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 قائمة احملتويات 

 رقم الصفحة  العنوان 

 4 مة مقد  

 5 ب معتمد االنضمام إلى نظام مدر   متطلبات

 5 ب معتمد ة االنضمام إلى نظام مدر  آلي  

 6 ز واإلبداع ات املعتمدة في هيئة التمي  السلوكي  

 7 التدريب  انتقاء

 7 ة مدة االعتمادي  

 8 والتدريب للفريق الـوطني   التأهلمراحل ط مخط  

 9 شروط ومعايير تقدمي محتوى تدريبي  

 10 ي  دريبلف تة م ة اعتمادي  ط آلي  مخط  

 ات والفيزياء والكيمياء الرياضي    ات ل: اختصاص الفصل األو  

 senior coach 12ل ب أو  مدر  

 اني: اختصاص علم األحياء الفصل الث  

 coach 16ب مدر  

 senior coach 16ل ب أو  مدر  

 ة اني: اختصاص املعلوماتي  الفصل الث  

 coach 20ب مدر  

 senior coach 21ل ب أو  مدر  

 ة الث: اختصاص املناظرات املدرسي  الفصل الث  

 coach 23ب مدر  

 Senior coach 23ل ب أو  مدر  

 Head coach 24 ب أساسي  مدر  

 25 اماحلك  

 wing 25.حكم 1
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 chair 26.حكم 2

 الث: اختصاص علوم الروبوت الفصل الث  

 29 مة مقد  

 Coach 29ب مدر  

 Senior coach  30 لب أو  مدر  

 30 اماحلك  

 32 اخلامتة
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   مة: مقد  

التمي    تنا فيم  تكمن مه  واإلبداع في دعم ورعاية  هيئة  الش  الطاقات السوري  ز   ؛ةاب  ة 

روا طاقاتهم فيهافرصة ميكن لطل    أي    نسعى دائماً لرصد واستثمارحيث    ؛ بنا أن يُسخ 

ونشجع الفع   هملندعمها  املشاركة  العلمي  على  النشاطات  في  ال الة  تعز  ة  ز  تي 

 .والقدرة على ابتكار احللول ،والتحليل التفكير املنطقي  

، واإلقليمي    العاملي   ينيب سورية على املستو تي يحرزها طل  ى ذلك في النتائج ال يتجل  

 .بيهمميهم ومدر  وجهود معل   ات وشهادات تقدير نتيجًة جهودهممن ميدالي  

من   ز واإلبداع من منطلق مبادئها وأهدافها بتقدير اجلهود املبذولةتقوم هيئة التمي  إذ و

باالختصاص املهتمني  األساتذة  الطل  واملدر    ،قبل  من  في  بني  املشاركني  القدامى  ب 

العاملي   الس  األوملبيادات  الطل  ة  لتحضير  األوملبياد  ابقة  اختبارات  في  للمشاركة  ب 

وتوسيع مداركهم ومساعدتهم للحصول على    ،ةأو املسابقات العاملي    السوري    العلمي  

 وتوظيفها في مكانها الصحيح.  ،املعلومة الصحيحة 

بدعم ومتابعة تلك اجلهود وتوفير البيئة املناسبة لتعزيز دورها في   الهيئة  تلتزمكما  

 عام.  كل   ةرفع مستوى املشاركات السوري  

ب املدارس  لطل    الكفاءات تدريب من قبل أفضل وانطلقاً من حرص الهيئة الدائم لتوفير

الوطني   الط  والفرق  األة  في  واملشاركني  العلمي  وامحني  نظام    ت    ؛السوري    ملبياد  إطلق 

التمي    ب املعتمد اخلاص  املدر   واإلبداع؛بهيئة  تدريبي  لضمان عملي    ز  الة مة وفع  ة منظ  ة 

أكبر    امح لضم  ب الط  واملدر    ،شارك في املسابقاتالب امل منها للط    ق الهدف املرجو  حتق  

 . السوري   زين إلى عائلة األوملبياد العلمي  ب املتمي  عدد من الطل  

العلمي   األوملبياد  ألهداف  التمي    السوري    وتنفيذاً  بذور  اكتشاف  العلمي  في    ، الواعدة  ز 

ومتكينها مهاراتها  وتنمية  علمي    ،ورعايتها  مبجتمع  للنهوض   حضاري    واستثمارها 

منافسات    ؛رومتطو   تخص  علمي  ومسابقات  من خلل  الرياضي  صي  ة  في  والفيزياء ة  ات 

 واملناظرات املدرسية وعلوم الروبوت.  ةوالكيمياء وعلم األحياء واملعلوماتي  

ة حتى الوصول  املدارس السوري    ني فيب املهتم  اً لتشمل الطل  تبدأ هذه املسابقات محلي  

الب  ة في حياة الط  هم  مة  محط    د  ذي يع، ال السوري    لألوملبياد العلمي    فريق وطني  إلى  
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بعدها    ؛ةالعلمي   ا  إلىينتقل  العاملي  مرحلة  املسابقات  في  للمشاركة  ة لتحضير 

عبر اختبارات وملتقيات علمية    ة مبستوى عاملي  ى تدريبات علمي  حيث يتلق    ؛ةواإلقليمي  

 .  السوري   ة في األوملبياد العلمي  جان العلمي  لل  بإشراف ا

من    ؛ةوفقاً لفئته العمري    السوري    فريق األوملبياد العلمي  ى  لإالب االنضمام  ميكن للط  

ني  ب الصف  ات والعلوم لطل  لليافعني في الرياضي    خلل املشاركة في األوملبياد العلمي  

 السوري    اسع التسجيل في األوملبياد العلمي  الت    ب الصف  ميكن لطل  و  ،امنابع والث  الس  

 وحتقيقهم شروط االنضمام. ،تبعاً لنتائجهم في شهادة التعليم األساسي  

االط    ميكنكم  التفاصيل  من  اخلاص  ملزيد  املفاهيمية  األوراق  على  بكل  لع   ،مسابقة  ة 

 .net.org/-https://dca ز واإلبداع لهيئة التمي   واملوجودة على املوقع الرسمي  

 ً  ب معتمد: االنضمام إلى نظام مدر   بات : متطل  أوال

التمي    هيئة  ال تعتمد  الشروط  واإلبداع  املدر  ز  فريق  إلى  باالنضمام  للراغبني  بني  تالية 

 املعتمدين: 

ماجستير( باختصاص   -  على إجازة )بكالوريوس  أو حاصلً   اً جامعي    اً طالبأن يكون   -1

