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Concurrent Session 1 
Workshops 

Workshop 2 

 تطویر مھارات ما وراء المعرفة من خالل التعلم القائم على حل المشكالت

 ساري بعثي
 

مارسات تھدف ھذه المشاركة بشكل مباشر الى تسلیط الضوء على الجزء الثالث من أجزاء مصدر الریاضیات الجدید بجانب معاییر المحتوى ومعاییر الم 
)MPSفة عند )، حیث تقدم مھارات ما وراء المعرفة بقالب جدید، وتسھم ھذه المشاركة بتقدیم نموذج من الواقع على تنمیة مھارات ما وراء المعر

 الطالب من خالل خطوة التعلم القائم على حل المشكالت التي تعد ھي الخطوة األولى في تصمیم دروس المصدر الحدیث.

 

Workshop 4 

Desmos Workshop – Part 1 
 

Workshop 6 

 مفاتیح التفكیر العشرین  لتوني رایان

 رحمة كامل جالل
 

برنامج وصفھ توني ریان یتكون من عشرین مفتاح للتفكیر    یرتكز على الموازنة بین التفكیر  مفاتیح التفكیر العشرین لتوني رایان  ھو
فھي مجموعة من عشرین نشاط  مختلف مصمم إلشراك وتحفیز المتعلمین في مجموعة من المھام لتوسیع  اإلبداعي و التفكیر الناقد ،

 وتعمیق تفكیرھم.   

 

Workshop 8 

Establishing connections in mathematics education 
Dr. Iman El Nabrawy, Qatar University 
 

No one can argue that mathematics teaching becomes more interesting and more meaningful to students, 
when taught in a way where connections within a topic, between topics and to real life problems are 
established.    

A culture that develops students’ ability of mathematical connection will inevitably grow problem-solving 
learners and will instill deeper understanding of important knowledge.  This workshop will address 
different  aspects of establishing connections in mathematics education and  will introduce the 
participants to various interactive tools and examples to teaching mathematics as an interwoven pieces 
of knowledge connected to real life rather than isolated islands of memorized rules and formulas.  
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