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رشحة وهو مسابقة دولية تقام سنوياً يف دول م ، IMO)(يعرف دولياً بالرمز

من الصعوبة  لذلك مسبقًا، وتتضمن املسابقة إجراء اختبار ذو مستوى عالٍ 
تعطى يف ) درجة  ٤٢( يتكون من ستة أسئلة موزعة على يومني خصص هلا 

فيها  كل يوم ثالث مسائل فقط على مدى أربع ساعات ونصف، ويشارك
رك كل ، وتشا)أي دون سن العشرين عاماً (طالب ما قبل املرحلة اجلامعية 

اعٍد طالب كحد أعلى، مع وجود رئيٍس للفريق، ومس ٦دولة بفريق مكون من 
 . له، ومراقبْني 

 .تعريف األوملبياد الدويل للرياضيات
International Mathematical Olympiad 

.                               



.اللغة اإلنجليزية ••••
يتمكن من  وليس من الضروري أن يكون الطالب متقناً للغة اإلجنليزية حىت

بياد يتم املشاركة ، ولكن يفضل ذلك ، حيث أن األسئلة النهائية يف األومل
.املشارك iاترمجتها للغة اليت يتحدث 

.الفرنسية•  
.األلمانية ••••
.األسبانية ••••
.الروسية••••

.  
 ....بيادبيادبيادبياداللغات الرمسية املعتمدة يف هذا األوملاللغات الرمسية املعتمدة يف هذا األوملاللغات الرمسية املعتمدة يف هذا األوملاللغات الرمسية املعتمدة يف هذا األومل        

 



 
 

ا مبشــاركة ســبع دول واســتمر إقامتهــ ١٩٥٩بــدأت أول مســابقة يف رومانيــا عــام 
نوياً باســتثناء عــام ســنوياً تستضــيفها دول خمتلفــة وصــارت تقــام بشــكل منــتظم ســ

. حيث مل تقم املسابقة يف هذه السنة  م ١٩٨٠
ـــعدد  ــدأت املســابقة كــان يســمح لكــل بلــد ب متســابقني ويف عــام  )  ٨( عنــدما ب

. ُمسح لكل دولة بأربعة  متسابقني  ١٩٨٢
متســابقني وال زالــت  ٦للمتســابقني  بــهأصــبح العــدد املســموح  ١٩٨٣ويف عــام 
 .إىل اآلن 

    
    ::::بدايات األوملبياد الدويل للرياضياتبدايات األوملبياد الدويل للرياضياتبدايات األوملبياد الدويل للرياضياتبدايات األوملبياد الدويل للرياضيات

    



Number theoryنظرية األعداد   •  

Geometryالهندسة •

 Algebra   الجبر•

Combinatoric   أوالتوافيقيةنظرية التركيبات •

معلومات معقدة  وتعتمد مسائل األوملبياد على مفاهيم رياضية أولية فال تتطلب
ارين بسيطة للحل أو موضوعات متقدمة يف التفاضل والتكامل، بل مكونات التم

من النماذج  وأسئلتها واضحة الفهم، ولكنها مناذج غري تقليدية أصيلة، ليست
ج إىل نوع من املعروفة، وذات أفكار جديدة، وال تظهر حلوهلا بسهولة، بل حتتا 
ليل وحسن انتقاء التفكري الرياضي، واالستدالالت املنطقية، تدعو إىل سالمة التح

د التوصل اخلواص املؤدية إىل احلل الصحيح، ويكتشف الطالب مجال احلل بع
      .إليه

    
    املواضيع التي يغطيها االختبار املواضيع التي يغطيها االختبار املواضيع التي يغطيها االختبار املواضيع التي يغطيها االختبار         

 



.م مبراقبني فقط دون طالب ٢٠٠٣طوكيو عام  –شاركت اململكة يف اليابان 
م يف ٢٠٠٥ –م يف اليونان ٢٠٠٤شاركت اململكة بشكل رمسي بالطالب يف األعوام 

  ،م يف مدريد بأسبانيا٢٠٠٨ –م يف فيتنام ٢٠٠٧ –يف سلوفينيا  ٢٠٠٦ –املكسيك 
.م٢٠٠٩مث مبراقبني فقط يف أملانيا 

درجات من أصل  ٨ -٣وكان جمموع درجات طالب اململكة يف كل كل مشاركة ما بني 
 ٤٢=  جمموع الدرجات الكلي( ألنه يسمح بستة طالب على األكثر. درجة) ٢٥٢( 

