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 ل ـــــــــوث وأوراق العمـــــــات البحــــــمواصف
  .مع أهداف الجمعية وغايتها أال تتعارض .1

   .أحد محاور موضوع اللقاء يكون ضمنأن  .2

   .االلتزام بقواعد البحث العلمي .3

   .أال يكون قد سبق نشره، وليس مستالً من رسالة علمية .4

  .االلتزام بالكتابة بلغة عربية سليمة .5

في الصفحة األولى للبحث أو ورقة العمل يكتب فيها عنوان  .6
 .لقبه العلمي والجهة التي يعمل فيهاالبحث واسم الباحث و

في الصفحة الثانية يبتدأ فيها بملخص البحث أو ورقة  .7
  .العمل

على أن  )Wordبرنامج ورد (الكتابة بواسطة الحاسب  .8
على مسافة ونصف  Traditional Arabic) 16(يكون مقياس الخط 
   .مع ترقيم الصفحات

لعمل أال تزيد صفحات البحث عن ثالثين صفحة، وورقة ا .9
   .عن خمس عشرة صفحة بما فيها المراجع والمالحق

إرسال أربع نسخ من البحث أو ورقة العمل مع ملخص  .10
ال يزيد عن صفحتين مع إرفاق ) باللغتين العربية واإلنجليزية(

يحوي البحث أو ورقة العمل  برنامج وورد (Cd)مدمج قرص 
  .والملخص

 .واحدةإرفاق السيرة الذاتية للباحث في حدود صفحة  .11

الستالم االلتزام بعدم تجاوز الموعد النهائي المعلن  .12
  .البحوث وأوراق العمل ملخصات

البحوث التي تصل ال ترد ألصحابها سواء قبلت أو  .13
 .رفضت

البحوث وأوراق العمل التي ال تجتاز التحكيم ال تدرج في  .14
 .الكتاب السنوي للقاء

  أعضاء اللجنة العلمية للقاء السنوي الخامس عشر

علي بن سعد آل هزاع / األستاذ الدكتور -1
 القرني

 رئيساً

 عضواً محمد النجاربن عبد الوهاب / األستاذ الدكتور  -2
 عضواً سيد محمودبن يوسف / األستاذ الدكتور -3
 عضواً سعود بن ناصر الكثيري/ الدكتور  -4
 عضواً عبد المحسن بن محمد السميح/ الدكتور -5
 

  اللقــاء محــــــاور  
  :، ويتضمن )االستراتيجيات(محور الرؤى : أوًال

  .نظم التعليم وفلسفته ـ 1
  .التعليم ومجتمع المعرفة ـ 2
  .التعليم العام والقطاع الخاص ـ 3
  .إدارة التعليم وسياساته ـ 4
  .االعتماد األكاديمي ومعايير الجودة ـ 5

   :محور النماذج، ويتضمن: ثانيًا 

  .محلية ـ 1
  .ليميةإق ـ 2
  .عربية ـ 3
  .عالمية ـ 4

  : محور المتطلبات، ويتضمن: ثالثًا
  .برامج إعداد المعلم ـ 1 
  .النمو المهني للمعلم ـ 2
  .البيئة التعليمية ـ 3
  .الشراكة المجتمعيةـ  4
  .تطوير مناهج التعليم ـ 5
  .التقنية والتعليم ـ 6
  .التجهيزات و البنى التحتية ـ 7
  .عملية التعليميةدور المتعلم في ال -8

  لــــــــوث وأوراق العمــــــالبح الــــــاستقب
  .هـ1/6/1430هو الملخصات  الستالمآخر موعد 

  .هـ1/11/1430آخر موعد الستقبال البحوث وأوراق العمل هو 

  :ترسل المشاركات باسم
 سعادة رئيس اللجنة العلمية

 للقاء السنوي اخلامس عشر

  11451الرياض  2458ص ب 
 معية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجل

 الرياض –جامعة امللك سعود  -آلية الرتبية 

: لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على هاتف الجمعية 
4676427/01   
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