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 الدراسيةالمؤهالت 

 الدفعمة    جيمد جمدا ممر مرتةمة الشمرو والول علم  –( عمام)لوم والرتبية شمعةة الرياضميات بكالوريوس الع
1771. 

   ( مناهمممممممج وطمممرق تدريمممممممممممس الرياضممميات وعلمممم المممن س)دبلممممممموم  مممارت ي الرتبيمممة ملمممدي عامممما  دراسممميا  
 .م1771

   اسمرتاتييية مقرتحممة "ا    موضمو  بعنمو " منماهج وطمرق تممدريس الرياضميات"ماجسمت    الرتبيمة صصم
  " لتنميممة التوا ممر الرياضممى والتاصممير واالمماض اممو الرياضمميات لممدى تالميمما الصمم  ا ممامس اابتممدائى

 .م1111مر التو ية بتةادل الرسالة بني اجلامعات ومراكز الةاوث    بتقدير ممتاز
   أثمر براامممممج ي "بعنموا   موضمو  " منماهج وطمرق تمدريس الرياضمميات"دكتموراي   فلسم ة الرتبيمة صصمم

النممممممماجة الرياضمممممممية ي تنممممممممممية اسمممممممممرتاتيييات ممما وراء املعرفمممة وسمملوك حممر املشمممكلة ومهممارات التمممدريس 
 .م1110  " شعةة الرياضيات –اإلبداعية لدى الطالب املعلم 

  التدرج الوظيفي
  م إىل 11/1/1771مممممن )عممممة طنطمممما جام/ بكليممممة الرتبيممممة  –معيممممد منمممماهج وطممممرق تممممدريس الرياضمممميات

 (.م1111
  م 11/0/1111 ممن)جامعمة طنطما / بكليمة الرتبيمة  –مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات

 (.م1110إىل 
  م إىل 11/1/1119مممممن)جامعممممة طنطمممما / بكليممممة الرتبيمممة  –ممممدرس منمممماهج وطممممرق تمممدريس الرياضمممميات

 (.م1111
  (.م8/1/1111 من)جامعة طنطا / بكلية الرتبية  –أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات 

 الخبرات العملية
  تممدريس العديممد مممن املقممررات بقسممم املنمماهج وطممرق التممدريس املتعلقممة بتكنولوجيمما التعلمميم وطممرق تممدريس

 (.م1111م إىل 1771من)الرياضيات وإعداد وتقومي املناهج واحلاسب اآلىل 
 جامعمة طنطما  –طلممممموبة كشرط ملنح درجة الدكتوراض بكليمة الرتبيمة احلصول على دوري ي اللغة ااجنليزية امل

  1770. 
  احلصول على شهادي الر صة الدولية لقيادي احلاسبICDL   1112م. 
  م1112جامعة طنطا   / كلية الرتبية   –العمر ضممممممممممن فريق مشممممممرو  تصميم املناهج االكرتواية. 

Project title :Training Colleges Staff Members in TANTA University to Design, Produce and 
Develop Their Teaching Courses in: Interactive Multimedia Software for on-line Learning. 
(TSMFONLL) , Project code: A-011-S0, Project budget: 180.000 USD. 

  للمسمتقةر كممدر  احلصول علمى شمهادي برامامج أاتمر التعلميمIntel Teach to the Future 
Program   1119م. 
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  جامعمممممممة طنطممممممما   العمممممممام اجلمممممممامع  / بكليمممممممة الرتبيمممممممة  –أممممممممني  لمممممممس قسمممممممم املنممممممماهج وطمممممممرق التمممممممدريس
 .م1118/م1119

  إداري التنظيم والتدريب اإلدارى ي  –تدريب  موعة من املوظ ني مبديرية القوى العاملة واهليري بالغربية
 .10/0/1118إىل  11/0/1118ي ال رتي   Advanced Wordج براام

  القيممام بتمممدريب معلمممى العلممموم والرياضمميات ي ممممدارس اجليممر املسممملم ومدرسممة الزهمممراء اإلعداديممة للةنمممات
وتوظيم  المتعلم النشما  –إعمداد  طما التمدريس : بطنطا ومدرسة ال ورير باحمللة الكربى حول كمر ممن 

تنميمممة الت كممم  الناقمممد وعالقتممممل امممر املشمممكالت ي الرياضممميات    – التمممدريس باسمممرتاتييياتمل املتنوعمممة ي
1117. 

