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يTمثل السTبت الTعلمي إحTدى اآللTيات الTتي يTتبعها املTركTز ضTمن خTطته الTتعليمية الTتي
تهTTدف إلTTى تTTنمية الTTتفكير اإلبTTداعTTي والTTبحث الTTعلمي ،وإلTTى تTTوسTTيع الTTثقافTTة املTTعرفTTية
ب TTامل TTواد األس TTاس TTية ل TTدى ال TTطالب ،ب TTاإلض TTاف TTة إل TTى رع TTاي TTة األنش TTطة ال TTثقاف TTية وال TTفنية
واإلبTTداعTTية الTTتي تTTسهم فTTي تTTطويTTر الTTشخصية املTTتميزة .يسTTتضيف السTTبت الTTعلمي
أس TTات TTذة وأك TTادي TTميني ،إلل TTقاء م TTحاض TTرات ع TTلمية ته TTدف إل TTى ت TTوس TTيع ال TTثقاف TTة ال TTعلمية
لطلبة املركز.
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افتتاحية
اس َّ T
Tتهل امل TTرك TTز ال TTوط TTني ل TTلمتميزي TTن ن TTشاط TTات TTه ال TTعلمية ال TTداع TTمة ل TTلعام ال TTدراس TTي ال TTحال TTي – 2016
 2017ب TTنشاط الس TTبت ال TTعلمي األول له TTذا ال TTعام وال TTذي ت TTتضمن ال TTعدي TTد م TTن األنش TTطة وال TTفعال TTيات
الTTتي تهTTدف إلTTى تTTرسTTيخ الTTحالTTة الTTتفاعTTلية بTTالTTتعلم عTTبر إضTTفاء الTTحالTTة الجTTماعTTية والTTتشاركTTية مTTا بTTني
طTالب املTركTز بTمختلف صTفوفTهم فTها هTم طTالب الTصفني الTحادي العشTر والTبكالTوريTا يTرحTبون بTالTطالب
الجTدد ويTشاركTونTهم نTشاطTهم الTعلمي ال َّTالصTفي األول لهTذا الTعام والTذي ابTتدأ بTالTقيام بTزيTارة مTيدانTية
عTTلمية ألحTTد الTTصروح الTTعلمية الTTهامTTة فTTي مTTحافTTظة الTTالذقTTية بهTTدف الTTتعرف عTTلى مTTعطيات الTTواقTTع و
تTTبيان عTTالقTTته مTTع مTTفردات الTTعلوم األسTTاسTTية لTTالسTTتفادة مTTنها فTTي خTTلق مTTشكالت بTTحثية حTTقيقية فTTي
ع TTقول ال TTطالب م TTنبثقة م TTن ح TTيات TTنا ال TTيوم TTية ف TTيتم ط TTرح TTها ف TTي ح TTلقات TTهم ال TTبحثية وم TTشاري TTعهم ال TTعلمية
بهTTدف تTTقديTTم حTTلول عTTلمية لTTها بTTحيث يTTترسTTخ لTTديTTهم الTTدور الTTحقيقي لTTلعلم ومTTعنى الTTتميز كTTما تTTبينه
الTرؤيTة مTن إحTداث املTركTز بTوصTفه الTتجسيد الTحقيقي لTلمسؤولTية املTجتمعية واالنTتماء الTوطTني الTخالTص
فTTنحن نTTتميز بTTقدر مTTا نTTتفاعTTل مTTع مTTجتمعنا ونTTقدم لTTه ،مTTن أجTTل تTTطويTTره واالرتTTقاء بTTه وهTTذا هTTو الTTدور
الTTحقيقي لTTلمتميزيTTن ،هTTذا واسTTتكمل أنشTTطة السTTبت الTTعلمي األول بTTتعريTTف طTTالب املTTركTTز عTTلى أحTTد
ق TTصص ال TTنجاح ال TTعلمية ال TTسوري TTة امل TTتميزة وم TTن ث TTم اخ TTتتمت األنش TTطة ب TTسمنار ع TTلمي ع TTن ال TTحساب
الTTذهTTني قTTدمTTه أسTTاتTTذة الTTريTTاضTTيات فTTي املTTركTTز ،تخTTلله اسTTتضافTTة الTTطفل املTTبدع يTTوسTTف يTTوسTTف فTTي
املجال ذاته فطريا ً.
