
جطسات
سطمغئ

6

جطسات
رئغسئ

3

ورصئ
سطمغئ

35

جدول فعاليات مؤتمر التميز الرابع: نواتج تعلم العلوم والرياضيات:  العلوم 

الممارسات الصفية ونتائج االختبارات
الوطنية والدراسات الدولية
خقل الفارة 14-1443/10/16عـ المعاشص 15-2022/5/17م

عمادة البحث العلمي



عمادة البحث العلمي

جدول الجلسات العلمية والمحاضرات الرئيسة

تفــض اقشااــاح 7:00م – 7:15م

الغعم افول: افتث 2022/5/15م - 1443/10/14عـ  

 7:15م – 8:15م

 8:15م – 8:30م

السظعان

الممارجات الخفغئ وظاائب اقخائارات العذظغئ والثراجات الثولغئ.
د. شعث بظ سئث ا� الستغمغ

وزارة الاسطغط

د. خالح بظ سطعان الحمراظغ
طساحار اقصاخاد والاثطغط

اجاـــــــراتئ 

أ.د. ظاسط بظ طتمث السمري
أجااذ تسطغط الرغاضغات، ضطغئ الاربغئ،

جاطسئ المطك جسعد

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

1

الجلسة العلمية (1) 

 8:30م – 10:15م

السظعان

تصغغط أجؤطئ ضاإ السطعم والرغاضغات لطخفغظ الرابع والباطظ بالممطضئ السربغئ السسعدغئ 
TIMSS 2019 شغ ضعء طاططئات دراجئ الاعجعات الثولغئ لطرغاضغات والسطعم

 (PISA) طساعى تعشر أبساد البصاشئ المالغئ وشص إذار الئرظاطب الثولغ لاصغغط الططئئ
شغ ضاإ الرغاضغات لطخش افول الباظعي شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ

تصعغط أجؤطئ اقخائارات الاتخغطغَّئ الظعائغئ لمسطمات طادة الرغاضغات شغ ضعء 
المساعغات المسرشغئ شغ الثراجئ الثولغئ لطرغاضغات والسطعم TIMSS بالمرتطئ الماعجطئ

أبر برظاطب تثرغئغ صائط سطى تخمغط واجاثثام لسئئ إلضاروظغئ �سثاد الطالئات 
لقخائارات الثولغئ TIMSS وتتسغظ المساعى الاتخغطغ لثغعظ شغ طةال السطعم

 (TIMSS-2019) طثى تعاشر طاططئات دراجئ اقتةاعات الثولغئ لطرغاضغات والسطعم
شغ ضااب الرغاضغات لطخش الرابع اقباثائغ بالممطضئ السربغئ السسعدغئ.

تصعغط طتاعى ضاإ السطعم لطخش الرابع اقباثائغ شغ ضعء طاططئات دراجئ 
(TIMSS, 2019)  اقتةاعات الثولغئ شغ الرغاضغات والسطعم

د. بثر طتمث سئثا� الدطسان
أجااذ طظاعب وذرق تثرغج الرغاضغات المساسث،

 ضطغئ الاربغئ بةاطسئ الصخغط

أ.د. طسفر بظ جسعد السطعلغ
أجااذ تسطغط الرغاضغات ضطغئ الاربغئ،

جاطسئ المطك جسعد. 

أ. سائحئ بظئ خالح الحعري
طحرشئ تربعغئ – بمضاإ تسطغط غرب الثطام بالمظطصئ الحرصغئ

د. طظخعر بظ خالح السئث السجغج
أجااذ المظاعب وذرق تثرغج الرغاضغات المحارك، جاطسئ ا�طام سئث الرتمظ بظ شغخض

أ. تمغثه بظئ تسغظ الةثساظغ
د. أطةاد ذارق طةطث

ضطغئ الثراجات السطغا الاربعغئ، جاطسئ المطك سئث السجغج 

د. طظال بظئ سئثالرتمظ بظ غعجش الحئض
أجااذ المظاعب وذرق الاثرغج المحارك، ضطغئ الاربغئ