  تدريب بعض املدرسني واملدرسني الوائر على ضمن براامج حتسني التعليم الثمااوى املنعقمد بكليمة الرتبيمة
 .م1117جامعة طنطا   

  حمممد بممن سمعود اإلسممالمية جامعمة اإلمممام  –كليمة العلمموم   –واإلحصمماء أسمتاذ مسماعد بقسممم الرياضميات
 (.م1/7/1111حىت  11/1/1111من )

  جامعمة اإلممام حمممد بمن  –كليمة العلموم   –وضر  طة مقرتحة للرباامج الرتبوي ملسار الرياضيات والعلموم
 .م1111اململكة العربية السعودية   بالرياض   سعود اإلسالمية 

  ممممام حمممممد بمممن سمممعود اإلسمممالمية بالريممماض   جامعمممة اإل –عضمممو   جلنمممة ا طممما الدراسمممية بكليمممة العلممموم
 .م1111/م1111اململكة العربية السعودية   

  جامعمممة اإلممممام حممممد بمممن سمممعود اإلسمممالمية  –عضممو مبيلمممس قسمممم الرياضمميات واإلحصممماء بكليمممة العلمموم
 (.م1/7/1111حىت  11/1/1111من )اململكة العربية السعودية بالرياض   

  ال صمر الدراسم  الثما  )بكليمة ااقتصماد والعلموم اإلداريمة ( 118ض ري)تدريس مقرر مةادئ الرياضيات
 .جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض   اململكة العربية السعودية( 1111\1117

  (111ريمض )تمدريس مقمرر مةمادئ الرياضمياتPrecalculus   لطمال  كليما العلموم واحلاسمب كليمة
( م1111\م1111م   ال صمممر الدراسممم  الول 1111\م1117ال صمممر الدراسممم  الصمممي   )العلممموم 

 .جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياض   اململكة العربية السعودية 
  جامعممممة اإلمممممام حمممممد بممممن سممممعود  –بكليممممة العلممموم  – حتليممممر الةيااممماتعضمممو بوحممممدي التوثيمممق واإلحصمممماء

 (.م1/7/1111حىت  1/7/1111من )اإلسالمية بالرياض   اململكة العربية السعودية 
  بكلية العلوم  –املنعقد بقسم الرياضيات واإلحصاء " الرياضيات وتطةيقاهتا"أمني اللينة العلمية ملؤمتر– 

ممممممارس  12-11"جامعمممممة اإلممممممام حمممممممد بمممممن سمممممعود اإلسمممممالمية بالريممممماض   اململكمممممة العربيمممممة السمممممعودية 
 " .م1111

 جامعممة اإلمممام حممممد بممن سممعود  –كليممة العلمموم   –اء املرشممد الكممادط  لطممال  قسممم الرياضمميات واإلحصمم
 (.م1/7/1111حىت  م1/7/1111من )اإلسالمية بالرياض   اململكة العربية السعودية 

  جامعة اإلممام حمممد بمن سمعود اإلسمالمية بالريماض    –عضو جلنة النظر   شكاوى طال  كلية العلوم
 (.م1/7/1111م حىت 1/7/1111من )اململكة العربية السعودية 
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  ال صمر الدراسم  )لطال  كلية ااقتصماد والعلموم اإلداريمة ( 111إح  )تدريس مقرر مةادئ اإلحصاء
ال صمممممممر الدراسممممممم  الثممممممما  م   1111/م1111م   ال صمممممممر الدراسممممممم  الول 1111/م1111الثممممممما  
م   ال صممممممممممممممر الدراسمممممممممممممم  الثمممممممممممممما  1111/م1111م   ال صممممممممممممممر الدراسمممممممممممممم  الول 1111/م1111
  ال صممممممممممممممممر الدراسمممممممممممممممم  الثمممممممممممممممما   1111/1112 صممممممممممممممممر الدراسمممممممممممممممم  الول م   ال1111/م1111
 .الرياض   اململكة العربية السعودية –جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ( م1112/م1111

  العلموم اإلداريمةمسمار  –الربامامج التاضم ي  لطمال ( 110 يمضر ) لرياضمياتاتدريس مقرر مةمادئ - 
 لولاال صممممممممممر الدراسمممممممممم      (110ريممممممممممض)  ومنسممممممممممق املقممممممممممرر كليممممممممممة ااقتصمممممممممماد والعلمممممممممموم اإلداريممممممممممة 

 .م1111/م1112

 