!.، وهذا يعين اخنفاض املستوى بشكل ملفت) عدد الطالب املشاركني × 
لرمسية البالغ من الواضح من نتائج اململكة بأنه ال يوجد أيضًا تقدم خالل مشاركتنا ا

.عددها مخس مشاركات

ياد الدويل جتربة اململكة العربية السعودية يف األوملب
 .م ٢٠٠٩إىل عام     م ٢٠٠٣للرياضيات منذ عام 

 



رقم 
املشاركة

رقم 
ةاملسابق

البلد العام
املضيف

جمموع 
النقاط 

عدد الدول 
املشاركة

الرتتيب

٤٨٥٨٥اليونانم١٤٥٢٠٠٤
٣٩١٨٥املكسيكم٢٤٦٢٠٠٥
٣٩٠٨٨اسلوفينيم٣٤٧٢٠٠٦
٥٩٣٩١فيتنامم٤٤٨٢٠٠٧
٨٩٧٩٤اليابانم٥٤٩٢٠٠٨

 إحصائية



 .
 

حيث ة ويف السنوات األخري ، ال يوجد تدريب حقيقي منظم ومقنن•
يب ملدة الطالب قبل االختبار بأسبوعني وجيرى هلم تدر جيمع 

يف تلك األيام  أسبوعني تقريبًا، وهي مدة غري كافية إطالقاً، والطالب
درات البال بسبب استعدادهم الختبار القمشغولني يكونون 

ن ذا فائدة ولذا فحىت هذا التدريب ال يكو . التحصيليواالختبار 
.تذكر

 
 .كيفية تأهيل الطالب يف تلك األعوام

  



من خالل  تعمل الصني على  يئة طالiا منذ الصف اخلامس االبتدائي•
ية، إىل أن يتم التدريب املستمر عرب الصفوف الدراسية وامللتقيات الصيف

ريغهم قبل املشاركة فيتم تف، اختيار الفريق الذي سيمثل الدولة يف األوملبياد 
أوملبياد ”بعام فال يدرسون يف الصف الثالث الثانوي إال مادة واحدة هي 

 ٤، عاملاً من علماء الرياضيات يف الصني ١٢يقوم بتدريسهم “ الرياضيات
متخصصون يف  ٤ ومتخصصون يف اهلندسة  ٤ ومنهم متخصصون يف اجلرب 

.  متخصصون يف نظرية الرتكيبات ٤ ونظرية األعداد 
سم الرياضيات ويشرتط على الطالب امللتحقني بربنامج األوملبياد دخول ق•

.وإال فيعيدون السنة مرة أخرى، يف اجلامعة

 
 جتربة الصني يف األوملبياد



مراحل  هو مشروع يطمح إىل اكتشاف ورعاية املتميزين من الطالب والطالبات يف  
األوساط الرتبوية؛ مما  التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، ونشر الثقافة العلمية يف

ديدة، وتنمية يتيح هلم فرصة التعلم الذايت، والبحث العلمي، واكتساب املعارف اجل
إلبداع وإطالق خربا م من خالل املنافسة واإلفادة من جتارب اآلخرين، مما يتيح تنمية ا
م العلمية متعة االهتمام واالكتشاف يف الرياضيات لدى املشاركني وتطوير مهارا 

 .  والعملية

مثيل اململكة ويتمثل هذا املشروع يف إعداد و يئة فريق من الطالب والطالبات لت   
واملعايري    .وما بعدها م ٢٠١٠العربية السعودية يف األوملبياد الدويل للرياضيات لعام 

من املادة العلمية  كفاءة املرشحني ومتكنهم  والوسائل املعينة على حتقيق أهدافه، لضمان 
 .يف كل مرحلة

مشروع األوملبياد الدويل للرياضيات 
 وأهميته



يـــر مـــن صـــاحب الســـمو وز انطلـــق هـــذا املشـــروع بتكليـــف      
ــــة والتعلــــيم ملؤسســــة امللــــك  ــــدالعزيزالرتبي ــــ عب ــــة ورجال ه للموهب

ـــداع  ـــة(واإلب ـــاد ا) موهب ـــدويل باإلشـــراف علـــى مشـــروع األوملبي ل
وتــاريخ    ٢/ ٣٠١١٩٧١٤للرياضــيات، مبوجــب القــرار رقــم 