جاطسئ ا�طام طتمث بظ جسعد ا�جقطغئ

د. تظان تسغظ الفغخض 
طحرشئ تربعغئ بمضاإ تسطغط حمال المثغظئ المظعرة

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

الجلسة العلمية (2) 

د. أطغرة جسث الجعراظغ
أجااذ طظاعب وذرق تثرغج السطعم المساسث، بةاطسئ بغحئ

أ. أتقم خالث السخغمغ
ذالئئ دضاعراه طظاعب وذرق تثرغج الرغاضغات بةاطسئ أم الصرى



عمادة البحث العلمي

جدول الجلسات العلمية والمحاضرات الرئيسة

الغعم الباظغ: افبظغظ 2022/5/16م - 1443/10/15عـ  

 7:15م – 8:15م

 8:15م – 8:30م

السظعان

Using TIMSS 2019 data to improve curriculum and classroom instruction
in science and mathematics 

 Ina V. S. Mullis إغظا طعلغج
TIMSS & PITSL المثغر الاظفغثي لمرضج الثراجات الثولغئ 

اجاـــــــراتئ 

أ.د. جعزان بظئ تسغظ تب سمر
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ،

جاطسئ المطك جسعد.

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

2

الجلسة العلمية (3) 



عمادة البحث العلمي

جدول الجلسات العلمية والمحاضرات الرئيسة

3

الجلسة العلمية (4-أ) 

 8:30م – 10:15م

السظعان

أبر ظمعذج تثرغسغ طصارح صائط سطى ظزرغئ الاسطط الاتعغطغ شغ تظمغئ طعارات
الافضغر الظاصث شغ السطعم لثى ذالئات المرتطئ الماعجطئ

درجئ طمارجئ طسطمغ السطعم شغ المرتطئ الماعجطئ لطئتث ا�جرائغ
وسقصاعا باخعراتعط تعلعا

واصع تأبغر براطب الاثرغإ الثاخئ باسطغط STEM شغ إضساب الضفاغات
الاثرغسغئ لمسطمات السطعم والرغاضغات

تخمغط طصارح لئرظاطب تطعر طعظغ صائط سطى المسرشئ الاثرغسغئ المرتئطئ 
بالمتاعى (PCK) شغ وتثة العرابئ لمسطمغ السطعم بالمرتطئ الماعجطئ

أ. أشظان سطغ طتمث العادسغ
جاطسئ ا�طام سئث الرتمظ بظ شغخض

أ. د. أطاظغ بظئ تمثان الشاطثي
جاطسئ اقطام سئثالرتمظ الفغخض

أ. ظاخر بظ سغث الساغئغ
ا�دارة السام لطاسطغط بمظطصئ الرغاض طضاإ الاسطغط بحرق الرغاض

أ.د. سئثالعلغ بظ تسغظ الثعمح
طرضج الامغج الئتبغ شغ تطعغر السطعم والرغاضغات، جاطسئ المطك جسعد

د. غالإ سئث ا� جالط الساغئغ
طسطط، إدارة الاسطغط بمتاشزئ سفغش

أ.د. شعث بظ جطغمان الحاغع
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ، جاطسئ المطك جسعد

أ.خالته جسغث طتمث الحمراظغ
إدارة الاسطغط بمتاشزئ بغحئ.

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

الجلسة العلمية (4-ب) 

 8:30م – 10:15م

السظعان

أبر اجاثثام طعصع Word wall شغ تظمغئ تض المسألئ الطفزغئ لثى تقطغث 
الخش الرابع اقباثائغ 

شاسطغئ افلساب الاسطغمغئ شغ تتسغظ ظعاتب الاسطط المسرشغئ وبصاء أبر الاسطط

تعظغش ذرغصئ المسطمئ الخشغرة شغ تثرغج طادة الرغاضغات لطالئات 
الخش افول اقباثائغ

(One Note) الاصعغط الئثغض باجاثثام دشار المقتزات

د. إبراعغط التسغظ خطغض
أجااذ المظاعب وتسطغط الرغاضغات المساسث، 

ضطغئ الاربغئ، جاطسئ بغحئ. 