 دورات وبرامج تدريبية 
  11 –مصمر  -ضمن مشرو  تطوير كليات الرتبيمة جبامعمة طنطما " مصادر التعلم اجلامعى"حضور دوري 

 11/9/1111 – 7/9 -ساعة 
  سماعة  11 –مصر   -ضمن مشرو  تطوير كليات الرتبية جبامعة طنطا " ااتصال ال عال"حضور دوري

- 0/8-8/8/1111 
  مصممر   -ضمممن مشممرو  تطمموير كليممات الرتبيممة جبامعممة طنطمما " ت عيممر وحممدات التممدريب"حضممور دوري– 

 12/8/1111-11/8 -ساعة  11
  ساعة  11 –ضمن مشرو  تطوير كليات الرتبية جبامعة طنطا "  ةاإلداري املدرسية ال عال"حضور دوري- 

11/8-11/8/1111 
  املركز القوم  لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  –" استخدام التكنولوجيا ي التدريس"حضور دوري– 

 11/7/1110 – 11/7 -ساعة  11 –مصر -طنطا جامعة 
  جامعمة  –قموم  لتنميمة قمدرات أعضماء هيئمة التمدريس املركمز ال –" أ القيات وآدا  املهنة"حضور دوري

 1/11/1110 -1/11 -ساعة  11 -مصر -طنطا 
  جامعمة طنطما  –املركز القوم  لتنمية قدرات أعضاء هيئمة التمدريس  –" التدريس ال ّعال"حضور دوري- 

 11/11/1110 -19/11 -ساعة  11 – مصر
  جامعمة طنطما  –قمدرات أعضماء هيئمة التمدريس  املركمز القموم  لتنميمة –" العمرض ال ّعمال"حضور دوري- 

 2/11/1110 -1/11 -ساعة  11 – مصر
  جامعمة  –املركز القوم  لتنمية قمدرات أعضماء هيئمة التمدريس  –" مهارات ااتصال ال ّعال"حضور دوري

 11/11/1110-7/11 -ساعة  11 – مصر -طنطا 
  جامعممة  –نميممة قممدرات أعضماء هيئممة التممدريس املركمز القمموم  لت –" توكيممد اجلممودي وااعتممماد"حضمور دوري

 7/1/1119-9/1 -ساعة  11 – مصر -طنطا 
  املركممز القموم  لتنميممة قممدرات أعضمماء هيئممة  –" إعممداد كتابممة الةامموث العلميمة واشممرها دوليمما  "حضمور دوري

 11/1/1119 -11/1 -ساعة  11 – مصر -جامعة طنطا  –التدريس 



 أحمد محمد رجائي الرفاعي  /د     

 مناهج وطرق تدريس رياضيات   

 قسم المناهج وطرق التدريس      

 مصر - جامعة طنطا –كلية التربية   

 4152أكتوبر  51الثالثاء ... تحديث آخر 

1 

  جامعة طنطما  –ركز القوم  لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس امل –" إعداد مشرو  اثى"حضور دوري
 1/0/1119 -1/0 -ساعة  11 – مصر -

  جامعممة طنطمما  –املركممز القمموم  لتنميممة قممدرات أعضمماء هيئممة التممدريس  –" تصممميم مقممرر"حضممور دوري- 
 11/9/1119 -11/9 -ساعة  11 – مصر

  لتنميممممة قممممدرات أعضمممماء هيئممممة التممممدريس املركممممز القمممموم –" إداري الوقممممال وااجتماعممممات"حضممممور دوري  – 
 11/7/1119 -18/7 -ساعة  11 – مصر -جامعة طنطا 

  املركز القوم  لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  –" اظم اامتاااات وتقومي الطال "حضور دوري– 
 19/1/1118-11 -ساعة  11 – مصر -جامعة طنطا 

  دوري اجتيمماز TOT  (تممدريب املممدربني )– ز القمموم  لتنميممة قممدرات أعضمماء هيئممة التممدريس املركمم– 
 17/11/1117 -ساعة  21 –مصر -جامعة طنطا 

   سمماعة  11ملمدي " دوري التقمومي المااتى املؤسسمى ملؤسسمات التعلميم العماىل"حضمور دوري تدريةيمة بعنموا– 
وميمة اهليئمة الق –ضممن المدورات المثالث إلعمداد مراجمر  مارجى  – 1111ينماير  11يناير إىل  19من

 .مصر  –لضما  جودي التعليم وااعتماد 
  ال صول اافرتاضية   اظام جسور إلداري التعلم "دوري حضورLMS " (  املركز الوطين للتعلم اإللكمرتو