ــــــــدكتور هـــــــــ ١٤٣٠ / ٣/١٠ ، وأســــــــندت إدارة املشــــــــروع لل
م علــى أن ٢٠٠٩يف شــهر مــارس . احلــارثيبــن ســامل  عبــدالعزيز

م، وتكــون مشــاركة ٢٠١٠يشــارك فريــق مــن الطــالب يف عــام 
 .م وما بعدها٢٠١١الطالب والطالبات لعام 

    
    اضياتاضياتاضياتاضياتانطالقة مشروع األوملبياد الدويل للريانطالقة مشروع األوملبياد الدويل للريانطالقة مشروع األوملبياد الدويل للريانطالقة مشروع األوملبياد الدويل للري

            



                                                                                                                            

    ::::يهدف هذا املشروع إىل يهدف هذا املشروع إىل يهدف هذا املشروع إىل يهدف هذا املشروع إىل  

.املسامهة يف بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العامل بلغة علمية•
.تهااكتشاف وإبراز املواهب الطالبية يف ا±ال العلمي وتشجيعها وتنمي•
.رتبية والتعليمغرس روح التنافس اإلجيايب بني الطالب واملعلمني واملدارس وإدارات ال•
بويـــة يف إدارات تعزيـــز التعـــاون والتواصـــل العلمـــي والثقـــايف بـــني الطـــالب واألوســـاط الرت •

.الرتبية والتعليم
.لميتعزيز الثقة يف القدرة الوطنية على املنافسة العاملية يف ا±ال الع•
.رفع اسم وعلم اململكة العربية السعودية يف احملافل العاملية•

    
    اهلدف من املشروعاهلدف من املشروعاهلدف من املشروعاهلدف من املشروع

         



 
االستعانة  لقد حرص القائمون على هذا املشروع على أن خيرج بأفضل صورة ، لذا متت

الرتبوية من عدد من بعدد من األكادمييني واملشرفني الرتبويني وذوي اخلربات العلمية و 
 :ليةاجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم لتشكيل اللجان التا   اجلهات يف

.اللجنة الوطنية التأسيسية للمشروع    -١        
 .اللجنة العليا االستشارية لألوملبياد   -٢   

 . ألوملبياد الرياضيات) اللجنة العلمية(الفريق العلمي السعودي   -٣        
 . اللجان الفرعية يف إدارات الرتبية والتعليم  -٤        

 .لتنفيذ املشروع    

الدويل  اإلجراءات التنفيذية ملشروع األوملبياد
 للرياضيات

 



تقدمة يف يعد التخطيط طويل املدى قامسا مشرتكا بني الدول امل
ألوملبياد  ولذا اجتهت اللجنة العلمية، مسابقة األوملبياد الدويل

ثابة اخلطوط إسرتاتيجية وهي مب مخسيةالرياضيات إىل البدء خبطة 
لى حتقيق العريضة لسري املشروع واملعايري والوسائل املعينة ع

مية يف كل كفاءة املرشحني ومتكنهم من املادة العل   أهدافه، لضمان
 .  مرحلة

 
 لدويل ألوملبياد الرياضيات ا اخلمسيةاخلطة 



::::تنطلق هذه اخلطة  مما يليتنطلق هذه اخلطة  مما يليتنطلق هذه اخلطة  مما يليتنطلق هذه اخلطة  مما يلي
" هــ  وهـي١٤٤٤عـام من رؤية خادم احلرمني الشريفني واليت تبنتهـا مؤسسـة موهبـة وترمجتهـا ل•

وادر الشـابة املوهوبـة أن تصبح اململكة العربية السـعودية جمتمعـاً مبـدعاً فيـه مـن القيـادات والكـ
قيـــق التنميــــة واملبدعـــة ذات تعلـــيم وتـــدريب متميـــز ممـــا يــــدعم التحـــول إىل جمتمـــع املعرفـــة وحت

". املستدامة
ألوملبيــاد العلمــي وأن مــن تطلــع وزارة الرتبيــة والتعلــيم للــدخول يف املنافســة الدوليــة يف جمــال ا•

.من دول العامل يف هذا ا±ال% ٢٠تكون ضمن أفضل 
.ة السابقةمن توصيات اللجان العلمية ونتائج دراسة وحتليل الواقع ملشاركات اململك•
اإلعــداد والتهيئــة  مــن جتــارب الــدول املتميــزة الــيت حتقــق الفــوز يف األوملبيــاد الــدويل مــن حيــث•