أ. سئث ا� بظ ضغش ا� آل حثغث
طسطط رغاضغات - ا�دارة الساطئ لطاسطغط بمظطصئ الرغاض

أ. خالح بظ طتمث العثغاظغ
رئغج صسط الرغاضغات، ا�دارة الساطئ لطاسطغط بمظطصئ الرغاض

أ.سمر بظ طتمث جسغث بظ ابراعغط
طحرف تربعي لمادة الرغاضغات- ا�دارة الساطئ لطاسطغط بمتاشزئ الطائش

أ. أظسام أتمث طتمث العدسان
طسطمئ، إدارة الاسطغط بمتاشزئ السق

د. إضرام بظئ بضر بظ جسغث
 طسطمئ رغاضغات ا�دارة الساطئ  لطاسطغط بمظطصئ طضئ المضرطئ

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

الغعم الباظغ: افبظغظ 2022/5/16م - 1443/10/15عـ  



عمادة البحث العلمي

جدول الجلسات العلمية والمحاضرات الرئيسة

الغعم البالث: البقباء 2022/5/17م - 1443/10/16عـ  

 7:15م – 8:15م

 8:15م – 8:30م

السظعان

ظثوة سظ الضااب المترر الخادر سظ المرضج بسظعان 
"المرجع شغ تسطط السطعم وتسطغمعا طظ الظزرغئ إلى الممارجئ"

أ.د. شعث بظ جطغمان الحاغع
أجااذة المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ بةاطسئ المطك جسعد.

أ.د. جطغمان بظ طتمث الئطعحغ
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ، جاطسئ السططان صابعس.

أ.د. ظاخر خقح الثغظ طظخعر
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ، جاطسئ أضسار، برغطاظغا.

أ.د. سئثا� بظ خمغج أطئعجسغثي
أجااذ المظاعب وذرق تثرغج السطعم، 

وضغض وزارة الاربغئ والاسطغط لطاسطغط بسططظئ سمان.

أ.د. أتمث طتمث صئقن
أجااذ المظاعب وذرق تثرغج السطعم الةاطسئ العاحمغئ شغ افردن

اجاـــــــراتئ 

أ.د. جسغث بظ طتمث الحمراظغ
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ،

جاطسئ المطك جسعد.

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

الجلسة العلمية (5) 

4



عمادة البحث العلمي

جدول الجلسات العلمية والمحاضرات الرئيسة
الجلسة العلمية (6-أ) 

 8:30م – 10:15م

السظعان
برظاطب تثِرغسغ صائط سطى طثخض الظمثجئ الرغاِضغئ وشاسطغاه شغ تظمغئ المفاعغط 

اقصاخادغئ واقجاصخاء الرغاضغ لثى ذالئات المرتطئ الباظعغئ

 (Math Coaching) بظاء برظاطب طعظغ صائط سطى الاثرغإ الاسطغمغ شغ الرغاضغات
شغ ضعء الممارجات البمان لطاثرغج الفسال لمسطمات المرتطئ الماعجطئ

شاسطغئ برظاطب صائط سطى أبساد الصعة الرغاضغئ شغ الاتخغض وخسعبات 
تسطط الرغاضغات لثى ذالئات الخش الثاطج اقباثائغ

اجاراتغةغئ تثرغج طصارتئ لثسط الضفاح المظاب شغ تسطط الرغاضغات لطقب 
المرتطئ الماعجطئ

أبر اجاثثام اجاراتغةغات الاصعغط المسامث سطى افداء شغ الاسطغط سظ بسث سطى تظمغئ 
طضعظات الئراسئ الرغاضغئ لثى الطالئات المعععبات

أبر الاصعغط المسامث سطى افداء سئر العغإ شغ تظمغئ طعارة تض المحضقت الرغاضغئ 
لثى ذالئات الخش البالث باظعي.

