املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو)
اجلمعية التون�سية للمبادرات الرتبوية

2021-2020

تنظم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات الرتبوية
الدورة األوىل لتظاهرة «األسبوع العريب للربمجة» تحت عنوان «الربمجة والزخرفة» املزمع عقده خالل الفرتة املمتدة
من  08فرباير إىل  15فرباير .2021
يهدف األسبوع العريب للربمجة إىل مساعدة املجتمع العريب واملهتمني بعلوم الربمجة إلبراز طاقاتهم وقدراتهم
وتحل املشاكل من حولنا لذلك جاءت فكرة األسبوع العريب للربمجة
وخصوصا أن لغة الربمجة أصبحت تدير عاملنا ّ
لتوفري بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسري يساعد يف تعليم أساسيات الربمجة للجميع عىل مختلف أعامرهم وخاصة
الناشئني منهم لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصصات جديدة عرب إرشاكهم مبنافسات وأنشطة برمجيات
ش ّيقة وممتعة ،كام يهدف األسبوع العريب للربمجة إىل توفري بيئة مناسبة لتبادل الخربات يف مجال تعليم الربمجيات،
وهو ما سيساهم يف نرش ثقافة علوم الربمجة ،كام أنها تساعد يف تنمية وتعزيز مهارات تربوية علمية أساسية ،اإلبداع
والتفوق ،والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة والفنون مبا يتوافق مع منهج  STEAMالعاملي.
لذلك تأمل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات
الرتبوية وفريق املنسقني واملدربني من مختلف الدول العربية (تونس،املغرب ،ليبيا ،مرص ،األردن ،لبنان ،سوريا،
فلسطني ،الكويت ،السعودية ،اإلمارات ،قطر ،السودان وسلطنة عامن) أن يكون هذا الدليل الذي تم إعداده عن
الدورة األوىل لألسبوع العريب للربمجة ( )ArCW 2021مفيدا ً للمدارس واملعلمني وأولياء األمور و التالميذ وجميع
املهتمني بعامل الربمجة عن كيفية املشاركة والتخطيط والتحضري الجيد ،وسنكون سعداء باإلجابة عن أي استفسار أو
مالحظة حول تفاصيل املشاركة.

أهداف األسبوع العريب للربمجة
رقي الوطن.
1.1نرش ثقافة وعلوم الربمجة يف املجتمع ،املدارس ،بهدف إعداد جيل ويساهم يف ّ

2.2استثامر أوقات املشاركني بأمور علمية إلبراز قدراتهم وإبداعاتهم ومتيّزهم يف مجال الربمجيات..

3.3دمج املواد التعليمية بعضها مع بعض وتحويلها من مواد نظرية إىل مواد عملية مرتبطة بحياة املشاركني اليومية.
4.4إدخال علوم الربمجة إىل املدارس من أجل مواكبة التطورات الرتبوية الحديثة.
5.5تأهيل املعلمني املشاركني يف تظاهرة األسبوع العريب للربمجة قبل الحدث وذلك بتنظيم دورات إشهادية معرتف
بها من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف برمجيات سكراتش وماينكرفت والكوسبايس وفن البيكسال
والرتميز بدون حاسوب.

