
ياِضيَّات  هل أَنتُم ُمتََعطِّشون لِلرِّ
والُعلوم، َوتُريدون تََعلَُّم املَزيد؟

ياِضيَّات والُعلُوم باملُراَسلَة الرِّ
ماء؟ اِص الدِّ ما ِهَي أَعداُد َمصَّ

ما هي الَعالقَة بنََي النَّمل والفيسبوك؟
هل ُهنالك وجود لثقوب سوداء رياضيّة؟ 

َهب؟ وما الَعالقَة بنََي األَرانِب َواملُستَطيالت َوالذَّ

َمن؟ 
يات! ياِضيَّات أو العلوم وال يهابون التََّحدِّ فوف التَّاِسَعة، الَّذين يُِحبُّون الرِّ ُفوف الثالثة حتَّى الصُّ تاَلميذ الصُّ

َمتى؟ 
الِيَّة اإِلنرتنتِّيَّة يف أَيِّ َوقت. ُيِكُن اٱلنِضامم واٱلشرِتاك يف الفعَّ

أَيَن؟ 
بََكة. تَُقاُم اللِّقاَءاُت  اليَّة اإِلنرتنتِّيَّة يف أَيِّ مكاٍن يوَجد فيِه إِمكانيَّة اٱلرتباط بحاُسوب َموصوٍل بالشَّ ُيِكُن أَن يَِتمَّ اٱلشرِتاك يف الفعَّ

ِببيَة الِعلِميَّة، الَّذي يف معَهد وايزَمان للُعلوم يف رحوڤُوت. َنِويَّة يف َمعَهد داڤيدسون للرتَّ السَّ

كَم؟ 
نة من خمَسة أَوالٍد فاَم فَوق: 300 ش.ج.  360 ش.ج. مقابل الولد املشرتك يف الَبناِمج يف السنة الواحدة. يف َمجموعات مكوَّ
عر اٱلرتباَط مبَوِقع البناِمج حتَّى نهايَة شهر آب  فع ِبِبطاقَِة اٱلعِتامد ِبتَقسيٍط حتَّى ثالِث دفعات. يَشَمل السِّ للَولد. ُيِكن الدَّ

2017، واٱلشرِتاك يف اللِّقاء يف معَهد وايزَمان للُعلُوم.

كَيَف؟ 
يف املَوِقع أَو َعن طَريق َمركِز التَّسجيل. عنَد ٱنِتهاِء التَّسجيل، سرُتَسُل إِىل بريدكُُم اإِللكرتويّن:ِ 

ورَة –"َموِدل داڤيدسون"	  ُمصاَدقَُة َدفعٍ َمع راِبط لَِموِقع الدَّ
خول لِلمنظومة َوتَوجيهات إِضاِفيَّة.	  رسالة َمع تفاصيل الدُّ

اَعُة أَو إِذا كُنتُم يف إِجازَة عىل سطِح الَقَمر متاًما – فطالاَم كان يف حوزتُِكم حاُسوٌب َوٱتِّصاٌل  ليَس ُمِهامًّ كم هي السَّ
، فتستطيعوَن اٱلنِضامم إِىل براِمج "الرياضيّات باملراسلة"، أو "العلوم باملراسلة"، والبَحث َعِن اإلِجابات  باإلِنرِتنِتِّ
قصريًَة  أَفالًما  تَِجدون  ذلك،  إِىل  باإلِضافَة  َومتارين،  حر،  وسِّ َوتجارِب،  أَلغاز،  فيها  رقَِميٍَّة  ٱسِتامراٍت  تجدون  فيها. 

ياٍت أُسبوِعيًَّة، ُيِكُن أَن تَُحلُّونها َوحَدكُم يف البَيت. وتَحدِّ

يات جديَدة يف ُمنتدانا، الَّذي يَعَمل  املشرتكون يستطيعون داِئًا ُمراَسلتنا أَو ُمراَسلَة بعضهم البَْعض، وحتَّى ٱقرِتاَح أَفكاٍر لِتََحدِّ
24 ساَعًة يف اليَوم.

َنة ُهنا ِعندنا، يف  اَشة، َوتَتََعرَّفوا عىل الُوجوه الَّتي َخلْف األَسامِء، سنلتَقي يف نهاية السَّ ولَِك تَتَمتَّعوا قلياًل مِبَا يَحُدث خارِج الشَّ
ِبيَة الِعلِميَّة يف رحوڤُوت. يُسعدنا استضافة أبناءكم يف تجربة فريدة من نوعها تتعدى حدود الشاشة فقط. معَهد داڤيدسون للرتَّ

وباإلضافة...
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