أ. د. سئثا� بظ جطغمان الئطعي
أجااذ تسطغط الرغاضغات،  ضطغئ الاربغئ،

 جاطسئ تئعك

د. آطظئ بظئ تمث السغثي
دضاعراه المظاعب وذرق الاثرغج- تسطغط الصخغط

أ.د. خالث بظ سئث ا� المسبط
أجااذ المظاعب وذرق تثرغج الرغاضغات،  ضطغئ الاربغئ، جاطسئ الصخغط

أ.د. جساد بظئ طساسث بظ جطغمان افتمثي
أجااذ المظاعب وذرق تثرغج الرغاضغات، ضطغئ الاربغئ، جاطسئ ا�طام طتمث بظ جسعد 

د. أرغب بظئ سطغ بظ أتمث شصغعغ
حرضئ تطعغر الاسطغط

د. شغخض بظ غظغط السعشغ
دضاعراه المظاعب وذرق الاثرغج-تسطغط الئضغرغئ

أ.جمغئ ذارق سئثالسقم الصطإ
طسطمئ رغاضغات تسطغط جثة

أ. رائثة بظئ أتمث بظ تسظ الصاجمغ
طسطمئ رغاضغات -إدارة تسطغط جازان

أ. ظعال سئث الرتمظ طرزوق الطعغئغ
طسطمئ رغاضغات، ا�دارة الساطئ لطاسطغط المظطصئ الحرصغئ

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

الجلسة العلمية (6-ب) 

 8:30م – 10:15م

السظعان
واصع طمارجئ طسطمغ وطسطمات السطعم لطمرتطئ الباظعغئ شغ طتاشزئ الثوادطغ 

أجالغإ الاصعغط الئثغض أبظاء الاسطغط سظ بسث.

شاسطغئ ظمعذج ضاجان شغ الاسطط الاساوظغ سطى سمطغات السطط افجاجغئ لثى ذقب 
الخش السادس اقباثائغ.

شاسطغئ الاثرغإ سطى بظاء الرجعم الئغاظغئ شغ تظمغئ طساعى شعط طسطمات السطعم الطئغسغئ 
واتةاعاتعظ ظتع اجاثثاطعا شغ تثرغج السطعم الطئغسغئ

برظاطب إبرائغ طصارح شغ طادة افتغاء صائط سطى الةثل السطمغ وأبره شغ تظمغئ 
طعارات الافضغر الظاصث والضاابئ السطمغئ لثى الطقب المعععبغظ

الةعدة شغ تثرغج طصررات َتَسطُّط وتسطغط المعارات السطمغَّئ سظ ُبْسٍث وطسعصات ذلك 
طظ وجعئ ظزر الطالئات شغ جاطسئ المطك جسعد.

د. عثى طتمث ظاخر الضظسان
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم المحارك، ضطغئ الاربغئ،

جاطسئ الصخغط

أ. طحاسض طحرع تمعد السخغمغ
وزارة الاسطغط

الجطظرئغج الةطسئالماتثث

أ. طقك بظئ سئثا� الشاطثي
جاطسئ ا�طام سئثالرتمظ بظ شغخض

أ. جمغطئ بظئ سطغ الحعري
طحرشئ تثرغإ ـــــ إدارة الاثرغإ الاربعي بالرغاض

د. سئثا� بظ سئثالرتمظ الحعري
طحرف تربعي بعزارة الاسطغط.

أ.د. خالث بظ سئث ا� المسبط
أجااذ المظاعب وذرق تثرغج الرغاضغات، ضطغئ الاربغئ، جاطسئ الصخغط

أ.د. ظةعى بظئ سطغان المتمثي
أجااذ المظاعب وذرق تثرغج الرغاضغات والتاجإ ا�لغ بةاطسئ جثة

د. إغعاب جعدة أتمث ذطئئ
أجااٌذ طحارٌك شغ المظاعب وُذرق تثرغج الُسطعم جاطسئ ا�طام سئثالرتمظ بظ شغخض

أ.د ظدال بظئ حسئان افتمث
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ، جاطسئ المطك جسعد.

أ.د. جسغث بظ طتمث الحمراظغ
أجااذ المظاعب وتسطغط السطعم، ضطغئ الاربغئ، جاطسئ المطك جسعد

أ. غادة أتمث سمغر 
َرة جاطسئ المطك جسعد  طتاضر بصسط الطفعلئ الـُمَئضِّ

د. غادة خالح السثراظغ 
َرة جاطسئ المطك جسعد أجااذ  طساسث بصسط الطفعلئ الـُمَئضِّ
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الغعم البالث: البقباء 2022/5/17م - 1443/10/16عـ