ما هي برمجيات الدورات التكوينية؟
1.1برمجية السكراتش  :Scratchسكراتش   SCRATCHعبارة عن بيئة برمجة سهلة و بسيطة ،موجهة أساسا
للمبتدئني تسمح برمجة سكراتش ملستخدميها بإنشاء ألعابهم وقصصهم التفاعلية من خالل لغة برمجة بسيطة،
مجانية ومفتوحة املصدر ،تستخدم الكائنات الرسومية بدل األكواد املعقدة واملتغريات حيث سيسعى املدرب من
خالل الدورة التدريبية متكني املشاركني تصميم مشاريعهم الخاصة (الزخارف ،لعبة السؤال والجواب ،قصص )...
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2.2برمجية ماينكرافت  :Minecraftبرمجية تتيح للمشارك تصميم عواملهم االفرتاضية الخاصة .حيث سيسعى
املدرب لتحقيق لدى املشاركني يستطيع من خاللها املشارك تصميم مشاريعهم الخاصة (زخارف بطريقة البناء
العادي و بطريقة الربمجة ،إضافة صور خارجية إىل عامل ماينكرافت وتوظيفها يف عملية البناء بالطريقة العادية
وبطريقة الربمجة ،إنشاء ألعاب يف عامل املاينكرافت.)....
3.3برمجية  :Cospacesمنصة ذات مصدر مفتوح عىل االنرتنت والتي تسمح بتصميم عامل افرتايض ثاليث األبعاد وتفاعيل
حيث سيسعى املدرب لتحقيق أهداف الورش التدريبية التي متكن املشارك من تنفيذ معرض ملا تعلموه يف برنامج
سكراتش  SCRATCHوبرمجية ماينكرافت ( Minecraftإلنشاء قصة رقمية ثالثية األبعاد ،لعبة رقمية ثالثية األبعاد ).....
4.4فن بيكسال والربمجة دون حاسوب :فن البيكسال هو الرسم من خالل استخدام مربعاتالبكسل وتفاصيل دقيقة
سيسعى من خالل هذه الدورة املدرب لتحقيق أهداف لدى املشارك يستطيع من خاللها يك ّون تشكيل زخرفة
لشكال أو رسمة أو صورة معينة.

عزيزي املتدرب مهام كان اختصاصك العلمي ليك تشارك أنت بحاجة إىل:
1.1كمبيوتر وأنرتنت
2.2التسجيل قبل  48ساعة يف االستامرة الخاصة بكل برمجية و بكل مستوى عرب الرابط:
3.3االلتزام بالربنامج التدريبي لكل مستوى  6ساعات لكل مستوى لكل مساق للحصول عىل شهادة إمتام مساق
معرتف بها من املنظمة العربية األلكسو.

برنامج الدورات التكوينية:
سكراتش  -مستوى مبتدئ  -رابط استامرة التسجيلhttps://afly.co/dpz34 :

يوم االثنني  11يناير 2021

يوم الثالثاء  12يناير 2021

يوم األربعاء  13يناير 2021

ــالتعرف عىل كيفية استخدام موقع سكراتش ــعرض مشاريع تم استخدام ــإنشاء قصة رقمية
ــرشح اإلحداثيات
الزخرفة بها
ــإنشاء حساب عىل املوقع
ــرشح مجموعة القلم وكيفية ــإدراج الكائنات
ــتنزيل برمجية سكراتش عىل الحاسوب
ــإدراج الخلفيات
ــالتعرف عىل واجهة الربنامج ومختلف أقسامه رسم األشكال مثل املثلث
ــورشح مجموعة املظاهر
واملربع والدائرة بدون
ــكيفية تشغيل مرشوع
إلدراج النص
استخدام التكرار
ــكيفية تنزيل مرشوع من املوقع
ــرسم األشكال الهندسية مع إرسال املرشوع ومشاركته
ــمشاركة مرشوع عرب املوقع
تطوير املرشوع باستخدام مع املتدربني.
ــحفظ مرشوع عىل جهاز الحاسوب
األلوان ولبنات التكرار
ــرشح تبديل الكائنات والخلفيات
ــوإمكانية إدخال السؤال
ــتغيري مظاهر كائن وأصوات كائن
والجواب لألضالع مثالً
ــرشح لبنات الحركة
ــودمج بالنهاية جميع األشكال
ــرشح مجموعة التحسس
بلوحة فنية جميلة
ــرشح مجموعة األحداث(استخدام لوحة
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سكراتش  -مستوى مبتدئ  -رابط استامرة التسجيلhttps://afly.co/dpz34 :