املوافمممممق  2/0/1211 -سممممماعات  1 –( اململكمممممة العربيمممممة السمممممعودية –الريممممماض  –والتعلممممميم عمممممن ب عمممممد 
18/1/1111 

  عمممن بعمممد –يمممة فعالمممة   المممتعلم اإللكمممرتو  باسمممتخدام الةوربوينمممال تصمممميم عمممروض تقدط"دوري حضمممور" 
ساعات   7 –( اململكة العربية السعودية –الرياض  –املركز الوطين للتعلم اإللكرتو  والتعليم عن ب عد )
 1/11/1111 -1املوافق  19/11/1211 -11  -( أيام 1)

  تدريب حول استخدام حضورSmart board جامعة اإلمام  –ية   بكلية العلوم ضمن أسةو  التقن
 9/11/1111املوافق  1/1/1211 -( يوم واحد)ساعات  1حممد بن سعود اإلسالمية 

  املركز الوطين للتعلم اإللكمرتو  والتعلميم عمن ب عمد " )أدوات بناء اا تةارات اإللكرتواية "دوري حضور– 
 - 11املوافق  10/1/1211 -11 -( ساعات 11)يوما    –( اململكة العربية السعودية –الرياض 

11/11/1111 
  الويممممباسممممتخدام تقنيممممات "دوري حضممممور (web2.0)   املركممممز المممموطين للممممتعلم " )  الممممتعلم اإللكممممرتو

 2/1/1111املوافق  17/1/1211 -ساعات  1   –( اإللكرتو  والتعليم عن ب عد
   حضمور ورشمة عممر بعنموا“Leveraging Internet Resources to     Improve 

Teaching & Learning”  ضممن فعاليمات املمؤمتر المدوث الثما  للتعلميم اإللكمرتو  والمتعلم عمن
 11/1/1111املوافق  19/1/1211 -ساعات  1 – اململكة العربية السعودية –الرياض  -بعد 

 سممها لممدي ل ريممق مممن املركممز السممرتاث للةامموث الرتبويممة حممول املهممارات املعرفيممة وقيا حضممور ورشممة عمممر
 Cognitive Skills Test“بعنممموا  ( حمممر املشمممكالت  الت كممم  الناقمممد)طمممال  اجلامعمممة 
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Writing” –  الريماض  –جامعمة اإلممام حمممد بمن سمعود اإلسمالمية  –مةمين املمؤمترات  – 117قاعة
 23/3/2011 - 17املوافق  17/1/1211 -11 -ساعة  11 –

 ةامموث الرتبويممة حممول املهممارات املعرفيممة وقياسممها لممدي ل ريممق مممن املركممز السممرتاث لل حضممور ورشممة عمممر
 Cognitive Skills Test“بعنممموا  ( حمممر املشمممكالت  الت كممم  الناقمممد)طمممال  اجلامعمممة 

Writing” –  الرياض  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  –مةين املؤمترات  – 117قاعة-
 1/1/2011 -11/2/2011املوافق  17/1/1211 -10 - ساعة 11 –

    املركمز الموطين للمتعلم اإللكمرتو  والتعلميم عمن ب عمد)  "تصمميم الةودكاسمال التعليمم "برامامج تمدرييف– 
 18 -19املوافممممممق 10/1/1211 -11 -سمممممماعات  11 –( اململكممممممة العربيممممممة السممممممعودية –الريمممممماض 

/2/1111 
   ركز السعودي لدراسات امل" )الولويات الةاثية    ال الوقاية من املخدرات"حضور ورشة عمر بعنوا

 1 –( جامعمممة اإلممممام حمممممد بمممن سمممعود اإلسمممالمية –وأاممماث الوقايمممة ممممن املخمممدرات واملمممؤثرات العقليمممة 
 2/2013/ 16املوافق  6/6/1434 -ساعات 

   ضمممممن فعاليممممات " توظيمممم  الشممممةكات ااجتماعيممممة   الةيئممممة الكادطيممممة"حضممممور براممممامج تممممدرييف بعنمممموا
جامعممة اإلمممام حممممد بممن  –داري العامممة لممدعم احملتمموى العممرت لتقنيممات الوسممائا السممةو  التقممين الثمما  لممإ

 2/1111/ 11 -11املوافق  11/0/1212 -11 -ساعة  11 –سعود اإلسالمية 
   عمممممادي  –" متطلةممممات إعممممداد الوراق العمليممممة للنشممممر   ا ممممالت املتميممممزي"حضممممور دوري تدريةيممممة بعنمممموا