تTعتمد إدارة املTركTز الTوطTني لTلمتميزيTن عTلى الTعديTد مTن األنشTطة الTعلمية الTداعTمة لTلعملية الTتدريTسية
والTتربTويTة والTذي يTعتبر السTبت الTعلمي أحTدهTا حTيث يسTتمر عTلى مTدار الTعام وسTتتنوع أنشTطته كTلما
ٍ
Tمنارات عTلمية وعTروضTا ً مTخبريً Tة يTنفذهTا الTطالب إضTافTةً
تTقدم الTعام الTدراسTي حTيث يTتضمن حTينها س
ٍ
بعض من أنشطتهم الترفيهية كاملوسيقا والرسم وغيرها
لعرض
إنTTنا فTTي املTTركTTز الTTوطTTني لTTلمتميزيTTن طTTالبTا ً وإدارةً وعTTامTTلني سنسTTتمر بTTبذل كTTامTTل الجهTTد فTTي تTTحصيل
الTعلم والTتميز بTه مTتبعني بTذلTك أحTدث وأفTضل الTطرق مسTتفيديTن مTن الTرعTايTة والTدعTم الTالمحTدود الTتي
نTنعم بTها مTن قTبل الTسيد الTرئTيس الTدكTتور بTشار األسTد والTسيدة أسTماء األسTد راعTية الTتميز واإلبTداع
ل TTنشكل ق TTصة ن TTجاح الئ TTقة ب TTوط Tٍ Tن نفتخ TTر ب TTان TTتمائ TTنا ونجس TTد ذل TTك ب TTقدر م TTا ن TTقدم ل TTه م TTتمثلني ب TTذل TTك
تTTضحيات جTTيشنا الTTبطل وإنTTجازاتTِ Tه الTTتي نفخTTر بTTها ونTTأمTُ Tل أن نTTساهTTم فTTي بTTناء وتTTطويTTر بTTلدنTTا الTTذي
نُحب.

مدير املركز
د .اسكندر منيف
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اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻮاز اﻷزﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر
ال TTدك TTتور ف TTواز األزك TTي م TTن م TTوال TTيد ق TTري TTة ق TTسمني ف TTي ج TTبال ال TTالذق TTية ،ع TTام  ١٩٥٩ك TTان ه TTاوي TTا م TTنذ
طTفولTته لTلجيولTوجTيا .بTدأ دراسTة هTندسTة الTبتروكTيمياء فTي حTمص ،ومTن ثTم حTصل عTلى مTنحة دراسTية
خTT TارجTT Tية إلTT Tى رومTT TانTT Tيا فTT Tي اخTT Tتصاص الTT TجيولTT TوجTT Tيا ،حTT Tيث سجTT Tل فTT Tي جTT TامTT Tعة بTT TوخTT TارسTT Tت كTT Tلية
الجيولوجيا.
درس فTي جTامTعة تشTريTن كTلية الTهندسTة املTدنTية )مTقرر الTجيولTوجTيا الTهندسTية( بTعد عTودتTه مTن اإليTفاد
ّ
راسTل جTامTعة بTوخTارسTت  -كTلية الTجيولTوجTيا لTلحصول عTلى قTبول لTلدكTتوراه .حTصل شTهادة الTدكTتوراه
في الجيولوجيا عام  ١٩٩١في قسم الهيدروجيوفيزياء.

افTTتتح قTTسم الTTجيولTTوجTTيا فTTي جTTامTTعة تشTTريTTن عTTام  ،١٩٩٦تTTقدم عTTندهTTا األزكTTي لTTيشارك بTTما هTTو بTTارع
بTه .بTادر الTدكTتور فTواز األزكTي فTي آذار عTام  ٢٠٠٢الTى تTحويTل بTيته الTوحTيد فTي قTريTة قTسمني شTرق
الالذقية الى أول متحف جيولوجي في سوريا.
