
 
 ألهل الكرام ا

 السالم عليكم،

ايمانا منا بأهمية تربية أبنائنا تربية صالحة، وزرع قيم وطرق تعليمية تربوية جديدة في الطالب حتى في 

أيام العطل الصيفية بطرق ابداعية، مفيدة ومحببة عند الطالب، نقوم هذا العام بتمرير مخيم صيفي عن 

 لكبيرة بصورة محوسبة وجذابة.بعد بشكل مجاني للطالب املعنيين باالشتراك ونيل املعرفة واالستفادة ا

 قسم تكنولوجيا املعلومات، والذي والتعليم ضمنوزارة التربية بصورة فريدة أحضرنا لكم برنامج تمرره 

حيث يهدف إلى تنمية وتطوير . "الصيف الرقمي املجاني"هو برنامج خاص للعطلة الصيفية. بما يسمى 

 الحداثة وإكساب مهارات تكنولوجية.

 شخصية مرتبطين بشبكة االنترنت معباالتصال بهذه الفعاليات من خالل حواسيبهم اليقوم الطالب 

ميكروفون وسماعات للتواصل مع املرشد )مدة اللقاء ساعة ونصف تتم املشاركة بالدرس من خالل 

 الحاسوب(.

ا حيث قمنا باختيار أفضل املواضيع، وأكثرها متعة وتشويقا عند الطالب، والتي يشرف على تمريره

 مرشدون متمكنون من مهارات الحوسبة بصورة كبيرة ومن تقنيات "التعلم عن بعد".

 من دون مقابل.مجاني االنضمام للمخيمات 

  :فسيفساء املعلومات الرقميةاسم الدورة في املخيم الصيفي 

  :يتعلم الطالب في الدورة بناء طبقات معلومات رقمية، مدمجة في صور،  شرح مختصر عن الدورة

والتي تسمح له وضع طبقات كثيرة من املعلومات الرقمية على صورة أو أيقونة ورقية. حيث تظهر 

 املعلومات بشكل ثنائي وثالثي األبعاد بعد مسح الصورة بالتطبيق.

  :ندى وتداسم املرشد الذي سيقوم بتمرير املخيم هو 

  :لقاءات )مدة كل لقاء ساعة ونصف( 5عدد اللقاءات 

  الرابع حتى السابع. يسمح بالتسجيل لهذه الدورة من الطالب: كل من ترفع من الصف 

  :21.7.2016الى  17.7.2016من تمرر الدورة بين التواريخ 

  :توقيت اللقاءات 

  15:00الى الساعه  13:30من الساعه  األولىورة الد

 0017:الى الساعه  3015:من الساعه  الثانيةورة الد

 

في كل اللقاءات وذلك  املشاركة الكاملةلقاءات، تستوجب من الطالب  5الدورة في املخيم عبارة عن 

 بهدف االستفادة.

في حال كان الطالب غير قادر على املشاركة في قسم من اللقاءات يرجى عدم توقيع املوافقة التاحة 

 الفرصة لغيره من الطالب من االشتراك

 عدد األماكن محدود!!

_____________________________________________________________ 



 
 

 موافقة األهل والتزامهم بمشاركة ابنهم / ابنتهم في "الّصيف الّرقمي املجاني"

 Layarعن طريق تطبيق  فسيفساء املعلومات الرقمية

 

 أنا املوقع أدناه، ولي أمر الطالب: ______________________

 اسم األم: __________________         اسم األب: __________________ 

 ابنتي في دورة مخيم الصيفي الرقمي املجاني. الدورة بعنوان __________________  \أوافق على اشتراك ابني 

 

 كذلك أعلمكم أّن ابني / ابنتي ________________ يمتلك: 

عمل بريده األلكتروني الخاص، حاسوب، انترنت، ميكروفون، سّماعات، وبريد ألكتروني )على الطالب أن يست

 أو استخدام البريد االكتروني املدرس ي(. 

 ____________ :ابني سيترفع للصف 

 _________ :)البريد األلكتروني لألهل )غير اجباري_______ __________ 

 ______________________ :رقم هاتف الوالدين___ 

 ___________________ :)رقم هاتف الطالب )إذا كان معه هاتف 

  ________________ :البريد األلكتروني للطالب          

 

 مالحظة: يمكن التسجيل بشكل محوسب من خالل الرابط التالي:

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/kaitana 


