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ب واألهالي املحترمين   
ّ
ّل
ّ
 للط

فكير للموهوبين
ّ
 بإدارة الدكتور علي عثمان -مشروع الّرياضّيات والت

فكير  حسين أنماطمّيز لتاملسابقات املبرنامج 
ّ
رغيب الت

ّ
 في وشحذ األذهان والت

ّلميذ من والّرياضّيات واملنطق الحساب   
ّ
اسعف ف الثاني حتى الصّ الصّ  عموًما، للت

ّ
 الت

ّلب األعّزاء واألهالي املحترمين
ّ
 ............ النشرة للطالب املتفّوق وللطالب الّراغب في التفّوق  الط

 نحييكم تحّية طيبة 
ً
 ومثمرة

ً
 موفقة

ً
 دراسية

ً
 .وكّل عام وأنتم بخير. نرجو لكم سنة

الب:
ّ
البة، عزيزي الط

ّ
هذا البرنامج املمّيز ألجلك، يزيد من ُحّبك للحساب والّرياضّيات، يحّمسك على تحدي  عزيزتي الط

م، يرفع مستوى ذكائك كثيًرا، يحّسن منطقك وفهمك للحياة. موضوع 
ّ
املسائل، يقّوي من إصرارك على التفكير والتعل

على املشاركة معنا في املشروع، ألّن هذا الّرياضيات أهّم املواضيع املدرسّية من أجل نجاحك في املستقبل. نحن نشّجعك 

 سيعود عليك بالفوائد العلمية الكبيرة والنجاح.

 أبنائكم على نتمنى عليكم األهل الكرام:
ّ
املشروع ألهميته الكبيرة في تطوير الّتفكير  هذا االشتراك في تشجيع وحث

اسة ويدّرب التالميذ على أسئلة البسيخومتري. في ، ويحّسن الّتفكير في مختلف مواضيع الدر ياض ي واملنطقيالحسابي والرّ 

هذا املشروع ما يعود بالنفع الكبير على تالميذنا وعلى مجتمعنا عاّمة إن شاء هللا. نتمنى عليكم أيًضا متابعة أبنائكم 

 وتحفيزهم على التدّرب على مواّد املشروع، لتكتمل الفائدة. 

الب في النجاح مع رغبة نحن نرى أّن 
ّ
 الط

ّ
تؤدي إلى التفّوق. فحسببببببببب هذ  الر:ية نعمل: نكتب ونقّد   التشججججججج يعو حفيزالت

شجيع.
ّ
الب املواّد واإلرشادات للترغيب، نقيم املسابقات للتحفيز ونتمنى على األهالي واملربين الت

ّ
 للط

س يل ابتداًء من 
ّ
 20.10.2018لغاية  10.9.2018الت

 للتكلفة االشتراك السنوي في املشروع 
ّ
 شاقل. 200الب: ط

 كيفية عمل املشروع:

 الكتاب املناسبببب  يحصبببل كل بالب مشبببارك على كتاب .1
ّ
يحوي مواضبببيع متنوعة في الّرياضبببّيات واملسبببائل  )لكل ببقة صبببف

 الكتاب املناسببببببببب . مواّد 
ّ
املطلوبة للمسببببببببابقات وورشببببببببادات وحلوح، وبرق جميلة للحّل بما يتناسببببببببب مع جيله )لكل صببببببببف

شّوقة التي املشروع هي تعّمق في مواّد املنهاج أو استعماالت ملواّد املنهاج املدرس ي، تحتوي على األحاجي الجميلة واألسئلة امل

الب إلى 
ّ
ها بنشاط ورغبة. الّتحديتشّد الط

ّ
 وحل



2 
 

خصص . دراسة مواّد املشروع واالستعداد للمسابقات هي عمل ذاتي من واجب الطالب القيام به بشكل ذاتي 
ُ
ت

بإمكان  .للطالب واألهل ساعات كثيرة يومية لالتصاح مع مرشدي املشروع لالستفسار وللسؤاح عن صعوبات في الحّل 

الب االتصاح ليسأح عن املسائل التي يصعب عليه حلها أو فهمها عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو ا
ّ
لط

)عند استّلم الطالب للكتاب يحصل على نشرة تحوي أرقام الهواتف والفاكس وااليميل  املوقع الخاّص باملشروع.

 واملواد املطلوبة للمسابقات(

الب يحوي مواّد تعليمية وورشادات وتعليمات ونماذج من التمارين املحوسبة يرافق املشروع موقع  .2
ّ
انترنتي فّعاح لدعم الط

  )تشرين األول( . 10)املوقع في طور اإلعداد، يبدأ العمل فيه في نهاية شهر للتدريب، باإلضافة للمسابقة املحوسبة. 

الب ملسبببببببببببابقتين لالح العا  الدراسببببببببببب ي .3
ّ
املسجججججججججابقة  :((عن طريق االنترنيت )محوسجججججججججبة %20ولى )ملسجججججججججابقة األ : يتقد  الط

سبببببببيتّم تحديد املواّد املطلوبة للمسبببببببابقة  .5.4.2019إلى  1.3.2019تجرى املسججججججابقة الثانية في الفترة من  %(:80الثانية )

الب
ّ
 الوقت املحدد. .بشكل مقبوح يتحمله الط

ّلب للمسابقة في مراكز قريبة من بلداتهم
ّ
ّلب للمسابقات. تهتم. يتقدم الط

ّ
عاون مع األهل بوصول الط

ّ
 املدرسة بالت

ا  رجاًء، سارعوا في التس يل،  لكي نتمكن من توزيع الكتب، وبدء االستعداد مبكرًّ

 

فكير للموهوبين 
ّ
الب في مشروع الّرياضّيات والت

ّ
2019-2018قسيمة اشتراك الط  

 

والواجبات أود االشتراك في هذا املشروعبعد االبالع على التفاصيل كاملة ومعرفة املتطلبات   

رقم الهوية: _________________ ____________________________________    االسم الثّلثي:  

________________________املدرسة: ________ _________           الصف: ________                   

  ____________________البلد: ___________               

____________: ________________النقال ___________________الهاتف: ____________                

سترد.شاقل فقط وأعلم أن هذا املبلغ ال يُ  200أتعهد بدفع تكلفة املشروع السنوي وهي   

ز موضوع الّرياضّيا
ّ
ت في املدرسة.مالحظة: يتم تسليم هذ  القسيمة مع مبلغ املشروع ملرك  

 

 توقيع ولي األمر:                                     ______.   _____ التاريخ:              