يوم االثنني  11يناير 2021

ــاملفاتيح وتبديل الخلفيات-وبث الرسالة
ــرشح مجموعة التكرار
ــإنشاء مرشوع يلخص اللبنات السابقة التي تم
رشحها مبرشوع مثالً املتاهة

يوم الثالثاء  12يناير 2021

ــرسم أشكال هندسية ومشاركتها
مع املتدربني والتعديل عليها

يوم األربعاء  13يناير 2021

املدربني
املغرب

أ .عبد اللّه
وهبي
أ .انس
البلغيتي

تونس

أ .أمال بن
بالقاسم
أ .عائشة بن
سليامن
أ .أمل الناييل

الكويت

أ .خريية
السيد
أ .أمل أبو
صالح

األردن

أ .احمد
الرحال
د .حمزة
املبيضني

لبنان

سوريا

لبيا

أ .أحمد أ .نايلة أ .مربوكة
الحسيني فرحة مليطان

العراق

أ .عيل
الزبيدي
أ .مصطفى
خالد
أ .شامل
الرساي
أ .محمود
أحمد

سكراتش -مستوى معمق  -رابط استامرة التسجيل                   https://afly.co/dp44 :

يوم الخميس  14يناير 2021

يوم الجمعة  15يناير 2021

ــالتدريب عىل استخدام ــإنشاء لعبة السؤال و الجواب
ــباإلحداثيات (ممكن أن تكون
القلم
اللعبة يوجد بها حركة)
ــالتدريب عىل تغيري
ــالتعريف بالكائنات واملظاهر
األلوان
والخلفيات
ــالتدريب عىل تغيري
ــالتعريف مبحرر لرسم كائنات
االتجاهات
ومظاهر إن تطلب املرشوع
ــالتدريب عىل رسم
ــرشح لبنات التحسس
الزوايا
ــالتدريب عىل استخدام ــرشح لبنات التحكم واألحداث
وإضافة املتغريات وطريقة عملها
أداة التكرار
ــدمج املعلومات السابقة مبرشوع
ــمشاركة املرشوع والتعديل عليه
من قبل املتدربني
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يوم السبت  16يناير 2021

ــ إنشاء لعبة باستخدام املتغريات
ــتعريف املتغريات والفائدة من
استخدامها(مقارنة املتغريات بلبنة
اإلجابة)
ــرشح مجموعة املتغريات
ــتخصيص املتغري حتى يكون نص
وتخصيصه حتى يكون رقم
ــالعمل عىل مشاريع تخص املتغريات
ــبعض املشاريع (حساب العمر-معرفة
الرقم زوجي أم فردي-تحويل التاريخ
من هجري إىل ميالدي-تحويل األوزان
بالوحدات الخاصة مثل الكيلو إىل
الغرام…...
مشاركة املشاريع مع الفريق

املدربيـــن
فلسطني

تونس

أ .سحر سعدي أ .سهري الضاوي
أ .إميلن السايس
أبو حجلة
أ .لينة خليفة أ .منري التويت
أ .مها الرمال أ .إخالص الربقوقي
أ .نورة الطرابليس

قطر
أ .إيناس
الخذيري

األردن
أ .احمد
الرحال
د .حمزة
املبيضني

لبنان
أ .أحمد
الحسيني

سوريا

ليبيا

أ .نايلة فرحة أ .منى الهاميل

برمجية الكوسبيس  -مستوى مبتدئ -رابط استامرة التسجيلhttps://afly.co/dpz4 :
يوم االثنني  18يناير 2021

يوم الثالثاء  19يناير 2021

ــتقديم عام للواقع االفرتايض والواقع املعزز
ــتقديم منصة الكوسبييس :من الحاسوب،
من الهاتف الجوال
ــإنشاء حساب و تفعيله بكود سفري ،تغيري
اللغة
ــإنشاء قسم ،إضافة كائن
ــتقديم واجهة الحساب الخاص
ــتقديم صالة العرض وإبراز أمثلة وكيفية
االستفادة منها
ــكيفية إنشاء عامل افرتايض ثاليث األبعاد
ــتقديم املكتبة ومختلف العنارص وتغيري

