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Concurrent Session 1 
Workshops 

Workshop 1 

 البرھان الھندسي في الریاضیات

 أیمن عبدهللا المصري
 

 لمراعاة الفروق الفردیة وانماط المتعلمین.عرض استراتیجیات التعامل مع البرھان الھندسي في مصدر التعلم ، وتوظیف المحسوسات و التكنولوجیا 
 

Workshop 3 

 ( درس مصغر الستخدام التكنولوجیا الفعالة ) في تدریس الریاضیات PYTHON والبرمجة باستخدام استخدام المخططات التدفقیة

 یامن فرح
 

 درس مصغر یتم من خاللھ العمل على:
طالب تقدیم استراتیجیات لتدریس حل المعادلة التربیعیة باستخدام فعال للتكنولوجیا وبوسائل تكنولوجیة مختلفة تراعي الفروق الفردیة لدى ال •

لیة ) مع حاسبة عم –حاسبة بیانیة  –برمجة  -وتحقق الكفایات التعلیمیة وتنمي مھاراتھم في دمج التكنولوجیا في التعلیم من خالل (مخططات تدفقیة 
 .STEMتقدیم أوراق عمل تحاكي حل المشكالت ومشاریع 

 .  Microsoft Teamsاستخدام لعبة أحجار الدومینو بشكل الكتروني في التقییم مع  •
 

Workshop 5 

 التحضیر االلكتروني

 سامر عیاد الخطیب
 

حضیر و العرض التقدیمي ، ویكون العرض متسقا مع األنشطة و زمن برنامج للتحضیر الیومي لمادة الریاضیات حیث یتم من خالل البرنامج اعداد الت
 كما یقوم البرنامج بإعداد محضر للتحضیر و الرسالة األسبوعیة. كل نشاط و نوع اإلستراتیجیة المستخدمة

 

Workshop 7 

Essential Tools for Problem Solving 
Dr. Abdelouahed Hamdi, Qatar University 
 

We will review, discuss and share some useful results that could be taught to high school students and 
university students, which allow them to tackle some “neither direct nor easy” problems in mathematics. 
For instance, we will see the strength of “AM-GM and Cauchy-Schwartz Inequalities”, the “Mean-Value 
Theorem”, the tangent lines and the variations of functions in solving problems. The workshop will provide 
an enriching experience in mathematics for intellectually curious learners. Through such interactive 
discussions, we wish to re-activate a community that values critical thinking, creativity, passionate 
problem solving, and lifetime mathematical learning. 
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