.  للمشاركة فيه

    
    منطلقات اخلطةمنطلقات اخلطةمنطلقات اخلطةمنطلقات اخلطة

    



ي الثــاين تســتغرق  هــذه اخلطــة مخــس ســنوات ابتــدءا مــن الفصــل الدراســ 
هــ مـع العلـم أ½ـا ١٤٣٥-١٤٣٤هــ حـىت عـام ١٤٣١ – ١٤٣٠لعام 

ــ ــائج التطبي ــة قابلــة للتعــديل يف ضــوء نت ــق تتســم باملرون ق وتوصــيات الفري
.العلمي بعد إقراره من اللجنة االستشارية

    
بياد بياد بياد بياد شروع األوملشروع األوملشروع األوملشروع األوملململململ        اخلمسيةاخلمسيةاخلمسيةاخلمسيةاإلطار الزمني للخطة اإلطار الزمني للخطة اإلطار الزمني للخطة اإلطار الزمني للخطة 

    الدويل للرياضيات  الدويل للرياضيات  الدويل للرياضيات  الدويل للرياضيات  
    



        
    الفئة املستهدفة  الفئة املستهدفة  الفئة املستهدفة  الفئة املستهدفة  

    

لذين ال ما قبل املرحلة اجلامعية ا) أو طالبات(طالب 
 .سنة  ٢٠تزيد أعمارهم عن 



طة أو الثانوية حىت يستطع مجيع الطالب والطالبات سعوديي اجلنسية يف املرحلة املتوس
رتشح لالنضمام ويتم االشرتاك يف التصفية األوىل لل،الصف الثاين الثانوي املشاركة 

الدويل أو بأقسام  للفريق السعودي باالتصال املباشر باملؤسسة بإدارة مشروع األوملبياد
وذلك لتوجيه . بةالنشاط العلمي باإلدارات التعليمية اليت ينتمي إليها الطالب أو الطال

مكن أن تتواصل الطالب ملرحلة التدريب ومن مث الدخول يف اختبارات التصفية، ومن امل
ملقياس الوطين إدارة املشروع بالطالب إذا كان ضمن الطالب األوائل يف نتائج اختبارات ا

واء للناشئني أو أو إذا حقق مركزا متقدما يف األوملبياد الوطين س،للتعرف على املوهوبني
 .الكبار

 
 شروط املشاركة يف األوملبياد

 



 
 

للمرحلة األوىل  يبدأ األوملبياد باختبار طالب املتوسط والصف األول الثانوي لرتشيحهم••••
ي وفيها يتم اختبارهم اخلاضعة للتدريب احملل)لطالب الثانوي(واملرحلة الثانية ،) لطالب املتوسط(

 .طالبة حلضور ملتقى الصيف  ٣٠ وطالب ٣٠أربع اختبارات  لرتشيح أفضل 
تم تنظيمه يف إحدى يقام ملتقى الصيف ملدة أسبوعني عقب ½اية االختبارات املدرسية مباشرة ي•

.طالب وطالبة حلضور ملتقى اخلريف ٣٠مدن اململكة، يليه اختبار لرتشيح أفضل 
يت تسبق طالب وطالبة يف مدينة الرياض يف الفرتة ال٣٠يقام ملتقى اخلريف ملدة أسبوعني لعدد  •

طالب وطالبة حلضور ملتقى ١٥إجازة احلج بأسبوع وفيه يتم التدريب واالختبار لرتشيح أفضل 
.الشتاء

 
 

ذ

 
ياد الدويل آلية  الرتشيح والتدريب ملسابقات االوملب

 للرياضيات 



عمق وقوة وكثافة  الذي يستمد أمهيته من) ملتقى الشتاء(تبدأ مرحلة التدريب الثالثة  •
دولية وتتضمن هذه املادة العلمية اليت يتم تدريب الطالب عليها، نظرًا لقرب املنافسة ال

ل اململكة يف مسابقات املرحلة تدريب يليها اختبار نظري لرتشيح الفريق النهائي الذي ميث
 .األوملبياد الدويل 

اية األسبوع األول بعدها سيعود الطالب املشاركني إىل مدارسهم بعد انتهاء امللتقى يف ½•
دريب من الفصل الدراسي الثاين، على أن يستمر استكمال تأهيلهم من خالل الت

بية والتعليم على اإللكرتوين حىت منتصف الفصل الثاين، حيث مت االتفاق مع وزارة الرت 
كثّفة لطالب االنتهاء من اختبارا م املدرسية  قبل زمالئهم لتبدأ مرحلة التدريب امل