ــإضافة عنرص من املكتبة
ــتغيري خصائص العنرص :اللون
الحركة االسم
ــبناء املعرض
ــإضافة الصور إىل البناء
ــإضافة كتابة
ــإضافة فيديو
ــتسجيل الصوت
ــتجميع عنارص لتشكيل عنرص واحد
ــنرش العمل يف صالة العرض

يوم األربعاء  20يناير 2021
ــإنشاء مكعب مدمج
ــتغيري اللون
ــالتعرف إىل خصائصه:
الداخل  /إضافة أسامي
الجهات
ــإضافة صورة عىل املكعب
ــإضافة فيديو
ــإضافة عنارص

املدربـــون
السعودية

سوريا

فلسطني

لبنان

ليبيا

أ .أريج الغامدي أ .بدرية التعمري أ .أحمد الحسيني أ .هناء الحجازي أ .منى الهاميل
أ .كربالء جرادات أ .مربوكة مليطان
أ .نورة عفارة
أ .ريم قاري
أ .أمرية صغري آل
سعد اليامي
أ .حنان صالح
عيظه
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األردن
أ عبري شاهني

برمجية الكوسبيس  -مستوى معمق -رابط استامرة التسجيل:
https://afly.co/dpy4
يوم الجمعة  22يناير 2021

يوم الخميس  21يناير 2021

يوم السبت  23يناير 2021

ــاستعامل املتغريات
ــمراجعة املكعب املدمج من خالل إضافة ــاختيار البيئة
ــاستعامل الرشوط
ــإضافة عنارص القصة
صور فيديو وعنارص وتسجيل صوت
ــاستعامل التكرار
ــتغيري الحركة
ــالتعرف إىل coblocks
ــاستعامل أحداث مختلفة
ــالتنقل عرب مسار و الدوران
ــإعادة تسمية البلوك
ــتغيري اتجاه الكامريا أو إضافة كامريا ــإضافة أسألة
ــبرمجة الفيديو
ــإضافة مشهد
ــبرمجة الصوت
ــبرمجة عنرص(شخص أو سيارة )...للتحرك ــالتنقل بني املشاهد
ــظهور واختفاء العنارص
أو الدوران
ــإضافة األصوات
ــتغيري حركة عنرص
ــإنشاء حوار

املدربيــن

فلسطني

أ .هناء حجازي

تونس

أ .نورة الطرابليس
أ .هاجر املحمدي

مرص

أ .صابرين ربيع حامد
أ .شريين نور الدين
أ .مليس جودة
أ .أماين الرشيف

املغرب

أعزيز البقايل

برمجية املاينكرافت  -مستوى مبتدئ
رابط استامرة التسجيلhttps://afly.co/dq34 :

يوم االثنني  25يناير 2021

Demo on how to use Minecraft in different subjects
Minecraft official website
Download Minecraft education edition & sign in
Keyboard and mouse settings.
Minecraft library
The different kinds of Minecraft
Minecraft settings
Change the language in Minecraft
Hide keyboard and mouse hints
Turn on/off music
Build /destroy in Minecraft.
Create world
)Game mode (survival –creative
World type
The inventory
Redstone

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

يوم الثالثاء  26يناير  2021يوم األربعاء  27يناير 2021
 Copy and pasteــ
 How to insert linkــ
inside the world
)(NPC
 How to teleport theــ
)characters (NPC
 How to make aــ
questions and answers
)(NPC
 Using books +signــ
+chest
 How to write inــ
Arabic inside
Minecraft
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 Classroom modsــ
 Serverــ
 Import and exportــ
world
 Chemistry worldــ

مرص

أ .نييل حامد

تونس

املدربيــن
لبنان

ليبيا

أ .وهيب الغداميي

أ .فاطمة بوعزيز أ..ماغي حجازي

برمجية املاينكرافت  -مستوى معمق
رابط استامرة التسجيلhttps://afly.co/dq64 :

