
ياِضيَّات والُعلُوم باملُراَسلَة الرِّ
أيّها املديروَن األعزّاء،

 – اإللكرتونيّة  الشبكة  عرب  باملراسلة"  "العلوم  وبرنامج  باملراسلة"،  "الرياضيّات  برنامج  إىل  لالنضامم  ندعوكُم  نحُن 
مجموعة  من مشّجعي وداعمي الرياضيّات والعلوم بشكل استثنايّئ وفريٍد من نوعه. يستطيُع التالميُذ، ضمَن هذه 
املجموعة، أن يشرتكوا يف برامَج حديثة وذات جودٍة، يف موضوع الرياضيّاِت اإلبداعيّة أو العلوم العرصيّة، وذلك يف 

موقع إلكرتويّن فّعال، ُمالَءٍم للتعلُّم الّذايتّ.

يات! ياِضيَّات وال يهابون التََّحدِّ فوف التَّاِسَعة، الَّذين يُِحبُّون الرِّ ُفوف الثالثة حتَّى الصُّ َمن؟ تاَلميذ الصُّ
الِيَّة اإلِنرتنتِّيَّة يف أَيِّ َوقت. َمتى؟ ُيِكُن اٱلنِضامم واٱلشرِتاك يف الفعَّ

بََكة.  اليَّة اإلِنرتنتِّيَّة يف أَيِّ مكاٍن يوَجد فيِه إِمكانيَّة اٱلرتباط بحاُسوب َموصوٍل بالشَّ أَيَن؟ ُيِكُن أَن يَِتمَّ اٱلشرِتاك يف الفعَّ
ِببيَة الِعلِميَّة، الَّذي يف معَهد وايزَمان للُعلوم يف رحوڤُوت. َنِويَّة يف َمعَهد داڤيدسون للرتَّ تَُقاُم اللِّقاَءاُت السَّ

كَم؟ 360 ش.ج. مقابل الَولَد املشرتك يف الرَبناِمج يف السنة الواحدة. يف َمجموعات مكوَّنة من خمَسة أَوالٍد فاَم فَوق: 
عر اٱلرتباَط مبَوِقع الربناِمج  فع ِبِبطاقَِة اٱلعِتامد ِبتَقسيٍط حتَّى ثالِث دفعات. يَشَمل السِّ 300 ش.ج. للَولد. ُيِكن الدَّ

حتَّى نهايَة شهر آب 2018، واٱلشرِتاك يف اللِّقاء يف معَهد وايزَمان للُعلُوم.

ماذا تتضّمُن هذه الربامج؟
مواضيع إثرائيّة فّعالة يف الرياضيّات والعلوم، والتي كُِتبَت بالتّعاون مع علامء رياضيّاٍت وعلوٍم ُرّواٍد من معهد 	 

وايزمان للعلوم.
بيئة تعلّميّة إنرتنتيّة آمنة وُمرثِيَة.	 
منتًدى فّعال تحت إرشاف الطّاقم املهنّي التّابع ملعهد دافيدسون للرتبية العلميّة.	 
تحديّات أسبوعيّة، فيها أحاٍج رياضيّة وتجارُب شائقة.	 
لقاء ممتع يف نهاية السنة يف معهد وايزمان للعلوم.	 
املدارس التي يشرتك منها ستّون مشرتكًا فأكرث، ستحظى بفعاليّاٍت ممتعٍة إضافية يف املدرسة.	 
هذه الربامج مطروحٌة باللّغة العربيّة والعربيّة واإلنكليزيّة، وتضّم آالَف املشرتكني من جميع أنحاء العامل.	 

ُم هذه الربامج ضمن اإلطار املدريّس؟ )تحت مسؤولية املدراس( كيف ستَُقدَّ
يويص قسُم التّفتيش عىل الرياضيّات بهذه الربامج، فهي برامُج مالمئٌة للتعلُّم الّذايتّ لألفراد، أو ملجموعات اإلثراء يف 

املدارس، وُمتاحٌة يف ثالثة مستوياٍت مختلفة من الصعوبة.
. يف معظم املدارس املشرتكة يف الربامج، ستَُخّصُص ساعٌة أو ساعتاِن أسبوعيًّا لكّل مستًوى أو لكّل صفٍّ

مضامنُي الدرّس تحتوي عىل فعاليّات إبداعيّة متنّوعة، والتي تدمُج ما بنَي العمل الجامعي )العمل كطاقم(، والتعلّم 
من الزّمالء، إضافة إىل التعلُّم الشخيّص.

داخل املوقع توجد زاوية ُمخصصة للمعلمني تحتوي عىل مواد مساعدة، باإلضافة اىل منتدى خاص للمعلمني.
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