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زﻳﺎرة ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻮاز اﻷزﻛﻲ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ض TT Tمن الخ TT Tطة ال TT Tعلمية ل TT Tلمرك TT Tز ال TT Tوط TT Tني
لTT TلمتميزيTT Tن  ،قTT Tام طTT Tالب املTT TركTT Tز بTT Tحضور
م TTدي TTر امل TTرك TTز ال TTوط TTني ل TTلمتميزي TTن ال TTدك TTتور
إسTT T T T Tكندر مTT T T T Tنيف ،وعTT T T T Tدد مTT T T T Tن الTT T T T Tكادر
الTT T T T Tتعليمي واإلداري ،بTT T T T TزيTT T T T Tارة مTT T T T Tتحف
الTT T TدكTT T Tتور فTT T Tواز األزكTT T Tي الTT T TجيولTT T TوجTT T Tي ،
ب TTتاري TTخ 29/10/2016م ض TTمن ف TTعال TTيات
الس TTبت ال TTعلمي األول ،ال TTقائ TTم ف TTي ق TTري TTة
قسمني في ريف الالذقية.
اسTتقبل الTدكTتور األزكTي طTالب املTركTز فTي
ال TTبهو ال TTخارج TTي ل TTلمتحف ،وأل TTقى ع TTليهم
ال TTتحية م TTرح TTبا ً ب TTحضوره TTم ال TTرائ TTع ك TTجيل
مTميز مTن جTميع انTحاء سTوريTا الTحبيبة .ثTم
قTT Tص عTT Tليهم تTT TاريTT Tخ انTT Tشاء املTT Tتحف سTT Tنة
 ١٩٨٥رغTT Tم اإلمTT TكانTT Tيات املTT TتواضTT Tعة فTT Tي
ذاك ال TT T Tوق TT T Tت  ،ل TT T Tيكون ج TT T Tزء م TT T Tن م TT T Tنزل TT T Tه
امل TTتواض TTع ،وب TTأن TTه وض TTع ف TTي وص TTيته ع TTدم ح TTق االن TTتفاع امل TTادي ل TTورث TTته م TTن امل TTتحف ب TTعد وف TTات TTه  ،وان
يبقى مفتوحا ً للزوار املحبني للمعرفة .
ثTTم قTTام الTTدكTTتور األزكTTي بشTTرح مTTختصر عTTن أقTTسام املTTتحف قTTبل زيTTارتTTه ،وبTTأن املTTتحف مTTقسم إلTTى
قسمني ،األول خارجي والثاني داخلي .
 .1املتحف الخارجي  :وهو في بهو املنزل في الهواء الطلق  ،والذي يحتوي على:
• عTينات صخTريTة كTثيرة جTمعت مTن أنTحاء سTوريTة وبTعض الTبلدان األجTنبية كTروسTيا وتTونTس ومTصر ،
وجميعها مرقمة ومحددة املصدر.
• ث TTالث TTة م TTجسمات ل TTلدي TTناص TTورات  ،أضخ TTمهم م TTن أك TTل األع TTشاب وث TTان TTي دي TTناص TTور ط TTائ TTر وال TTثال TTث
ديTناصTور مTن أكTلي الTلحوم  .وأخTبرهTم الTدكTتور األزكTي عTن أهTمية الTديTناصTورات كTونTها هTي االقTدم
وجودا على األرض وهي االضخم ايضا ً.
• نTTموذج مTTصغر لTTبركTTان فTTي سTTوريTTا  ،حTTيث جTTمعت مTTكونTTات الTTبركTTان ووضTTعت تTTراتTTبيا ً حسTTب أقTTسام
البركان الداخلية.
• نموذج ضخم للكرة األرضية .