  50إلى    20ـراوح عمره بني التيعلى أن    ؛يتقاطع مع االختصاص الراغب بتدريبه

 .اً عام

عن عام في االختصاص   ال تقل  لديه جتربة سابقة في مجال التدريب أو التدريس   -2

 ذي يرغب بتدريبه. ال 

 هيئة التميز واإلبداع ذة من قبل مشارك في دورة إعداد مدرب منفأن يكون   -3

 ع باملرونة الكافية للعمل مع األطفال واليافعني. يتمت   -4

 فريق. قادر على العمل ضمن و ،دةع مبهارات تواصل جي  يتمت   -5

 ز واإلبداع. في هيئة التمي   املعتمدةات بالقواعد والسلوكي  م ملتز -6

 ب معتمد: نظام مدر  إلى  ة االنضمام  ثانياً: آلي  

ز واإلبداع السيرة  بي هيئة التمي  ن باالنضمام إلى فريق مدر  واغبن الر  و ب املدر  يرسل   .1

مع شهادات اخلبرة والتدريب والشهادات   ،ةة واإلنكليزي  غتني العربي  ة بالل  اتي  الذ  

   .dca.coach22@gmail.com الي:الت   ة على عنوان البريد اإللكتروني  األكادميي  

https://dca-net.org/
mailto:dca.coach22@gmail.com
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اختصاص، وترسل    لكل    ظام وأمني السر  ة من قبل مدير الن  اتي  ير الذ  درس الس  تُ  .2

 ة. جان العلمي  املقبولة منها إلى الل  

أو تقييم   ،أو امتحان كتابي    ،االنتقاء املناسبة: مقابلتة  ة آلي  جان العلمي  د الل  حتد   .3

 اختصاص.  ة لكل  جنة العلمي  دها الل  نة حتد  ة مبحاور معي  ات تدريبي  ملف  

ة االنتقاء ومواعيد  ظام إلبلغهم بآلي  بني من قبل مدير الن  التواصل مع املدر   يتم   .4

 . االختبارات 

الل   .5 العلمي  ترسل  ملديرجان  االنتقاء  نتائج  بإضافة ال   ،ظامالن    ة  بدوره  يقوم  ذي 

 . ز واإلبداع ة بهيئة التمي  بني املعتمدين إلى قاعدة البيانات اخلاص  املدر  

ة  ة التدريبي  بني املعتمدين إلعلمهم باخلط  ظام بالتواصل مع املدر  يقوم مدير الن   .6

 احملافظة.  قة بالتنسيق مع منس  جنة العلمي  املعتمدة من قبل الل  

 ز واإلبداع: ات املعتمدة في هيئة التمي  لسلوكي  ا ثالثاً:  

ب   إن     املعلومة  توصيل  على  والقدرة  اإلقناع  تعتمد  موهبة    ؛بسيط  أسلوبالتدريب 

تي  وحرصاً على صقل هذه املوهبة ببعض املهارات وتفادي الوقوع في بعض األخطاء ال 

تي يجب ات ال قاط والسلوكي  نوضح بعض الن    ؛ةة التدريبي  جودة وكفاءة العملي    فير  تؤث  

 ز واإلبداع االلتزام بها: ب املعتمد من قبل هيئة التمي  على املدر  

إلى  إضافة    ،والوصول باكراً إلى قاعة التدريب  ،د للمحتوى العلمي  التحضير اجلي   -1

الس  ت  ا األساليب  املتدر  باع  وتهيئة  إعداد  في  األساليب   ،بنيهلة  عن  واالبتعاد 

 دة. املعق  

 ب بطريقة ساخرة. قد للمتدر  وم والن  أو توجيه الل    ،االلتزام بالهدوء وعدم االنفعال -2

 القرارات.  خاذع في ات  وعدم التسر   ،االهتمام بالتفكير املنطقي   -3

زن  مت    أسلوبل اخلسارة والفوز ب وتهيئته لتقب    ،بة عند املتدر  وح الرياضي  تعزيز الر   -4

 بعيداً عن االنفعال. 

ً تي قد تعكس آثارفات ال االبتعاد عن التصر   -5 أو   ،كالتدخني  ؛بة عند املتدر  سلبي    ا

 بني مهما كانت قدراته أو أفكاره. إهانة أحد املتدر  

 هم. وعدم االهتمام ببعض  ،بنية بني جميع املتدر  الفردي  مراعاة الفروق  -6
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املستهدفة   -7 الشريحة  التدريبفهم  العمري    ؛في  الفئة  حيث  وع  الن  و  ،ةمن 

 ة. قافي  الث   ةاخللفي  و ،االجتماعي  

لى اقتراحاته إغاء  واإلص  ،جهة نظرهب املساحة الكافية للتعبير عن ومنح املتدر   -8

 وأخذها بعني االعتبار. 

حملافظة على او  ،الةللحصول على نتيجة فع    ةدجي    طريقةالتدريب ب   إدارة وقت -9

 بني وتركيزهم.انتباه املتدر  

 ة. فعالي   عة قبل كل  االلتزام بالتعليمات املوز   -10

والتعاون   ،ة وح الرياضي  واحلفاظ على الر    ،بني اآلخرين العمل ضمن فريق مع املدر   -11

 املوكلة إليهم. اتفي إجناز املهم  

 بني: رابعاً: انتقاء املدر  

م للنتساب إلى مجموعة  ب معتمد على مبدأ فتح باب املشاركة للتقد  يقوم نظام مدر   

مني من قبل  ة املتقد  تقييم كاف   حيث يتم   ؛بني ملن يرغب من مختلف االختصاصاتاملدر  

العلمي  الل   اخملتص  جان  العلمي  ة  األوملبياد  في  مجلس    السوري    ة  يضعها  أسس  وفق 

تني فئة واحدة أو فئتني أساسي    ضمنبني  تصنيف املدر    على أن يتم    ؛ةالشؤون العلمي  

ة بها وطبيعة عملها تتناسب ة خاص  فئة لها شروط اعتمادي    كل  ف  ،تبعاً الختصاص

الطل   تأهل  مراحل  خصوص  مع  مراعاة  مع  آلي  ب.  املدر  ية  اعتماد  اختصاص  ة  في  بني 

 . ةمسابقة على حد ني لكل  بني مختص  فيها اعتماد مدر   تي يتم  ال  ،ةعلوماتي  امل

 

 ة: ة االعتمادي  مد  خامساً:  

