
 

رياضيات لالبرنامج الصيفي 
المتوسطة المدارس  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
الرياضيات الخاصة بنا طوال تنمية عقول 

 فترة الصيف!

 

يوليو  03 يونيو  29  –    
الخميس  االثنين  –   

 (  دروس أيام الجمعة(لن يكون هناك  وظة:ملح 
 
 

  يــــلجدول اليوما 
 

صباحا     يقدم االفطار     8:15
ظهراً   12- صباحا ً وقت الفصل    8:30   

12:00 ظهراً         يقدم الغذاء   
 االنصراف  12:15 ظهراً     

 
 
 
 

 

ل ـالتسجي ةــــالدورة الصيفي

الحالي المهتمين بمناقشة   7و  6نشجع طالب الصف  

خيارات برنامج الرياضيات الصيفي للمدرسة  

المتوسطة مع معلم الرياضيات الحالي الخاص بهم،  

 والمستشار ومدير المدرسة. 

 

على الطالب التسجيل   يجب  

مايو 22يوم    

عن طريق موقع مدرستهم لتأمين مكان  

الصيفي للمدارس  في برنامج الرياضيات 

2020المتوسطة   

 

باالتصال    استمارات التسجيل متوفرة 

   بمدرسة طفلك.
 



ارس افريت العامة متحمسة لتوفير فرصة الرياضيات  مد

للمدرسة الصيفية بدون تكلفة لجميع طالب الصف الخامس  

  والسادس والسابع.

     

 

 

 

 

 

 

 

سيتم توفير جهاز كمبيوتر  عبر االنترنت. ستقدم الفصول   

.إذا لزم األمر  hot spot  و 

  

 

   

 

 

 

 

 

 جسر الى 8/7 المدمج  

الحالي   6هذه الدورة مصممة لطالب رياضيات الصف 

الذين يسعون نحو االنتقال الى مسار الرياضيات المدمجة.  

مدمج   7/ 6من  7الرياضيات للصف وحدات سوف يدرس 

جنباً الى جنب المهارات الالزمة للنجاح في الرياضيات  

. 7/8المدمجة    

 جســر الى الجبر  المدمــج/8

الحالي   7هذه الدورة مصممة لطالب رياضيات الصف 

جة.  الذين يسعون نحو االنتقال الى مسار الرياضيات المدم

مدمج   8/ 7من  8سوف يدرس وحدات الرياضيات للصف 

جنباً الى جنب المهارات الالزمة للنجاح في رياضيات  

. 8الجبر المدمجة/   

 

 

 

 

 

 

 مسار  للنجاح في رياضيات الصف  6

هذه الدورة مصممة لمساعدة الطالب على بناء مهارات  

الطالب  يشترك . سوف 6وثقة للنجاح في رياضيات الصف 

في مجموعة متنوعة من الروتين التعليمي ذات تأثير  

إيجابي عالي لمواصلة تطوير ادراكهم للمفاهيم ومهاراتهم 

. 6الالزمة للنجاح في رياضيات الصف    

 

 مسار للنجاح في رياضيات الصف 7

هذه الدورة مصممة لمساعدة الطالب على بناء مهارات  

الطالب  شترك ي . سوف 7وثقة للنجاح في رياضيات الصف 

في مجموعة متنوعة من الروتين التعليمي ذات تأثير  

إيجابي عالي لمواصلة تطوير ادراكهم للمفاهيم ومهاراتهم 

. 7الالزمة للنجاح في رياضيات الصف    

 مسار للنجاح في رياضيات الصف 8

هذه الدورة مصممة لمساعدة الطالب على بناء مهارات  

شترك  سوف ي  .  8وثقة للنجاح في رياضيات الصف 

الطالب في مجموعة متنوعة من الروتين التعليمي ذات  

تأثير إيجابي عالي لمواصلة تطوير ادراكهم للمفاهيم 

8ومهاراتهم الالزمة للنجاح في رياضيات الصف    

 

 

برنامج الرياضيات الصيفي 
 للمدارس المتوسطة 

دورات جسر الرياضيات للمدارس 
  المتوسطة

دورات الرياضيات للمدارس 
  المتوسطة

عـــالمواق   