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ثTTم طTTلب الTTدكTTتور األزكTTي تTTقسيم الTTطالب إلTTى مجTTموعTTات صTTغيرة لTTضمان سTTالمTTتهم ورؤيTTة لTTلمتحف
الداخلي بشكل افضل.

 .2املتحف الداخلي  :ويتكون من ثالثة اقسام :

• األول  :هTTو قTTسم املسTTتحاثTTات املجTTموعTTة مTTن انTTحاء سTTوريTTا ،ووضTTع الTTصغير مTTنها ضTTمن صTTناديTTق
خشTبية ذات اغTطية زجTاجTية محTدد عTليها اسTم كTل مTنها ،أمTا املسTتحاثTات الTكبيرة فTلقد بTقيت بTدون
تTغطية واكTتفى بTوضTع تTسمياتTها وعTمرهTا ومTصدرهTا  .واملTلف لTلنظر كTان وجTود املTرجTان البحTري ،
واكبر صدفة حلزونية متحجرة  ،وجذع شجرة متحجر .ومجسم لدرب التبانة على سقف املتحف.
• الTثانTي  :وهTو قTسم الTفلزات  ،وكTالTقسم الTسابTق كTل شTيء محTدد االسTم واملTصدر ضTمن الTصناديTق

الخشبية  .وكان اجملها الزجاج الطبيعي والغرانيت.
• الTثالTث  :وهTو مTخصص لTلمجسمات والخTرائTط الTجيولTوجTية  ،ومTن ضTمنها اقTدم خTارطTة جTيولTوجTية
ل TTسوري TTا ب TTتاري TTخ 1945م .ب TTاإلض TTاف TTة مل TTكتبة ع TTلمية ت TTحوي ال TTكثير م TTن ال TTكتب ال TTعرب TTية واألج TTنبية ،
والتي تتحدث عن الجيولوجيا والزراعة وبعضها عن االدب.
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وعند خروج الطالب التفوا حول الدكتور األزكي ،وطرحوا عليه عددا ً من األسئلة نذكر منها :
 .1كيف باإلمكان معرفة عمر املقذوفات البركانية ؟
• فTTكان جTTواب الTTدكTTتور األزكTTي  :تحTTدد املTTقذوفTTات عTTمر ونTTوع الTTبركTTان الTTذي قTTذفTTت مTTنه والTTعمق الTTذي
ت TTشكلت ب TTه ال TTقذي TTفة وم TTن خ TTالل التح TTليل ،يح TTدد ب TTال TTضبط "ألن ك TTل ك TTمية ص TTغيرة م TTعينة ت TTحوي
عناصر مشعة تتحول لكربون غير مشع بعد فترة كبيرة محددة من الزمن”
 .2كيف يمكننا التأكد من أحجام وأشكال الديناصورات ؟
التعرف على
يمكننا علم التشريح والبرمجيات الحديثة في املحاكاة على الكمبيوتر من
ّ
شكل الجسم  ،إن وجد أجزاء صغيرة من الكائن كوجود فقرات ظهرية له.

 .3كيف تمكنت من انشاء متحف سنة 1985م  ،في بداية تخرجك وفي زمن ال يتوفر به
طرائق بحث متطورة مثل زمننا الحالي ؟
كان الجواب :حتى تكون باحثا ً جيولوجيا ً ؟ تحتاج لياقة عالية وحقيبة ظهر ومطرقة
جيولوجية .
 .4سؤال أخير  :هل تضمن بقاء املتحف بعد وفاتك ؟
فأجاب الدكتور :نعم اضمن ذلك ألنني على معرفة بتربيتي .
وبTTعد ذلTTك تTTم شTTكر الTTدكTTتور فTTوازي األزكTTي ومTTغادرة املTTتحف عTTلى أمTTل زيTTارتTTه الTTعام املTTقبل مTTع دفTTعة
جديدة من طالب املركز الوطني للمتميزين .