 مناسباً.   ةجان العلمي  الل    وفق ما تراهسنتني    د كل  وجتد    ،بمدر  ل ة لمتنح شهادة االعتمادي   
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ل والتدريب للفريق الوطني  في األوملبياد    العلمي  السوري : مراحل التأه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لليافعني العلمي   األوملبياد  

 امنابع والث  ي الس  صف  ل

 اختبارات املرحلة األولى

 املرحلة الث انيةاختبارات 

 ةالتصفيات النهائي  

 السوري   األوملبياد العلمي  

 للن اجحني من الصف  الت اسع

 اختبارات املرحلة األولى

 املرحلة الث انيةاختبارات 

 ةالتصفيات النهائي  

 الفريق الوطني  

 الفريق العاملي   اختبارات االنتقاء

co
ach

 

senior 
Coach 

coach 

ب  تاختبارا املعياري  لطل 
 الفريق الوطني  القدامى
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 : تدريبي  سادساً: شروط ومعايير تقدمي محتوى  

 ،إضافة إلى تدريبات محلولة  ، حملور علمي    رح النظري  الش    التدريبي    ن امللف  يتضم   -1

 غير محلولة.  أخرىو

 التدريبات غير احمللولة.  منفصل حلل    رفق ملف  يُ  -2

 . 14بحجم   ،simplified Arabi  نوع اخلط   -3

 ون أزرق. لو ،16بحجم  ،simplified Arabic  العناوين بخط   -4

 فحات. ترقيم الص   -5

 . inch 1فحات  هوامش الص   -6

 . px 6ر و تباعد بني السط -7

 وفيها: ،cover pageصفحة أولى  مللف  إلى ايضاف  -8

 . عنوان احملتوى العلمي   -

 ة. محاوره الفرعي   -

 (.فريق عاملي   -مي جديد/قد فريق وطني   - تصفيات – املستوى )محافظات -

 ف.اسم املؤل  -

 . تاريخ إنشاء امللف   -

 ب. لتقدمي احملتوى للطل   زمةاعات الل  عدد الس   -
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 ملف تدريبي اعتمادية 

 النظام التدريبي يرسل املدرب عنوان امللف إلى مدير 

 

  النموذج املعتمد وفق التدريبي  امللف املدرب  ينشئ 

 

 العلمية تسليم امللف لرئيس اللجنة 

قبول احملتوى  
العلمي من  
قبل اللجنة  
 العلمية  

 تسليم امللف ألمني السر  تسليم امللف ملدير النظام التدريبي العتماده 

 تسليم امللف للمدرب للتعديل 

YES 

NO 

NO 

1 2 

NO 

YES 

YES 

 أرشفة امللف 

 التعديل على قاعدة بيانات امللفات  
 التدريبية املستلمة 

 محاسبة اإلدارة

 ملف تدريبي اعتمادية 

 املدرب

 اللجنة العلمية 

 مدير النظام التدريبي 

   .تدريبي.محتوى  –امللف التدريبي: حقيبة تدريبية  
 -docx - .pptx - .H5P - .pdf .avi.يسلم عبر اإلمييل بالصيغ املمكنة: 

إعلم املدرب  
مبلحظات اللجنة  

 العلمية 
  العنوان ضمن

   ملفاهيما  مصفوفة 
 )استشارة اللجنة( 

 

يعطي مدير النظام منوذج امللف التدريبي  
Tamplate  املعتمد إلى املدرب 

امللف مطابق  
 للشروط  
 واملعايير 

 إرسال ملدير األوملبياد   إرسال ملدير املنصة  

 جدول التعويضات 

 : ـــية اعتـــمــــاد مـــــلف تــدريـــبي آل 
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 ل الفصل األو  

 ات اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضي  
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 وهي:  ،ف من فئة واحدةتتأل   :التدريب  فئات   

 : Senior Coachل  ب أو  مدر  

 من يكون:  كل   على  Senior Coachل ب أو  طلق صفة مدر  تُ  

العاملي    اً سابق  اً عضو • الفريق  حائز  ،في  ً أو  الث  إحدى  على    ا في  املراتب  األولى  لث 

مناقشة    تم  تو  ،غبة باالنضمامولديه الر    ،ة معتمدة من قبل الهيئةمسابقة جامعي  

 .ة مناسباً جنة العلمي  مه الختبار أو مقابلة مبا تراه الل  تقد  

  منهما  م كل  يتقد    ،باالختصاص العلمي    اً أو مهتم    ،في الفريق الوطني  عضواً سابقاً   •

طلب تقدمي محتوى علمي  يُ   أو  ،ةجنة العلمي  لل  اومقابلة   ،ة مكتوب اعتمادي    الختبار

ة  جنة العلمي  حتديده من قبل الل    نة وفق محور يتم  ة معي  ة زمني  غير مأجور خلل مد  

  ذي ال   ،ةوتقوم بتحديد نوع اختبار االعتمادي    ،ب ات املدر  ي  إمكان ف  لتتعر    ؛للختصاص

 ل. أو   اً ب م ليصبح مدر  ف به املتقد  يكل  

ها  فيوجنح    ،ةجان العلمي  ها الل  تضعوالختبارات    تقد مو  ،في املوضوع  اً مختص    اً سمدر   •

 جنة. من الل    بناًء على محضر أصولي  

 ل أن يكون: ب األو  ب على املدر  ج ي 

ة،  النهائي   بدءاً من مرحلة ما بعد التصفيات  عن تدريب الفريق الوطني    مسؤوالً  •

 ة. جنة العلمي  ومتابعة نتائجها مع الل   ،ةسبوعي  األختبارات االمبا فيها 

ة التدريب ة مفيدة ملنص  إضافة متارين وأنشطة ومراجع علمي    تاح لهي و   ،اً لعمط   •

  (editing – teacher)ة بصفة  املنص  على هذه    اً حيث ميلك حساب   ؛ةاإللكتروني  

 ة. جنة العلمي  الل   بعد أخذ موافقة

ً قادر • ة  جنة العلمي  ف به من قبل الل  ة حول محور يكل  تقدمي حقيبة تدريبي  على    ا

 ن:، على أن تتضم  السوري   من محاور األوملبياد العلمي  

a-   ة. ة النظري  ة العلمي  املاد 

b-   الب.تي يحتاجها الط  ة ال قائمة بأسماء املراجع اإلضافي 

c- التدريبات واألنشطة . 
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d-  .االختبارات 

ً قادر •   15فيديو   ة كل  مد   ؛ةأو ثلثة فيديوهات توضيحي   على حتضير درس تفاعلي   ا

 أسبوع.  كل   دقيقة على األقل  

أو دليل   ،ةأو حقيبة تدريبي    ،إلكتروني    أو تدريبي    محتوى علمي    لتقدمي  اً مستعد   •

موضوع    عن كل    ةجنة العلمي  اعتماده واملوافقة عليه من قبل الل    يتم    تدريبي  

 يقوم بتدريبه. 

 ،ة وتصحيحهاة والشهري  ميكن أن يسهم في وضع أسئلة االختبارات األسبوعي   •

 . املطلوبةة ب ضمن احملاور العلمي  اختبار الطل  ب لتزم ي و

الن    اً ملتزم • مدير  تزويد  أسبوعي  في  باستمارة  تتضم  ظام  كاف  ة  تفاصيل ن  ة 

التدريبي   الإإضافة    ،ة اجللسات  ال ى  ت  ألسئلة  الطل    تي  ونتائجهااختبار  بها   ؛ب 

 ز واإلبداع. لهيئة التمي   ظام املالي  صرف التعويض وفق الن   ليتم  

 تعمل الهيئة على توفير ما يلي: 

أو   ،ةصي  ة تخص  طلب دورات تدريبي   أو ،دورة إعداد مدرب    ة حضور دوراتإمكاني   ✓

 .ةحضور املعسكرات التدريبي  

الفريق   ملرافقة  ةمن قبل مجلس الشؤون العلمي    لب األو  ترشيح املدر  ة لاألفضلي   ✓

عاملي  ى  لإ  العاملي   مسابقات  أو  طل    ؛ةمعسكرات  من  عدد  يجتاز  أن  به على 

االنتقاء   ا  نضمامهمالاختبارات  العاملي  إلى  على   ؛ةلفرق  حصوله  بعد  وذلك 

 ة. جان العلمي  موافقة الل  

أو   ،ة مجلس الشؤون العلمي   ةح لعضوي  ل فرصة الترش  ب األو  متنح الهيئة املدر   ✓

 .ةجان العلمي  ة الل  عضوي  

 .ةالتصفيات النهائي    بحضورل  ب األو  ماح للمدر  الس   ✓

إلى ✓ الكامل  اخلاص   الوصول  التمي  املكتبة  بهيئة  وكاف  ة  واإلبداع  املواقع  ز  ة 

 .بها اً سنوي   اً تي متتلك الهيئة اشتراكال  ،ةالعلمي  
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التدريبي   ✓ اجللسات  عن  مالية  تعويضات  على  ال احلصول  ؛ تي  ة  احملاور   تتم  وفق 

بعد موافقة   دير النظاممن قبل مورفعها    ،ةجنة العلمي  املطلوبة من قبل الل  

 ة عليها. جنة العلمي  الل  

 جنة. الل   ة عن طريق أمني سر  جان العلمي  التواصل مع الل  ة إمكاني   ✓
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 اني الفصل الث  

 عــلم األحــيـاء اختصاص  
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 :التدريب  فئات 

 :فئتني إلىالختصاص علم األحياء ز واإلبداع ن في هيئة التمي  وب قسم املدر  يُ  

 : Coachب  مدر  

زم واخلبرة الكافية  الل    ل العلمي  من ميتلك املؤه    كل    على   coach  بطلق صفة مدر  تُ  

طل   بالتقلتدريب  الراغبني  املدارس  العلمي  د  ب  األوملبياد  اختبارات  في  واملشاركة    م 

 :  علماً أن   ،السوري  

 . عي  التدريب تطو   •

طل   • بتدريب  كا  يقوم  املدارس ضمن  االنضمام  ب  قبل  ما  مراحل  افة  لفرق  إلى 

 ة. الوطني  

للمدر   • الر  ميكن  ال إجوع  ب  العلمي  ى  ال لبنية  ت  ة  الهيئة  تي  موقع  على   ؛ نشرها 

 ة التدريب. للستفادة منها في عملي  

 تعمل الهيئة على توفير ما يلي: 

 تأمني قاعات تدريب في مكاتب األوملبياد مبختلف احملافظات.  ✓

 ة مناسبة. جنة العلمي  الل  تي تراها ال  ،ة روري  عم والتسهيلت الض  تقدمي الد   ✓

األوملبياد في احملافظات لطلب تسهيلتواصل مع منس  الت   ✓ كالسؤال عن   ؛قي 

 ختبارات فيها. االأو إجراء  ،املدارس ةة زيار إمكاني  

للمدر   ✓ أن  ميكن  تثبت  طلب شهادة  التمي  ب  هيئة  لدى  متطوع  بعد  ه  واإلبداع  ز 

ذين قام ب ال قائمة أسماء الطل  وبناًء على    ،مراجعة الهيئة لعدد ساعات تدريبه

 بتدريبهم. 

ة بحضور  هادة اخلاص  واحلصول على الش    ،بإعداد مدر    ة ب حضور دور يتاح للمدر   ✓

 ورة. الد  

 : Senior Coachل  ب أو  مدر  

 من يكون:  على  Senior Coachل ب أو  طلق صفة مدر  تُ  
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العاملي    اً سابق  اً عضو • الفريق  حائز  ،في  ً أو  الث  إحدى  على    ا في  املراتب  األولى  لث 

مناقشة    تم  تو  ،غبة باالنضمامولديه الر    ،ة معتمدة من قبل الهيئةمسابقة جامعي  

 ة مناسباً.جنة العلمي  مه الختبار أو مقابلة مبا تراه الل  تقد  

الوطني    اً سابق  اً عضو • الفريق  العلمي    اً أو مهتم    ،في    الختبار م  يتقد    ،باالختصاص 

 طلب منه تقدمي محتوى علمي  يُ   أو  ،ةجنة العلمي  مع الل    مقابلة و  ،ة مكتوب اعتمادي  

ة  جنة العلمي  حتديده من قبل الل    نة وفق محور يتم  ة معي  ة زمني  غير مأجور خلل مد  

ذي  ة ال وتقوم بتحديد نوع اختبار االعتمادي    ه،اتجنة إمكاني  ف الل  لتتعر    ؛للختصاص

 ل. أو   اً ب م ليصبح مدر  ف به املتقد  يكل  

 ل أن يكون: ب األو  ب على املدر  ج ي 

ة،  النهائي   بدءاً من مرحلة ما بعد التصفيات  عن تدريب الفريق الوطني    مسؤوالً  •

 ة. جنة العلمي  ومتابعة نتائجها مع الل   ،ةسبوعي  األختبارات االمبا فيها 

ً وقادر   اً لعمط   • ة التدريب ة مفيدة ملنص  على إضافة متارين وأنشطة ومراجع علمي    ا

مبا  (editing – teacher)ة بصفة على هذه املنص   اً حيث ميلك حساب  ؛ةاإللكتروني  

 ة مناسباً.جنة العلمي  تراه الل  

ة  جنة العلمي  ف به من قبل الل  ة حول محور يكل  لتقدمي حقيبة تدريبي   اً مستعد   •

 ن:، على أن تتضم  السوري   األوملبياد العلمي  من محاور 

e-   ة. ة النظري  ة العلمي  املاد 

f-   الب.تي يحتاجها الط  ة ال قائمة بأسماء املراجع اإلضافي 

g-   الدروس التفاعلي( ة مة بتقني  الدروس املصم   - ةالتدريبات واألنشطةH5P) . 

h-  .االختبارات 

ً قادر •   15فيديو   ة كل  مد   ؛ةأو ثلثة فيديوهات توضيحي   على حتضير درس تفاعلي   ا

 . دقيقة على األقل  

أو دليل   ،ةأو حقيبة تدريبي    ،إلكتروني    أو تدريبي    لتقدمي محتوى علمي    اً مستعد   •

 ة. جنة العلمي  اعتماده واملوافقة عليه من قبل الل   يتم   تدريبي  
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بناًء   ؛والعلمي    غوي  لل  والتدقيق ا  ،ةلترجمة مسائل املسابقات العاملي    اً مستعد   •

 ة. جنة العلمي  على طلب الل  

الطل  ب   اً ملتزم • العلم  اختبار  احملاور  ضمن  املطلوبةب  اختبارات    ؛ية  خلل  من 

 وتصحيحها.  ،ةة وشهري  أسبوعي  

ة تفاصيل اجللسات  ن كاف  ة تتضم  ظام باستمارة أسبوعي  تزويد مدير الن  ب  اً ملتزم •

صرف   ليتم    ؛ب بها ونتائجهااختبار الطل    تي ت  ألسئلة ال إلى اإضافة    ،ةالتدريبي  

 ز واإلبداع. لهيئة التمي   ظام املالي  التعويض وفق الن  

 تعمل الهيئة على توفير ما يلي: 

أو   ،ةصي ة تخص  طلب دورات تدريبي   أو ،دورة إعداد مدرب    إمكانية حضور دورات ✓

 .ةحضور املعسكرات التدريبي  

  ؛ةمعسكرات أو مسابقات عاملي  إلى    الفريق العاملي   ل ملرافقةب األو  ترشيح املدر   ✓

 ؛ةلفرق العاملي  إلى اامهم  ء، وانضمبه اختبارات االنتقاعلى أن يجتاز عدد من طل  

 ة. جان العلمي  وذلك بعد حصوله على موافقة الل  

أو   ،ة مجلس الشؤون العلمي   ةح لعضوي  ل فرصة الترش  األو  ب  متنح الهيئة املدر   ✓

 .ةجان العلمي  ة الل  عضوي  

 .ةالتصفيات النهائي   بحضورل  ب األو  ماح للمدر  الس   ✓

إلى ✓ الكامل  اخلاص   الوصول  التمي  املكتبة  بهيئة  واإلبداعة  املواقع  وكاف    ،ز  ة 

 .بها اً سنوي   اً تي متتلك الهيئة اشتراكة ال العلمي  

وفق احملاور   أقيمتتي  ال   ،ةة عن اجللسات التدريبي  احلصول على تعويضات مالي   ✓

 ظام. ورفعها ملدير الن   ،ةجنة العلمي  املطلوبة من قبل الل  

 جنة. الل   ة عن طريق أمني سر  جان العلمي  ة التواصل مع الل  إمكاني   ✓
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 اني الفصل الث  

 ة اختصاص املعلوماتي  
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 مة: مقد  

أو   ،بني ملن يرغبم للنتساب إلى مجموعة املدر  لتقد  اظام على مبدأ فتح باب  يقوم الن   

الل   تراه  من  العلمي  دعوة  مناسباً جنة  يتم    ؛ة  املتقد    حيث  كافة  قبل تقييم  من  مني 

إضافة إلى   ،ةة والبرمجي  ملعلوماتي  اتهم اوخبر  ياتهملتحديد مستو  ؛ةجنة العلمي  الل  

 ة التدريب.  زمة لعملي  املهارة الل  

ة حتديد مستوى القدرة لدى املنتسب اعتماداً على اختبار برمجة تنافسي    يتم   •

 ة لألوملبياد. جنة العلمي  شراف الل  إب بداع  ز واإل تقيمه هيئة التمي  

العاملي    يتم   • مشاركاته  على  اعتماداً  املنتسب  لدى  اخلبرة  مستوى  ة حتديد 

واحمللي  واالقليمي   الس  ة  التنافسي  ة  البرمجة  في مسابقات  تراه    ؛ةابقة  ما  وفق 

 جنة مناسباً. الل  

  ، بعداد مدر  إلدورة    بنياملدر    حضورحتديد مستوى املهارة في التدريب بعد    يتم   •

 والتدريب عن بعد.  ن مهارات التدريب اجلماعي  تتضم  

 ب.ل الطل  مع مراحل تأه    انتناسبي مستويني  ضمن بني تصنيف املدر   يتم  

ً أو    : Coachب  مدر  :  ال

ب  طل  الزمة لتدريب  من ميتلك القدرة واملهارة الل    كل    على   coachبتطلق صفة مدر   

بالتقد  الر   في  اغبني  واملشاركة  العلمي  م  األوملبياد  املدر    ؛السوري    اختبارات  ب  فيكون 

 ة فقط. ابقة للتصفيات النهائي  في املراحل الس  هم مسؤوالً عن تدريب 

 : علماً أن  

 .تطوعي   م واملشاركة في األوملبياد عمل  اغبني بالتقد  ب الر  تدريب الطل   •

 ئة. ة املنشور على موقع الهيلوماتي  ة املعنهاج ماد  مب املدر   يعتمد •

استفسار   ة في حال وجود أي  جنة العلمي  الل    ب التواصل مع أمني سر  ميكن للمدر   •

 . ةة العلمي  عن املاد  
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 تعمل الهيئة على: 

 بني املعتمدين. توفير قاعات تدريب في مختلف احملافظات للمدر   •

 ة. جنة العلمي  شراف الل  إب  ؛للتدريب عم الضروري  تقدمي الد   •

في   • اإلداري  املساعدة  والل  التسهيلت  الل  وجستي  ة  العمل ة  حلسن  ة  ي  زمة 

 ة. التدريبي  

 ز واإلبداع. ب لدى هيئة التمي  ع تثبت جودة أداء والتزام املدر  صدار شهادة تطو  إ •

 : Senior Coachل  ب أو  مدر  ثانياً:  

أو  طلق صفة مدر  تُ   الل  على    senior coachل  ب  واملهارة  اخلبرة  ميتلك  لتدريب  زمة  من 

هم ، كما يسفيكون مسؤوالً عن تدريب الفريق الوطني    ؛ةللمعلوماتي    الفريق الوطني  

ومتابعة نتائجها مع    ، ة وتصحيحهاة والشهري  في وضع أسئلة االختبارات األسبوعي  

العلمي  الل   املدر  جنة  يستطيع  أن  يجب  كما  األو  ة.  تدريبي  ب  حقيبة  تقدمي  حول  ل  ة 

معلوماتي   محد  مفاهيم  علمي  و  ، دةة  ومراجع  وأنشطة  متارين  ملنص  إضافة  مفيدة  ة  ة 

 ة مناسباً. جنة العلمي  وفق ما تراه الل   ؛ةالتدريب اإللكتروني  

 :بتأمني ما يلي السوري   العلمي   األوملبيادتلتزم إدارة 

مالي   • تعويضات  التدريبي  احلصول على  اجللسات  ال ة عن  وفق   تم  تتي  ة  إقامتها 

الل   قبل  من  املطلوبة  العلمي  احملاور  الن    ،ةجنة  مدير  قبل  من  بعد  ورفعها  ظام 

 ة عليها. جنة العلمي  موافقة الل  

 ة. ة تدريبي  صي  ب لدورات أو معسكرات تخص  ترشيح املدر   •

 ة.في املعسكرات أو املسابقات العاملي   الفريق العاملي   ب ملرافقةترشيح املدر   •

 ة. جان العلمي  ة الل  ب لعضوي  ترشيح املدر   •

 .ة ب إلى التصفيات النهائي  دعوة املدر   •

 .واإلبداعز توفير الوصول الكامل إلى مكتبة هيئة التمي   •
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  :التدريب  فئات

 :فئات ثلثضمن ز واإلبداع  بو املناظرة في هيئة التمي  ف مدر  صن  يُ  

 : Coachب  مدر  

ة،  ابقني املشاركني بالبطولة الوطني  ب املناظرة الس  طل    علىcoachمدر ب  طلق صفة  تً  

العلمي    كل  أو   املعرفة  ميتلك  الل  من  الطل  ة  لتدريب  الكافية  واخلبرة  الر  زمة  اغبني  ب 

 :أن   ني إلى أندية مناظرة سلفاً علماً أو املنضم   ،باالنضمام إلى نوادي املناظرات

 ب.على عاتق اجلهة )مدرسة/منارة...( املعتمدة للمدر  يقع أو  التدريب تطوعي   •

مؤسسة توافق    من قبل الهيئة أو أي  أقيمت  ة  مناظر  إعداد مدربحضور دورة   •

 ة. جنة العلمي  عليها الل  

 ة. بالهيئة في جلساته التدريبي   اخلاص   التدريبي   ب امللف  أن يعتمد املدر   •

 ي السلم.حتد  إلى ة للنضمام جنة العلمي  الل   التنسيق مع أمني سر   •

 تعمل الهيئة على توفير ما يلي: 

الد   ✓ الضروري  عم  تقدمي  تدريبي    ،ة والتسهيلت  دورات  من   ،ةكإقامة  غيرها  أو 

 ة مناسبة. جنة العلمي  تي تراها الل  االقتراحات ال 

ز واإلبداع بعد مراجعة الهيئة  ع لدى هيئة التمي  ه متطو  طلب شهادة تثبت أن   ✓

بالنادي التزامه  م فريقه عن إلى تقد    وسعيه املستمر    ،وساعات التدريب  ،مدى 

 ة. ي السلم أو البطولة الوطني  كاته في حتد  طريق مشار

 : Senior Coachل  ب أو  مدر  

ة، على  جنة العلمي  موافقة الل    بعد  senior Coachل  ب أو  ب صفة مدر  طلق على املدر  يُ  

 أن يكون:  

 . سنة واحدة على األقل   ةملد   coach باً مدر   •

من قبل هيئة DCT 1  (Debate coach training  )على شهادة حضور دورة    حاصلً  •

 ز واإلبداع. التمي  
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 ز واإلبداع. من قبل هيئة التمي    DCT 2على شهادة حضور دورة  حاصلً  •

 ات. أو املنارات أو اجلمعي  ت في أحد نوادي املدارس ناظراامليشارك في تدريب  •

وفاز في خمس مباريات   ،coachة تدريبه بصفة  مد  ي السلم خلل  شارك في حتد   •

 . على األقل  

 . coachة تدريبه بصفة مد  ة خلل شارك في البطولة الوطني   •

 . اجتاز اختبار مبوجب "دليل التدريب" املعتمد من قبل الهيئة •

 تعمل الهيئة على توفير ما يلي: 

إلى ✓ الكامل  اخلاص   الوصول  التمي  املكتبة  بهيئة  واإلبداعة  املواقع  وكاف    ،ز  ة 

 .بها اً سنوي   اً تي متتلك الهيئة اشتراكة ال العلمي  

بي املدارس  ة بالنسبة ملدر  ة عن اجللسات التدريبي  احلصول على تعويضات مالي   ✓

  .قني( ة ومتفو  ة )حكومي  الرسمي  

 جنة. الل   ة عن طريق أمني سر  جان العلمي  ة التواصل مع الل  إمكاني   ✓

الضروري   ✓ والتسهيلت  الدعم  تدريبي    ،ة تقدمي  دورات  من   ،ةكإقامة  غيرها  أو 

 ة مناسبة. جنة العلمي  تي تراها الل  االقتراحات ال 

 Head coach :مدرب أساسي

األو  للمدر    يحق   األقل    senior coachل  ب  على  عام  مرور  التقد    بعد  اعتماده  إلى من  م 

مدر   أساسي  مستوى  املدر  ب  وعلى  األو  ،  الر  ب  املدر  ل  قائمة  ضمن  يصبح  بأن  بني  اغب 

  أن يكون: نياألساسي  

 ز واإلبداع. م من هيئة التمي  متقد   DCTعلى شهادة حضور دورة  حاصلً  •

في   النهائي    ربعمع فريقه مرحلة    بلغال  عن نادي فع    مسؤوالً   اً نشيط  ب ناد  مدر   •

   ،ة للمناظراتالبطولة الوطني  

 . coachبني من مستوى ل لتدريب املدر  مستوى أو   DCTب في دورات  شارك كمدر   •

*DCT1  Debate coach training:   ز واإلبداعة ببرنامج املناظرات في هيئة التمي  ب خاص  دورة إعداد مدر . 
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ن مقترحات م مراجعة تتضم  وقد    ، ةجنة العلمي  رها الل  ة تقر  دورات تدريبي  حضر   •

 لتطوير دليل التدريب. 

 ة. جنة العلمي  اجتاز مقابلة شفهية مع الل   •

 يجتاز اختبار مبوجب دليل التحكيم. أو أن   ،متدرب wing اً حكمأن يكون  •

 ا يلي: م تعمل الهيئة على توفير  

  .للمناظرات  ةعلمي  نبثقة عن اللجنة الجان املالل  ة إحدى  لعضوي    حالترش  فرصة   ✓

 ة، أو توقيع عقد اختصاصي  ة عن اجللسات التدريبي  احلصول على تعويضات مالي   ✓

 مع الهيئة.  سنوي  

فيالدعوة   ✓ مدرب دورات  للتدريب  تدريبي   ،إعداد  دورات  تخص  أو  أو  صي  ة  ة 

 .ة املعسكرات التدريبي  

ة في حال كان  الفرق املشاركة في املسابقات العربي   ح لتدريب ومرافقة الترش   ✓

بالل  مدر   العربي  ب مناظرات  ب ة في حال كان مدر  العاملي  في املسابقات  أو    ،ةغة 

 ة. اإلنكليزي  غة مناظرات بالل  

 ام: احلـك  

 مستويني رئيسني:  ضمنام  ف احلك  صن  يُ  

 : gwinحكم   -1

أو  مدر    ألي    يحق     أساسي    ،Senior Coachل  ب  للحصول  التقد    Head coach  أو  م 

 اخلطوات التالية:حسب  جيتدر  و  ،wingعلى لقب حكم

 . مبوجب دليل التحكيم املعتمد اجتياز اختبار كتابي   .1

ي  في حتد    مباريات على األقل    10في حتكيم    *بمتدر    wingحكم  يشارك ك .2

 أخرى.  مباراة 15 في wing حكميشارك ك ثم   ،السلم

في البطولة   مباريات على األقل    5في حتكيم  ب  متدر    wingحكم  يشارك ك .3

إضافة عات  في مرحلة التجم  أخرى    ةامبار  15  في  wingثم حكم  ،  ةالوطني  

هو حكم يشارك في حتكيم األلعاب حيث يكون له احلق بإبداء رأيه ومناقشة باقي  متدرب:   wingحكم *
 احلكام املشاركني دون أن يحسب تصويته في نتيجة املباراة. 
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من إيجابي  تقييم  على  في و  معتمد  chairحكم    حلصوله  معه  املشارك 

 .حتكيم األلعاب

 ة. جنة العلمي  دها الل  تي حتد  ة ال الدورات التحكيمي  حضور  .4

 تعمل الهيئة على توفير ما يلي: 

عقد   .1 توقيع  أو  التدريبي ة،  اجللسات  عن  مالي ة  تعويضات  على  احلصول 

 اختصاصي  سنوي  مع الهيئة. 

 دعوة حلضور التدريبات والدورات املقامة من قبل هيئة التميز واإلبداع.  .2

شريطة  .3 وذلك  واإلبداع  التميز  هيئة  من  مشاركة  شهادة  على  احلصول 

   التزامه في حتكيم األلعاب املقامة في هيئة التميز واإلبداع.

 : chairحكم  -2

اخلطوات    حسب  جيتدر  أن    chairاغب باحلصول على لقب حكم  الر    wingحلكم    يحق   

 : من اعتماده بعد سنة على األقل   ؛التالية

 . إلى اختبار مبوجب دليل التحكيم تقد مي  .1

شفهي  مل  تقد مي  .2 تتضم  قابلة  مع ة  سابقة  مناظرة  ملباراة  كامل  حتكيم  ن 

     .مقارنة التحكيم

 . chairي السلم كحكم من حتد   مباراة على األقل  15حتكيم  .3

 . مرحلة التجمعاتمباراة من   15في  chairحكم  .4

 ة. ات البطولة الوطني  من نهائي   ياتمبار  5في  chairحكم  .5

عتراضات التي شارك بتحكيمها خلل سنة كاملة  ض املباريات ال عدم تعر   .6

 . مباراة أفضت إلى تغيير نتيجة أي  

 بداع ز واإل هيئة التمي  قبل  من    ة املقامة أو املعتمدةحضور الدورات التحكيمي   .7
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 : يما يل  بتأمنيعلى أن تقوم الهيئة  

التدريبي   .1 اجللسات  عن  مالي ة  تعويضات  على  عقد  أو  ة،  احلصول  توقيع 

 الهيئة. اختصاصي  سنوي  مع 

 دعوة حلضور التدريبات والدورات املقامة من قبل هيئة التميز واإلبداع.  .2

شريطة  .3 وذلك  واإلبداع  التميز  هيئة  من  مشاركة  شهادة  على  احلصول 

   التزامه في حتكيم األلعاب املقامة في هيئة التميز واإلبداع.

فيالدعوة   .4 مدرب دورات  للتدريب  تدريبي ة   ،إعداد  دورات  صي  أو  أو تخص  ة 

 . املعسكرات التدريبي ة 

حفرصة   .5 امل  الترش  الل جان  إحدى  اللعضوي ة  اللجنة  عن   علمي ة نبثقة 

  .للمناظرات
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 الث الفصل الث  

 وبــوت اخــتصــاص عـلـوم الــر  
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 مة: مقد  

فأصبحنا نعيش مبا يطلق عليه    ؛ة التكنولوجيا وفوائدها حلظة تلو األخرىتزداد أهمي   

التخل   نستطيع  وال  ذهبنا  أينما  التكنولوجيا  حياتنا عصر  أمور  جميع  في  عنها  ي 

  وهكذا بات علم الروبوت حقلً   ،ى الختراع الروبوتما أد  وهو    ؛ةة وحتى األساسي  اليومي  

 س اليوم في اجلامعات. در  يُ  اً صوتخص   اً دراسي  

ً ونظر التمي    ا هيئة  املتمي  لسعي  ودعم  العصر  علوم  ملواكبة  واإلبداع  كاف  ز  في  ة زين 

واجلمعي    ت  ؛  االختصاصات واجلامعات  املدارس  في  روبوت  نوادي  افتتاح  على  ات العمل 

مدر    ،ة األهلي   اختيار  على  اإلشراف  الل  ومتابعة  الكفاءة  لديهم  فرق بني  لتحضير  زمة 

 ة.تُنافس في املسابقات العاملي  

 ً   : التدريب  فئات:  أوال

 :نيفئت ز واإلبداع إلى ن في هيئة التمي  وب قسم املدر  يُ 

 : Coachب  مدر   -1

ل وميتلك املؤه   ،مانية عشر عاماً ث  المن جتاوز عمره  كل   على  coach بطلق صفة مدر  تُ  

باالنضمام إلى نوادي  اغبني  ب الر  ي للطل  زم واخلبرة الكافية للتدريب التطوع  الل    العلمي  

الل   موافقة  على  يحصل  أن  على  العلمي  الروبوت،  الروبوتجنة  لعلوم  أحد    ،ة  ق  ويحق 

 الشرطني التاليني:

 دورة إعداد مدربب روبوت  ب مدر  ي أن يكون حاصلً على شهادة حضور دورة تدر  •

Robotics. 

الوطني   • البطوالت  في  خبرة سابقة  مدر  لديه  أو  للروبوت كطالب مشارك  ب  ة 

 فريق مشارك. 

 بتوفير ما يلي:   السوري    العلمي   األوملبياد تلتزم إدارة 

 ة مناسبة. جنة العلمي  تي تراها الل  ة ال عم والتسهيلت الضروري  تقدمي الد   ✓

املدر   ✓ أن  إعطاء  تثبت  مدر  ب شهادة  متطو  ه  التمي  ب  هيئة  لدى  بعد  ع  واإلبداع  ز 

ذين قام ل ب اوبناًء على قائمة أسماء الطل    ،مراجعة الهيئة لعدد ساعات تدريبه

 بتدريبهم. 

 . Advanced TOT Roboticsمة ب روبوت متقد  توفير دورات إعداد مدر   ✓
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 : Senior Coachل  ب أو  مدر   -2

ثمانية عشر  المن جتاوز عمره    على كل   Senior Coach لب أو  ب صفة مدر  طلق على املدر  يُ   

 روط التالية:الش   أحد ق حق  و ،ة لعلوم الروبوتجنة العلمي  وحصل على موافقة الل   ،عاماً 

 . ة واحدة على األقل  مر   WROللروبوت  لً لألوملبياد العاملي  أن يكون متأه   •

 ة للروبوت كمشارك. على أحد املراكز األولى في املسابقة الوطني    أن يكون حاصلً  •

مدر   • يكون  على  أن  حاصل  لفريق  الوطني  باً  املسابقة  في  األولى  املراكز  ة  أحد 

 للروبوت. 

در   • يكون  األقل     coach  عب متطو  ب بصفة مدر  أن  واحدة على   وحاصلً   ،لسنة 

 ز واإلبداع. من هيئة التمي    Advanced TOT Robotics  على شهادة حضور دورة

 بتوفير ما يلي:   السوري    العلمي   األوملبياد تلتزم إدارة 

إلىالوصول   ✓ اخلاص   الكامل  التمي  املكتبة  بهيئة  وكاف  ة  واإلبداع  املواقع  ز  ة 

 بها.  اً سنوي   اً تي متتلك الهيئة اشتراكال  ،ةالعلمي  

مالي   ✓ تعويضات  التدريبي  احلصول على  اجللسات  ال ة عن  وفق   تم  تتي  ة  إقامتها 

الل   قبل  من  املطلوبة  العلمي  احملاور  الن    ،ةجنة  مدير  قبل  من  بعد  ورفعها  ظام 

 ة عليها. جنة العلمي  موافقة الل  

الل  إمكاني   ✓ مع  التواصل  العلمي  ة  سر  جنة  أمني  طريق  عن  الروبوت  لعلوم   ة 

 جنة. الل  

 ة مناسبة. جنة العلمي  تي تراها الل  ة ال عم والتسهيلت الضروري  تقدمي الد   ✓

 ــــام: احلــك  ثانياً:  

ة لعلوم الروبوت حتقي ق جميع الشروط  على احلكم املشارك في املسابقة الوطني    

 الية:الت  

 أن يكون قد جتاوز الثمانية عشر عاماً. •

ب املسابقات الوطنية للروبوت كمشارك أو مدر    ىحدإأن يكون قد شارك في   •

 أو حكم.
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مدر  أال   • أو  كمتسابق  مشاركاً  يكون  ال   البطولة  في  فيها ب  سيشارك  تي 

 كحكم.

لعلوم  ة  جنة العلمي  تي تقيمها الل  ة ال املشاركة في جميع اجللسات التدريبي   •

 ة، واجتياز جميع االختبارات بنجاح. الروبوت قبل املسابقة الوطني  
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 امتة اخل 

 ،ب مدر    ذي يقوم به كل  ة الدور ال ز واإلبداع أهمي  في هيئة التمي  نحن  د  ؤك  ، ن في اخلتام 

 ، ة عماله التدريبي  أو ،بهجتاه طل   ةواملسؤولي  

تقدمي  ونطلب من كاف   املدربني  اخلاص  ة  العملي  مقترحاتهم  بتطوير  التدريبي  ة  ورفع  ة  ة 

؛ هدف واحدى  لإفي النهاية نسعى  ؛ ألننا  ةة والعاملي  بنا في الفرق الوطني  مستوى طل  

  ونزاملتمي    ونشبابنا السوري  هما يواجه  كل   من    غمر  على ال  ؛عالياً   وهو رفع اسم سورية

 يات كبيرة. من ظروف صعبة وحتد  
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  ....للتواصل واالستفسار

 خلف السفارة األردنية  س الغرب،لاملزة فيلت شرقية، شارع طراب

 36862صندوق بريد دمشق 

9144 11 963 + 

6114293 11 963 + 

6114867 11 963 + 

 

 


