
 

 

 في خرجة هي األولى من نوعها في الجزائر 

                                         يقدم لكم

 

دورة تدريب مدربي برنامج 

 الخوارزمي الصغير

 
 أقوى دورة تدريبية في تدريب برامج الرياضيات والحساب الذهني

في العالم العربي   



I.  موزعة على أسبوعين( أربعة أيام الدورة:مدة( 

II. :ي فالمدربة فريدة بوزنادة )مدربة معتمدة للبرنامج  مدرب الدورة

 الجزائر من األكاديمية الماليزية للرياضيات الذهنية(

III. :تم اعتماد البرنامج من طرف كل من: اعتماد الدورة 

o  أكاديميةIMA  العالمية   

o للرياضيات العالمية الجمعيةWAAMA 

o األكاديمة الماليزية للرياضيات الذهنية 

o شركة قدرات السعودية للرياضيات الذهنية Qodrat 

IV. تتكون الدورة من مستويين: محتوى الدورة : 

 المستوى األول .1

 :( الثاني نهاية األسبوع) يومان  مدة التكوين في المستوى 

 األول أهداف المستوى 

o االطفال لدى العقلية المهارات تنمية في وفلسفته البرنامج نظريات معرفة 

o ابداعية بطرق الحساب تعليم في جديدة مهارات واكتساب أساليب معرفة 

o ةيكاديمأ مناهج وفق الصيني العداد استخدام وقواعد ساسياتأ IMA العالمية 

o نم المكونة عدادلأل الصيني العداد على والطرح الجمع عمليات إجراء على القدرة 

 واحدة خانة

o قةبطري واحدة خانة من المكونة عدادلأل والطرح الجمع عمليات إجراء على القدرة 

 الخيال

o بإجراء ومرتبطة بالبرنامج خاصة نجليزيةباإل جديدة مصطلحات على التعرف 

 الحسابية العمليات

 



 لمستوى الثانيا .2

 :( الثاني نهاية األسبوع) يومان  مدة التكوين في المستوى 

 الثاني هداف المستوىأ 

o انةخ من المكونة عدادلأل الصيني العداد على والطرح الجمع قواعد كل على التعرف 

 واحدة

o عدادال على ينخانت من مكونةال عدادلأل الحسابية العمليات بعض إجراء على القدرة 

o وأدق أسرع بشكل بالعداد الحسابية العمليات إجراء على القدرة 

o الثاني بالمستوى خاصة نجليزيةباإل جديدة مصطلحات على التعرف 

V. ؟التدريبرب في نهاية على ماذا يحصل المتد 

   كتابين من يتكون منهج  

 ABACUS الصيني العداد آلة  

كاديمية ن من األمعتمدتا )المستوى األول والثاني( في نهاية التدريب ناشهادت  

 اليزية للرياضيات الذهنيةمال

ال يكون وكيأو أي مركز آخر  مركز المحيط مع أطفال كمدرب العمل إمكانية  

 لى مستوى التراب الوطنييتم توجيهكم له حسب رغبتكم علنا و

VI. دج 55000.00: تكاليف الدورة 

 تشمل تكاليف الدورة:      

 فطور الصباح 

 فترات الراحة 

 وجبة الغداء 

 والشهادات التدريب 

 



VII. ؤال وجوابس 

 ؟س: ما هو عدد الساعات التي سأعملها كمدرب للبرنامج

 .الكسب أكثرفي  حسب رغبة المدربحوالي عشر ساعات في الشهر وتزيد ج: 

ي س: ما هو توقيت العمل في برنامج الخوارزمي، وهل يتعارض ذلك مع وظيفت

 ؟األساسية

ألسبوع ج: بالطبع ال، ألن توقيت العمل في برنامج الخوارزمي يكون في نهاية ا

 .والعطل السنوية

 ؟ما هو الدخل الذي يتوقع أن أجنيه مقابل عملي في برنامج الخوارزميس: 

صل إلى ج: مفاجأة..... واووو، لن تصدق ذلك بإمكانك أن تجني في الشهر دخال ي

 .ضعف ما تتحصل عليه من وظيفتك

 ؟ين يمكنني العمل بعد نهاية التدريبأس:

ل وكييمكنك العمل كمدرب للبرنامج في مركز المحيط أو في أي مركز آخر  ج:

 .على مستوى التراب الوطنيحسب رغبتك هك له يوجتلنا، ويتم 

 س: هل يجب أن أكون أستاذ رياضيات ألتمكن من دخول الدورة والعمل بها؟

ن لديك ج: بالطبع ال، الدورة مفتوحة لكل التخصصات والمستويات، المهم أن تكو

 غبة في التدريب مع البرنامجالر

 

 

 



VIII. تعرف أكثر على برنامج الخوارزمي الصغير 

o ؟الصغير الخوارزمي ماهو 

 مسائل وحل الذهنية بالمهارات تزويدهم الى يهدف لالطفال تعليمي برنامج هو

 اسس على تدريبهم خالل من( القسمة,الضرب,الطرح,الجمع) المختلفة الرياضيات

 قبل من العالمية IMA اكاديمية مناهج طريق عن Abacus الصيني العداد وقواعد

 مستويات عشر من يتكون والذي WAAMAللرياضيات العالمية الجمعية

 سنة  12-6 من الصغير الخوارزمي 

 مسائل وحل الذهنية بالمهارات تزويدهم لىإ يهدف طفاللأل تعليمي برنامج هو

 سسأ على تدريبهم خالل من( القسمة,الضرب,الطرح,الجمع) المختلفة الرياضيات

 لغةلبا عداداأل كتابة في سرعته زيادة على الطفل عديسا، الصينيي العداد وقواعد

 نجازوإ االستماع على والتركيز التشتت وعدم النفس وضبط والتركيز االنجليزية

 مستويات 10 على يكون وذلك سرعأ بوقت السمعية الحسابية العمليات

 سنوات 6-3 من الصغير الخوارزمي 

 االنجليزية باللغة رقاماأل لتعليمهم يهدف طفالألا لرياض الصغير الخوارزمي

 من( والطرح الجمع)المختلفة الرياضيات مسائل وحل الذهنية بالمهارات وتزويدهم

 والخيال والذاكرة المالحظة قوة تطوير مع الصيني العداد سسأ على تدريبهم خالل

 وهو سمائهاوأ الهندسية شكالاأل على والتعرف الرياضية العالقات على والتعرف

 مستويات 4 عن عبارة

 

 



o فوائد برنامج الخوارزمي الصغير 

 التركيز على القدرة تقوية 

 الكتابة سرعة مهارات تقوية 

 القراءة سرعة مهارات تقوية 

 العلمي التحصيل على واإلقبال الرغبة تقوية 

 الذاكرة وتقوية وتنشيط تنمية 

 السمع مهارات تنمية 

 والفهم اإلدراك مهارات تنمية 

 التحليلية المهارات تنمية 

 اإلبداعية الطاقات تنمية 

 الخيالية المهارات تنمية 

 الفعل وردة البديهة سرعة تنمية 

 المواظبة على القدرة تنمية 

 بالنفس الثقة اكتساب 

 أفضل األفعال ردود 

 سرعأ تطبيق مهارات 

 التحليلية المهارات تحسين  

 وخالقة مبدعة مهارات  

 التحمل على القدرة تحسين  

 التعبيرأفضل طرق  

 الحسابية للمهارات أفضل فهم 

 مهارات أخرى كثيرة تتوقف على مدى استجابة الطفل للبرنامج 