 . الرياضيات يف الرياض مث يف الواليات املتحدة قبل السفر للمسابقة

 
ياد الدويل آلية  الرتشيح والتدريب ملسابقات االوملب

 للرياضيات 



كما كما كما كما     متنح بعض احلوافز التعليمية واملادية واملعنويةمتنح بعض احلوافز التعليمية واملادية واملعنويةمتنح بعض احلوافز التعليمية واملادية واملعنويةمتنح بعض احلوافز التعليمية واملادية واملعنوية
    :  :  :  :  يلييلييلييلي

::::احلوافز التعليميةاحلوافز التعليميةاحلوافز التعليميةاحلوافز التعليمية
ائي لتمثيل اململكة املرشحني للفريق النهتقدمي االختبارات النهائية للطالب •

.حىت يتفرغوا للتدريب
طالب  ١٢آلخر ) ويف أي ختصص( ضمان القبول يف أي جامعة حملية •

 .يستمرون يف التصفيات
 وعلوم تبني مميزي األولمبياد من قبل جامعة الملك عبد هللا لل•

 .KAUSTالتكنولوجيا 
، تأهل طالب األولمبياد الدولي للقبول في أعرق الجامعات•

.وخاصة عند حصولهم على ميدالية

    

    احلوافز يف املشروعاحلوافز يف املشروعاحلوافز يف املشروعاحلوافز يف املشروع
    



::::احلوافز املاديةاحلوافز املاديةاحلوافز املاديةاحلوافز املادية
ملبياد، أخرى معنوية ملن حيقق أي ميدالية يف األو ،متنح جوائز مادية   

:واجلوائز هي
.مائة ألف لایر ملن حيقق ميدالية ذهبية•
.  مخسون ألف لایر ملن حيقق ميدالية فضية•
.ثالثون ألف لایر ملن حيقق ميدالية برونزية•
ب الذي حيصل تعطى للطال(لایر ملن حيصل على شهادة تقدير  اآلفعشرة •

).  على الدرجة الكاملة يف سؤاٍل واحٍد على األقل
::::احلوافز املعنويةاحلوافز املعنويةاحلوافز املعنويةاحلوافز املعنوية

ولني، وشهادة من حيصل على ميدالية يكون له تقدير معنوي مبقابلة املسئ
 ).اليةحسب نوع امليد( تقدير منهم باإلضافة إىل مبلغ ماٍيل جمٍز 

    

    احلوافز يف املشروعاحلوافز يف املشروعاحلوافز يف املشروعاحلوافز يف املشروع
    



 تساؤالت وإحصائيات     



اإلحصائيات : أوال
نتائج مشاركات اململكة العربية السعودية •

٢٠١٣إىل  ٢٠١٠من عام 



رقم 

المشاركة

البلد العامرقم المسابقة

المضيف

مجموع 

النقاط

عدد الدول 

المشاركة

الفائزين واسماء المملكة بهفازت  ماالترتيب

لطالبني وائل فازت اململكة مبيداليتني برونزيتني ل٦٧٩٦٧٦كازاخستان٦٥١٢٠١٠
 .سعيدآل سعيد والطالب عبد هللا 

لطالبني وائل فازت اململكة مبيداليتني برونزيتني ل٥٣١٠١٧٠هولندا٧٥٢٢٠١١
 البسيوين اليزيدآل سعيد والطالب 

  اليزيدلطالبني فازت اململكة مبيداليتني فضيتني ل١٠٥١٠١٢٩األرجنتني٨٥٣٢٠١٢
برونزيه  وحسني عيد  وثالث ميداليات البسيوين

  الغامديحصل عليها الطالب  صاحل 
.احلريب ، ووائل آل سعيد  وعبدالرمحن

للطالب  فازت اململكة بأربعة ميداليات برونزيه٨٤٩٩٤٢كولومبيا٩٥٤٢٠١٣
احلريب،  محنوعبدالر إبراهيم خان،  البسيوين اليزيد

زواويوسامح 

        
    إحصائية



مشروع األوملبياد  يتبني من اإلحصائية السابقة األثر الواضح للجهود املبذولة يف
لك عبد الدويل للرياضيات والذي أشرف عليه خرباء وخمتصون من مؤسسة امل

