ع_________  
 (قة دقي 75)  ية مدرسيةومتنع تقارير عن أبحاث ومشاري _ ________

      