 8 –اململكة العربية السمعودية  –الرياض  –مد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حم –الةاث العلم  
 5/1111/ 6 -5املوافق  26/0/1212 -25 -ساعات 

   آليات التغاية الراجعة بمني القمرا  "حضور دوري تدريةية بعنواPeer Feedback  بيئمات المتعلم  
 –اململكة العربية السعودية  –الرياض  –د املركز الوطين للتعلم اإللكرتو  والتعليم عن ب ع –" اإللكرتواية

 11/1111/ 25 -24املوافق  22/1/1211 -21 -ساعات  6
  كليمة العلموم ) "استخدام مصمادر املعلوممات   املكتةمة الرقميمة السمعودية" ورشة تدريةية بعنوا حضور– 

يمموم )سمماعات   1 –( اململكممة العربيممة السممعودية –الريمماض  – جامعممة اإلمممام حممممد بممن سممعود اإلسممالمية
 19/11/1112املوافق  19/12/1211  ا ميس -( واحد

 
 العضوية بالجمعيات: 

 .عضو عامر باجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات .1
 .عضو عامر برابطة الرتبويني العر  .1
 .عضو عامر باجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية .1
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 بالمؤتمرات الحضور والمشاركة 
 ةالحال عام مؤتمر م
 حضور 4111 (ندوة)الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  5

 حضور 4114 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 4

 حضور 4111 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 3

 حضور 4116 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 2

 مشاركة ببحث 4112 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 1

 حضور 4112 جامعة حلوان –كلية التربية  6

7 
حةةال المعرفةةة " جامعةةة طن ةةا  –مقدمةةة للمةةؤتمر الثةةانل عشةةر لكليةةة التربيةةة 

 م4151 نوفمبر  3-4 ، "مصر نموذجا   :المعاصرةالتربوية 
 مشاركة بورقة عمل 4151

2 
 – 4 – 45/43المةةؤتمر الةةدولل الثةةانل للةةتعلم ا لكترونةةل والتعلةةيم عةة  ب عةةد 

 الرياض –م  4155
 مشاركة ببحث 4155

9 

جامعةةةة ا مةةةام محمةةةد بةةة  سةةةعود  –مةةةؤتمر قسةةةم الرياضةةةيات بكليةةةة العلةةةوم 

" جسةةر"المةةؤتمر الثةةام  للجمعيةةة السةةعودية للعلةةوم الرياضةةية  –ا سةةالمية 

 م4155 مارس 42 -43الرياض  –" الرياضيات وت بيقاتها"بعنوان 

 مشاركة بورقة عمل 4155

 مشاركة بورقة عمل 4155 صرية لتربويات الرياضياتالجمعية الم 51

55 
، كليةة علةوم " التحديات وال موح.. المحتوي العربل علل االنترنت"مؤتمر 

 .جامعة ا مام محمد ب  سعود ا سالمية –الحاسب والمعلومات 
 مشاركة بورقة عمل 4155

54 

تربويةةات للجمعيةةة المصةةرية ل عشةةرثةةانل لمةةؤتمر العلمةةل السةةنوي المقدمةةة ل

 –دار الضةةةيافة " مسةةةتقبل تعلةةةيم وتعلةةةم الرياضةةةيات"الرياضةةةيات بعنةةةوان 

 م4154يوليو  11   – 10 جامعة عي  شمس 

 

 مشاركة بورقة عمل 4154

53 

المةةؤتمر الةةدولل الول للةةتعلم ا لكترونةةل فةةل الةةوط  العربةةل تحدياتةة  وآفةةا  

يوليةةةو  55-9 ت ةةةوير  ، الجامعةةةة المصةةةرية للةةةتعلم ا لكترونةةةل ،  القةةةا رة

4154 

 مشاركة ببحث 4154

52 

المركةز الةةوطنل للقيةاس والتقةةويم  –المةؤتمر الةدولل الول للقيةةاس والتقةويم 

ديسةةمبر  2:  4/  ةةـ  5232محةةرم  41:  52الريةةاض  –فةةل التعلةةيم العةةالل 

4154 

 حضور 4154

51 
الملتقةةى العةةالمل للمبةةدعي  فةةل التةةدريس الجةةامعل ، جامعةةة ا مةةام محمةةد بةة  

 (.م 1/4/4153-3) ـ  42/3/5232-44سعود ا سالمية ، الرياض ، 
 حضور 4153

56 

المنعقةةد بكليةةة " االعتمةةاد المدرسةةل"اللقةةاء السةةنوي السةةادس عشةةر بعنةةوان 

كليةةةة التربيةةةة باالشةةةتراع مةةة  الجمعيةةةة  –جامعةةةة الملةةة  سةةةعود  -التربيةةةة 

-43 ربعةةةاءال –ا ثنةةةي   - (جسةةةت )السةةةعودية للعلةةةوم التربويةةةة والنفسةةةية 

 (م 4153فبراير  6-2)  ـ 41/3/5232

 مشاركة بورقة عمل 4153

57 
   ـ3/2/5232-4المؤتمر السعودي الدولل الول  دارة الزمات والكوارث  

 (م 2-9/9/4153) 
4153 

بورقة  متحدث أساسل ومشارع

 عمل

52 

مةة  المةةؤتمر العلمةةل العاشةةر للجمعيةةة العربيةةة لتكنولوجيةةا التربيةةة بالتعةةاون 

آفةةا  فةةل تكنولوجيةةا "جامعةةة القةةا رة بعنةةوان  –معهةةد الدراسةةات التربويةةة 

قاعةةةةة  -  ةةةةـ 5231/م 4152أغسةةةة س  7-6فةةةةل الفتةةةةرة مةةةة   –" التربيةةةةة

 جامعة القا رة –المؤتمرات بالمدينة الجامعية لل الب 

 حضور 4152

59 

الثالةةةث والعشةةةرون للجمعيةةةة المصةةةرية  –المةةةؤتمر العلمةةةل الةةةدولل الثةةةانل 

فةل  –" رؤى وتوجهةات: ت ةوير المنةا ج"ا ج وطر  التدريس بعنوان للمن

جامعةةةة  –دار الضةةيافة  - ةةـ  5231/م 4152أغسةةة س  52-53الفتةةرة مةة  

 عي  شمس

 حضور ومشاركة بورقة عمل 4152

 
 

 اللغات 
 درجـــة إجادتــها اللـــــــغة 
 اللغة الم اللغة العربية

 جيد جدا اللغة النجليزية
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 ت العلميةالمساهما 

 األبحاث 
فعاليممة اسممرتاتيييات التممدريس التةممادىل ي تنميممة فهممم اهلندسممة قرائيمما  ( : 1118)أمحممد حممممد رجممائ  الرفمماع   .1

المؤؤمرما المؤؤللج ليةمالؤؤر الم ؤؤا ر . ير لممدى تالميمما املرحلممة اإلعداديممةومهممارات الربهمما  اهلندسممى والتاصمم
-11    اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات "األخايالا لضللت والمواد الدراسلر "لتابو لت الا لضللت

 .101-111   1118يوليو  10

املتغم ات "تأث ات دراسمة الطمال  معلممى الرياضميات لاشمطة حمول ( : 1117)د حممد رجائ  الرفاع  أمح .1
 –  لضؤللتلةير رابو لت الا . عتقداهتم او طةيعة تدريس اجلربي تنمية الت ك  اجلربى وتعدير م" والمناط

 .111-121ا لد الثاىن عشر   عدد مارس   

فعاليممة اسممرتاتيييات المماكاءات املتعممددي وا ممرائا الاهنيممة   حتسممني ( : 1111)د حممممد رجممائ  الرفمماع  أمحمم .1
ة اإلممممام حمممممد بمممن سمممعود التاصمممير القمممائم علممم  معممماي  حمتممموي اجلمممرب لمممدي طمممال  السمممنة التاضممم ية جبامعممم

 .281-210  النص  الثا     جامعة طنطا   التابلر لةير كيلر  .اإلسالمية
أثر حتسني آليات الةاث   قواعمد املعلوممات اإللكرتوايمة باسمتخدام  ( :1111)د حممد رجائ  الرفاع  أمح .2

اسرتاتيييات التغاية الراجعمة علم  الت كم  الرياضم  واالماض امو حمر املشمكالت الرياضمية لمدي طمال  كليمة 
 الممرما الدولي الملني ليتايم اإللكتاوني والتايلم عج بُاد. مام حممد بن سعود اإلسالميةاإل العلوم جبامعة

الريماض   اململكمة العربيمة السمعودية   اجللسمة الثامنمة عشمر  –م   فندق ال يصلية  1111 – 1 – 11/11
 (http://eli.elc.edu.sa/2011/papersar.htm)   .1111فرباير  11 –