. ووزارة الرتبية والتعليم) موهبة(العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
فوق على حىت وصل طالبنا إىل هذه املرحلة املتقدمة من التميز العلمي والت

 .نظرائهم يف العديد من دول العامل



    ....ييييتساؤالت حتتاج للدراسة والبحث العلمتساؤالت حتتاج للدراسة والبحث العلمتساؤالت حتتاج للدراسة والبحث العلمتساؤالت حتتاج للدراسة والبحث العلم: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 



من اختيار  بالرغم من اإلجناز الوطين الكبري إثر تنفيذ خطة متكاملة•
العاملية، اليت أشرف  الطالب والطالبات وتدريبهم و يئتهم هلذه املسابقة

للموهبة  ورجاله عبدالعزيزعليها خرباء وخمتصون من مؤسسة امللك 
إال أننا . دولينيووزارة الرتبية والتعليم مبشاركة مدربني) موهبة(واإلبداع 

ياد الدويل إىل اآلن  مل جند من الطالبات من حلق امسها يف مساء األوملب
نوات منذ للرياضيات مع الفريق السعودي املشارك يف أي سنة من الس

أي منذ عام .ات أن مسح مبشاركة الطالبات يف األوملبياد الدويل للرياضي
 .م٢٠١٣م إىل ٢٠١١

 



مما يؤكد تفوق  .فجميع املشاركني يف الفريق كانوا من الطلبة دون الطالبات ••••
ب وصوال إىل الطلبة على الطالبات وقدر م على جتاوز مجيع مراحل التدري

 . املشاركة النهائية يف األوملبياد
 

،  تابعني لهوقد أثارت هذه النتائج تساؤالت القائمني على هذا املشروع وامل
تاج إىل دراسة فعدم ورود اسم أي طالبة مع الفريق املشارك تعترب مشكلة وحت

 .ملعرفة األسباب الكامنة ورائها 
 



    
بعض األسباب الظاهرة التي يعزى هلا إخفاق بعض األسباب الظاهرة التي يعزى هلا إخفاق بعض األسباب الظاهرة التي يعزى هلا إخفاق بعض األسباب الظاهرة التي يعزى هلا إخفاق 

وملبياد وملبياد وملبياد وملبياد الطالبات يف الوصول إىل املراحل النهائية لألالطالبات يف الوصول إىل املراحل النهائية لألالطالبات يف الوصول إىل املراحل النهائية لألالطالبات يف الوصول إىل املراحل النهائية لأل
    وتفوق الطالب عليهن وتفوق الطالب عليهن وتفوق الطالب عليهن وتفوق الطالب عليهن 

    



 
 .صعوبة الوصول إىل الطالبة األجدر باملشاركة ومتثيل اململكة •
 
 رفض األسرة إكمال املشاركة عندما يكون التدريب خارج املنطقة   •

 .وغريها يف املراحل املتقدمة إما لرفض فكرة سفر ابنتهم أو لظروف العمل
 
ا وبني التدريب مما انشغال  الطالبات بدراستهن وعدم قدر ن على التوفيق بينه•

 .إىل عدم املشاركة أو عدم إكمال التدريب iنحيدوا  
 



شية من اإلخفاق اخلوف والرهبة اليت تقع يف قلوب بعض الطالبات نتيجة اخل••••
ن تأهلهن يف املراحل املتقدمة وقد لوحظ ذلك على بعض الطالبات بالرغم م

 أو بسبب اخلجل من، للمراحل التالية 
 .خوض التدريب مع عدد أكرب من املدربني والطالبات

 . اخلربة يف تدريب الطالبات أقل منها يف خربة تدريب الطالب••••
ونات اليت طبيعة جسم املرأة اليت ختتلف عن الرجل فهناك عشرات اهلورم••••

تنعكس كثريا على البيولوجية يف جسم املرأة، ف وتتحكم بالعمليات الفسيولوجية 
 .أوضاع املرأة وسيكولوجيتها وأدائها أيضا 



 
له  عمل دراسات وحبوث علمية من قبل الطالب والطالبات ومن•

وق الطالب اهتمام بشأن األوملبياد ملعرفة األسباب الكامنة وراء تف
يل على الطالبات وعدم قدر ن إىل الوصول لألوملبياد الدو 
ووضع حلول .للرياضيات لتكون عضوا يف الفريق السعودي املشارك 

باب مقرتحة حللها على حسب ما توصلت إليه الدراسات من أس
 .ووضع التوصيات .

    
    التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات




