برنامج (Genius MAP (Mental Arithmatic Program

هو برنامج ياباين

عاملي يعمل عىل تفعيل الطاقة الذهنية والقدرات العقلية الكامنة بطرق منهجية متت

Genius MAP Program

To develop mental skill
To be a genius

برنامج Genius MAP
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ور
الخيال والتص ّ

دراساتها عرب أبحاث معمقة تعتمد بشكل رئيس عىل أداة املعداد ( )sorobanوالتي هي
أداة الرياضيات الحسابية القدمية املستخدمة يف اليابان والعديد من البلدان األخرى منذ
مهم من املناهج الدراسية يف اليابان لسنوات
آالف السنني .وقد اعترب املعداد جز ًءا
ً
عديدة  ،خالل هذه الفرتة ،أظهر الشعب الياباين قدرات عالية ومهارات قوية يف الركائز
األساسية لعملية التفكري.

لتكون عبقريًا
ومن باب حرص مدارس اإلميان يف القدس عىل النهوض بالتعليم يف فلسطني ،سعت
للحصول عىل الوكالة الحرصية لهذا الربنامج ،وقد حقق طلبتنا العديد من النجاحات يف
املسابقات الدولية.
ور القدرات
لربنامج لتكون عبقريًا –  Genius MAPفوائد تتخطى حدود الحساب ،فهو يط ّ

ور | الرسعة
واملهارات اآلتية :الرتكيز | الذاكرة | التحليل واالستنتاج | املنطق ،الخيال والتص ّ

| الدّقة | اإلبداع | الثقة بالنفس | االعتامد عىل الذات

Genius MAP (Mental Arithmetic Program)

is a global Japanese

program running to activate the power of mind and mental capabilities in
systematic ways studied in-depth and mainly rely on a abacus (soroban), which
is the old mathematical computational tool used in Japan and many other
countries thousands of years ago .The abacus was considered an important part
of the curriculum in Japan for many years, during this period, the Japanese people
showed high capacities and powerful skills in the basic pillars of the thinking
process.

As a matter of keen and care , Al Eman schools worked hard to promote

Many researches were carried out to exploit the greatest part of the human brain, through
the development of the right brain tasks, which is considered the center of intelligence
and creative sense and imaginary skills, and the mental arithmetic was the essence of
that researches, through training the student is exposed to development process of
many mental aspects which enhances and develops his character, his abilities and skills in
various educational areas which are very important to construct a solid academic ground.
Based on these facts, a specialist group of Japanese and Lebanese researchers developed
a program (genius map) which targets children from the age of 4-12 years and have
developed special curricula dealing with these goals and achieved results which
impressed the world with the extent of development in the child’s personality and
the capacity and skills improvement which can’t be achieved in the traditional ways,
Accordingly, this success has spread to include 40 countries applying such program in
the world .
The program aims to develop the human brain through the improvement of the imagination
and focus within accredited training structure where training sessions are designed
according to levels , at the end of each level international exams are held to check the
speed and accuracy of the level of participants. National and international competitions in
which students compete with other students from the same country or from other different
nationalities in the world.

education in Palestine, and sought to get the exclusive agency for this program,
our students have achieved many successes in international competitions.
This program to be a genius - Genius MAP- has benefits which exceed limits,
it develops the following capacities and skills : focus | memory | analysis and
conclusion | logic | speed | self-confidence | accuracy | creativity | self-reliance |
imagination and perception
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The program consists of ten global levels, each level is

taught in three months at a rate of 24 training hours a
week.

At the end of each level, the tests are held to create a
spirit of competition among participants.

Involving your children in this program qualifies them
to participate in the annual national competition to
choose the best competitor in each level.

The gifted students in this program will be able to
participate in international competitions, which will

be held by the Central Bureau in the Middle East in

cooperation with all the countries that apply this
program in the region.

 من،للتوصـل اىل الطريقة الفُضىل السـتغالل أكرب جزء من الدمـاغ البرشي
أجريـت العديـد مـن األبحـاث
ّ

،خلال تطويـر مهـام الدمـاغ األميـن والـذي يُعـد مركـز الـذكاء والحـس اإلبداعـي واملهـارات التخيلية
 فمن خلال التدريب يخضـع الطالب لعمل ّيـة تطوير،وكان الحسـاب الذهنـي هـو جوهـر تلـك األبحـاث

 وقدراتـه ومهاراتـه التعليميّـة يف شـتّى،ور شـخصيته
جوانـب ذهنيّـة عديـدة
ّ
ّ مما يعـ ّزز ويطـ
. وهـو هـام جـدا ً لبنـاء أرضيّـة أكادمييّـة صلبة.املجـاالت

وبنـاء على تلـك الحقائـق قـام فريق بحـث متخصـص مـن اليابانيين واللبنانيني بوضـع برنامـج (خريطة
 عاماً وتطويـر مناهج خاصة تعنى بهـذه األهداف12-4 العبقـري) والـذي يسـتهدف األطفـال من سـن
وتحقيـق نتائـج أبهـرت العـامل مبـدى التطور يف شـخصية الطفل وتحسين قـدرات ومهـارات مل تكن
 دولـة يف العامل تطبـق مثل هذه40  وعليـه انتشر هـذا النجـاح ليضـم،لتتطـور بالطريقـة التقليديـة
.الربنامج
يهـدف الربنامـج إىل تطويـر الدمـاغ البشري مـن خلال تحسين الرتكيـز والتخيـل ضمـن هيكليـة
 يف نهاية كل مسـتوى تُعقد،تدريـب معتمـدة حيث تم تصميم جلسـات التدريب حسـب مسـتويات
 كما تُنظّم مسـابقات وطنية،.امتحانـات عامليـة لفحـص رسعـة ودقـة مسـتوى الطلبة املشـاركني
يتنافـس فيهـا الطلاب مـن نفـس البلـد ومسـابقات عامليـة يتنافـس فيهـا األطفـال مـن مختلـف
.الجنسـيات يف العـامل

معلومات عامة حول برنامج الحساب الذهني
 كل مسـتوى،يتألـف الربنامـج مـن عشرة مسـتويات عامليـة
 سـاعة تدريبيـة أي24 يُـد ّرس خلال ثالثـة شـهور مبعـدل
.سـاعتني يف االسـبوع
 تُعقـد اختبـارات للمشـاركني لخلـق،بعـد نهايـة كل مسـتوى
.روح التنافـس بين الطلاب
إن مشـاركة أطفالكـم يف هذا الربنامج سـيؤهلهم للتنافس
يف املسـابقات الوطنيـة السـنوية الختيـار أفضـل متسـابق
.يف كل مسـتوى
سـيتمكن الطلبـة املوهوبـون يف هـذا الربنامـج مـن
 والتـي سـيعقدها املكتب،املشـاركة يف مسـابقات عامليـة
املركـزي يف الشرق األوسـط بالتعـاون مـع جميـع الـدول
.التـي تطبـق هـذا الربنامـج يف املنطقـة
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