ﻟﻘﺎء ﻃﻼب اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻮري ﺷﻤﺮا
ضTمن فTعالTيات السTبت الTعلمي األول لTلعام الTدراسTي  2017 – 2016نTظمت إدارة املTركTز الTوطTني
لTلمتميزيTن والTتنسيق الTعلمي ضTمن املTركTز لTقاءا ً حTواريTا ً مTا بTني طTالب املTركTز واملTهندس شTادي صTالTح
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م TTؤس TTس وم TTدي TTر ت TTنفيذي ملح TTرك ال TTبحث ال TTسوري األول )ش TTمرا  (www.shamra.syوال TTذي ي TTعتبر
األول ع TTلى ال TTصعيد ال TTوط TTني وال TTعرب TTي ح TTيث ع َ T
Tرض ال TTسيد ص TTال TTح تج TTرب TTته ال TTشخصية ف TTي ال TTتعلم
واسTTتخدام الTTعلم فTTي مشTTروعTTه الTTعملي وكTTيف خTTطط ل ُ Tه ونTTفذهُ وتTTجاوزَ الTTصعوبTTات الTTتي تَ T
Tعرض لTTها
ِ
إطالقه.
منذ

وزادت مTTن حTTاصTTل الTTفائTTدة امل َTرجTTوة مTTنه فTTي
تخTTلل الTTلقاء أسTTئلة مTTتعددة مTTن قTTبل طTTالب املTTركTTز أغTTنت ُه
ْ
تTTعرف قTTصص نTTجاح ٍ سTTوريTٍ Tة خTTالٍ T
Tت مTTن
Tت فTTي مTTدارسTTنا وتخTTرجْ T
Tبتت فTTي بTTيئتنا املحTTلية ودرسْ T
Tصة نْ T
Tت عTTلميا ً وعTTمليا ً فTTاسTTتحقت الTTتعرف عTTليها وعTTلى آلTTية التخTTطيط لTTها والTTتنفيذ وكTTيفية
جTTامTTعاتTTنا وأبTTدعْ T
م TTواج TTهة ال TTعقبات ح TTتى ب TTلوغ ال TTنجاح وذل TTك به TTدف اس TTتنباط TTها وت TTوط TTني ب TTعض ت TTقنيات التخ TTطيط
وال TTتنفيذ ال TTتي ت TTناس TTب ط TTالب TTنا وم TTناه TTج ع TTملهم ض TTمن أب TTحاث TTهم وم TTشاري TTعهم ال TTعلمية إض TTافً T Tة إل TTى
ال TTتحضير وال TTتهيئة إلط TTالق ف TTعال TTية "م TTتميزٌ م TTن ب TTالدي" ال TTتي س TTتراف TTق ال TTنشاط TTات ال TTعلمية ال TTداع TTمة
التي يقيمها املركز الوطني للمتميزين على مدار العام الدراسي.
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ﺳﻤﻨﺎر اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬﻫﻨﻲ واﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻒ
ﻧﻮار ﻣﻌﺮوف ،رﺿﻮان اﻟﺪﻋﺒﻮل.

ال TTحساب ه TTو ف TTن إج TTراء ال TTعمليات ال TTحساب TTية األرب TTع ) الج TTمع  ،ال TTطرح  ،ال TTضرب وال TTقسمة ( ع TTقلياً
بدون االستعانة بمعينات حسية كالورقة والقلم أو اآللة الحاسبة .
مل TTا ك TTان ط TTالب امل TTرك TTز ال TTوط TTني ل TTلمتميزي TTن ي TTتمتعون ب TTقدرات ع TTقلية م TTتواف TTقة م TTع م TTا ي TTحققه ال TTحساب
ال TTذه TTني ق TTدم TTت إدارة امل TTرك TTز س TTمنار ع TTلمي أق TTام TTه أس TTات TTذة امل TTرك TTز ح TTول ه TTذا امل TTوض TTوع ت TTمت خ TTالل TTه
اإلضTTاءة عTTلى أهTTميته وأهTTم الTTتقنيات املTTتبعة لTTتحقيقه وطTTرق ومTTناهTTج الTTتدريTTب و وضTTحوا مTTن خTTاللTTه
الTعديTد مTن الTفوائTد فTي إتTقان الTطلبة وغTيرهTم إيTجاد نTواتTج الTعمليات الTحسابTية ذهTنياً ،نTذكTر مTنها مTا
يلي :
 .1تنمية مهاراتي التركيز الذهني والتخيل .
 .2تنمية مهاراتي سرعة االستجابة والبديهة .
 .3تنمية العديد من مهارات التفكير املنطقي والتحليلي واالستنتاجي وغيرها
 .4تنمية وتقوية الذاكرة وباألخص ذاكرة األرقام
 .5تعزيز الثقة في النفس وفي القدرات العقلية الساكنة في سباتها.
 .6ي TTقود إل TTى ف TTهم أك TTثر ل TTطبيعة األع TTداد ،وال TTعمليات ع TTليها ،ك TTما أن TTه ي TTعمل ع TTلى ت TTنمية م TTهارة
التقدير الحسابي.
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Tعرف أك TTثر م TTن ط TTري TTقة إلي TTجاد ن TTات TTج ال TTعمليات ال TTحساب TTية ب TTدالً م TTن االق TTتصار ف TTقط ع TTلى
 .7ت ّ T
الطرق املبينة في كتب مناهج الرياضيات املدرسية.
الTTتميز املTTتقن ملTTهارات الTTحساب الTTذهTTني بTTني أقTTرانTTه واملTTحيطني حTTولTTه بTTامTTتالكTTه لTTعقلية ريTTاضTTية فTTذة
ت TTجعله مح TTط أن TTظاره TTم  ،وم TTوض TTع ت TTقدي TTره TTم وإع TTجاب TTهم  ،مل TTا ي TTملكه م TTن م TTهارات ح TTساب TTية ال ي TTتقنها
الكثيرين .
قTTدم املَ TدرسTTان رضTTوان الTTدعTTبول ونTTوار مTTعرف سTTيمنارا ً بTTعنوان الTTحساب الTTذهTTني لTTطالب املTTركTTز يTTوم
األث TTنني  31/10/2016ت TTم ف TTيه ع TTرض ت TTاري TTخ ال TTعدد وت TTطوره وأه TTمية ال TTحساب ال TTذه TTني ف TTي ال TTحياة
اليومية والحياة الدراسية  .وضرورة أن يتم تعليم الحساب الذهني لألطفال منذ فترة مبكرة.
تم عرض بعض طرق الحساب الذهني لعملية الضرب مع مثال لكل منها نذكر منها:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الضرب باإلتمام إلى  10وإلى 100
ضرب األعداد بني  10و  20باستخدام العدد 10
ضرب األعداد بني  10و  20باستخدام العدد 20
ضرب األعداد بني  20و  30باستخدام العدد 20
جداء ضرب عدد مكون من رقمني في عدد مكون من رقمني:
جداء ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام في عدد مكون من ثالثة أرقام
جداء ضرب عدد مكون من رقمني في عدد مكون من ثالثة أرقام:
ضرب األعداد باستخدام العدد املرجعي 50
جداء ضرب عدد مكون من رقمني في عدد مكون من رقمني:
ضرب األعداد باستخدام العدد املرجعي 50
ضرب األعداد باستخدام العدد املرجعي 200
ضرب األعداد باستخدام العدد املرجعي 500
ضرب األعداد باستخدام عددين مرجعيني
الضرب بالتوزيع باستخدام املستطيل
الضرب باستخدام الخطوط
إيجاد مربعات األعدد القريبة من 50
الضرب بالعدد 11

كTTما تخTTلل الTTسمنار اسTTتضافTTة ،لTTلطفل ذو الTTسنوات العشTTر امل ُTبدع فTTطري Tا ً فTTي هTTذا املTTجال يTTوسTTف
يوسف واستعراض لقدرته املتميزة وتم خالل اللقاء حالة من التفاعل بينه وبني الطالب.
الالذقية ٢٠١٦-١٠-٣٠
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