   مياةة مهمام رياضمية  AFL أثر اسمتخدام أحمداث التقمومي للمتعلم ( :1111)لرفاع  د حممد رجائ  اأمح .1
لةير (. رؤية بنائية)ار لدى طال  الص  الول الثااوى تقوطية على حتصير الرياضيات و  ض قلق اا تة

 . 111-111   الثا    العدد 1ا لد    دراسلت عابلر في التابلر وعيم النفس

يستخدم منتمدى  -ثر براامج تدرييف مدمج   الرتابطات الرياضية أ( : 1111)ئ  الرفاع  أحمممد حممد رجا .0
. لتعلممميم اابتمممدائ  صصممم  الرياضمممياتعلممم  حتسمممني معرفمممة ومهممماري والممماض الطالمممب املعلمممم شمممعةة ا –تعليمممم  

-171  1جممزء    111العممدد    10 لممد    جامعممة الكويممال –   لممس النشممر العلممم  المةيؤؤر التابو ؤؤر 
254. 

معتقدات أعضاء هيئمة التمدريس بكليمة العلموم جامعمة اإلممام حمممد بمن (: 1111)محد حممد رجائ  الرفاع  أ .9
المؤؤؤمرما الؤؤؤدولي األول ليؤؤؤتايم اإللكتاونؤؤؤي فؤؤؤي الؤؤؤو ج الاابؤؤؤي . إلسمممالمية امممو التعلممميم اإللكمممرتو سمممعود ا

 .1111يوليو  11-7قاهري ال    اجلامعة املصرية للتعلم اإللكرتو ،  رحد لره وآفلق رطو اه
ر مممد التصمممورات الةديلمممة   مقمممرر الرياضممميات لمممدي طمممال  السمممنة (:  1111)أمحمممد حمممممد رجمممائ  الرفممماع   .8

لةيؤؤر . (دراسممة تشخيصممية)التاضمم ية جبامعممة اإلمممام حممممد بممن سممعود اإلسممالمية وعالقتهمما بالاهمماهتم امموض 
 . 11-11ء الول      اجلز  11  العدد  دراسلت عابلر في التابلر وعيم النفس
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باسمممتخدام مقممماطر تعليميمممة ممممن موقمممر  -إثمممراء املناقشمممات الرياضمممية (:  1111)أمحمممد حمممممد رجمممائ  الرفممماع   .7
لةيؤر رابو ؤلت . وحب ااستطال  لدى طال  اجلامعمة حول مقرر الرياضيات على التاصير -"اليوتيو "

 .م 1111عدد ابرير  ا   اجلزء الث   اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات   الا لضللت

أثمر مممد ر التعلميم القممائم علمى املشممرو  املمدمج بتقنيممات (: 1112النشممر مقةمول)أمحمد حممممد رجمائ  الرفمماع   .11
على حتصير ااحصاء واالاض او العمر باملشروعات لدى طال  كلية  (Web2.0)اجلير الثا  للشةكة 

 .جامعة الةارين –الرتبية   كلية  لةير الايوم التابو ر والنفسلر. اإلقتصاد

ك اءي مقررات الرياضيات   حتسني العمليمات الرياضمية (: 1112النشر  مقةول)أمحد حممد رجائ  الرفاع   .11
المةيؤؤر الاابلؤؤر ل ؤؤمل  لؤؤودم التايؤؤلم . لممدى طممال  كليممة العلمموم جبامعممة اإلمممام حممممد بممن سممعود اإلسممالمية

 .  احتاد اجلامعات العربية الةللاي

 لأوراق العم 
ورقؤؤر عمؤؤ  (. الممدوريات العلميممة)ورقيممة أم إلكرتوايممة : املعرفممة الرتبويممة (: 1111)أمحممد حممممد رجممائ  الرفمماع   .1

  " مصمر منوذجما  : حال املعرفة الرتبوية املعا ري"  لللار  نطل –لقدلر ليممرما الملني عشا لكيلر التابلر 
 .178-181  اجلزء الول   م 1111/ 1-1/11

ممممدا ر التعلممميم : التطةيقمممات والنماجمممة والرتابطمممات   الرياضممميات (: 1111)الرفممماع  أمحمممد حمممممد رجمممائ   .1
لللاؤؤر اإللؤؤلم لحمؤؤد بؤؤج سؤؤاود  –ورقؤؤر عمؤؤ  لقدلؤؤر لمؤؤمرما قسؤؤم الا لضؤؤللت بكيلؤؤر الايؤؤوم . والممتعلم

   "الرياضمميات وتطةيقاهتمما"بعنمموا  " جسممر"املممؤمتر الثممامن لليمعيممة السممعودية للعلمموم الرياضممية  –اإلسؤؤيللر 
 .م1111مارس  12 -11ال رتي 

. ر صة لضمما  الةقماء   املهنمة: قوي التنمية املهنية ملعلم  الرياضيات(: 1111)أمحد حممد رجائ  الرفاع   .1
"   املمؤمتر العلمم  السمنوي احلمادي عشمر ورقر عم  لقدلر لممرما الةمالر الم ا ر لتابو لت الا لضؤللت

 - 19جامعمة عمني  مس –دار الضيافة  "ت وحلول ورؤي مستقةليةمشكال: واقر تعليم وتعلم الرياضيات 
 .199-100   م1111يوليو  20

الواقممر ومعوقممات : احملتمموي الرقممم  العممرت   تعلمميم وتعلممم الرياضمميات(: 1111)أمحممد حممممد رجممائ  الرفمماع   .2
 "الطمؤؤو التحؤؤد لت و .. المحتؤؤوي الاابؤؤي عيؤؤي ا نتانؤؤ "ورقؤؤر عمؤؤ  لقدلؤؤر لمؤؤمرما . التطمموير والطمممو 

كليمممة   –  جامعمممة اإلممممام حمممممد بمممن سمممعود اإلسمممالمية ( م 1111/ 11/ 1 -1)همممم  11/1211/ 9 -1
 .علوم احلاسب واملعلومات

. دور تعليم وتعلم الرياضيات   إرساء قيم املواطنة لدي طال  مصر(: 1111)أمحد حممد رجائ  الرفاع   .1
بعنموا   يةمالؤر الم ؤا ر لتابو ؤلت الا لضؤللتيممرما الايمي السؤنوي المؤلني عشؤا لورقر عم  لقدلر ل

   لمة  م1111يوليمو  11   – 10 جامعمة عمني  مس  –دار الضميافة " مستقةر تعلميم وتعلمم الرياضميات"
 .119-111   1  عدد يوليو اجلزء  11تربويات الرياضيات    لد 

اليقؤؤلا السؤؤنوي .   املممدارسثقافممة اجلممودي وااعتممماد املدرسمم   اشممر(: 1111)أمحممد حممممد رجممائ  الرفمماع   .0
كيلر التابلر   –لللار الميك ساود  -المناقد بكيلر التابلر " ا عتملد المدرسي"السلدس عشا بانوا  



 أحمد محمد رجائي الرفاعي  /د     

 مناهج وطرق تدريس رياضيات   

 قسم المناهج وطرق التدريس      

 مصر - جامعة طنطا –كلية التربية   

 4152أكتوبر  51الثالثاء ... تحديث آخر 

51 

ثقافمة ااعتمماد "  احملمور الول للقماء ( لسؤتج)بل شتااك لع الةمالر الساود ر ليايوم التابو ؤر والنفسؤلر 
هممم  1212ربيممر الول   11 -11الربعمماء  –  اإلثنممني " ملدرسمم اشممر ثقافممة اجلممودي وااعتممماد ا –املدرسمم  

 (.م 1111فرباير  2-0)
دور أعضاء هيئة التدريس باجلامعات   توعية وتثقي  الطال  للاد (: 1111)أمحد حممد رجائ  الرفاع   .9

األزلؤؤلت  المؤؤمرما السؤؤاودي الؤؤدولي األول إلدارم .بيئممة التعلمميم والممتعلم اآلمنممة: مممن الزمممات والكمموارث 
بالريماض  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ( م 7/7/1111-8) هم 1/2/1212-1  والكوارث

 .21-11  السير العلم  للمؤمتر   اجلزء الول   اململكة العربية السعودية  –
. بممث رو  متعممة الممتعلم: احلممر السمماري ملشممكالت تعلمميم الرياضمميات(: 1112)أمحممد حممممد رجممائ  الرفمماع   .8

المللؤؤو والاشؤؤاو  ليةمالؤؤر الم ؤؤا ر ليمنؤؤل   و ؤؤاق  –المؤؤمرما الايمؤؤي الؤؤدولي المؤؤلني ا لممد الول   
أةسمطس  12-11  ال مرتي ممن  –( 191-111) "رؤى ورولهؤلت: رطؤو ا المنؤل  "التدر س بانؤوا  

 .جامعة عني  س –دار الضيافة  -هم  1211/م 1112
 