يوم الخميس  28يناير 2021

 The different types of codingــ
languages (Java script – Co)blocks
 How to text by codingــ
 How to use coding to add a bigــ
amount of villagers in the world
 How to build pyramid by codingــ
 How to create a sphere +ــ
Circle + line by coding

يوم الجمعة  29يناير 2021

 How to participate in Minecraft hourــ
of code from the code.org and from
inside Minecraft.
“  “ Tale of two citiesــ

املدربيــن
الربازيل من أصل سعودي

أ .فرنسيسكو تويب

يوم السبت  30يناير 2021

 How to design a 3Dــ
models and export it to
be able to print
 Minecraft + Paint 3Dــ
 Using REDSTONE forــ
create educational games
 Insert images Insideــ
Minecraft

تونس

فاطمة بوعزيز
سهري الضاوي
سامح عبد الالوي

برمجة فن بيكسل والربمجة بدون حاسوب
رابط استامرة التسجيلhttps://afly.co/dq24 :

يوم األحد  17يناير 2021

الحصة األوىل

يوم األحد  24يناير 2021

الحصة الثانية

ــلتعرف عىل مجموعة من تطبيقات
ــالتعرف عىل مفهوم البكسل
البكسل شيت والبكسل آرت
والصور الرقمية ثنائية األبعاد
ــالبكسل واستخدامه كوحدة قياس ــالبحث عن تطبيقات البكسل آرت
– اونالين – تنزيل عىل الهاتف أو
يف الربمجة والتصميم
ــمناذج الستخدام البكسل شيت يف الكمبيوتر
تعليم الربمجة من غري حاسوب ــإنشاء الحساب وتثبيته
ــإنشاء أرضية بكسل شيت
باستخدام برنامج word
Microsoft
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يوم األحد  31يناير 2021

الحصة الثالثة

ــاستخدام البكسل شيت يف
تصميم زخارف – رسم حر
يدوي أو باستخدام الكمبيوتر
ــاستخدام البكسل شيت يف
تصميم زخارف – بوجود
محددات وأوامر برمجية
مبسطة
ــاستخدام البكسل شيت يف
تصميم زخارف – بوجود
أوامر برمجية متنوعة حسب
إحداثيات ()x \ y

برمجة فن بيكسل والربمجة بدون حاسوب
رابط استامرة التسجيلhttps://afly.co/dq24 :

يوم األحد  24يناير 2021
يوم األحد  17يناير 2021
ــاستخدام البكسل شيت يف إنتاج ــالتعرف عىل الربمجيات بشكل عام
صور رقمية متارين برمجية – رسم ــالتعرف عىل قامئة األدوات
حر يدوي أو باستخدام الكمبيوتر واستخداماتها
ــاستخدام البكسل شيت يف إنتاج ــالتعرف عىل باليت األلوان
واستخراجها
صور رقمية ومتارين برمجية –
بوجود محددات وأوامر برمجية ــالتعرف عىل القوائم اإلضافية
(كائنات ،طبقات ،تغيري الحجم
مبسطة
واللون والشفافية)
ــاستخدام البكسل شيت يف إنتاج
ــالتعرف عىل قامئة الخصائص واهم
صور رقمية ومتارين برمجية –
استخداماتها
بوجود أوامر برمجية متنوعة
ــالتعرف عىل قامئة امللفات واهم
حسب إحداثيات ()x\ y
استخداماتها

فلسطني

تونس

املدربني
األردن
ليبيا

يوم األحد  31يناير 2021
ــاستخدام التطبيقات pixel
 Artيف تصميم زخارف – رسم
حر باستخدام الكمبيوتر
ــاستخدام التطبيقات pixel
 Artيف تصميم زخارف –
بوجود أوامر برمجية متنوعة
حسب إحداثيات ()x \ y
ــحفظ التصاميم عىل شكل
ملف قابل للتعديل
ــحفظ التصاميم عىل شكل
صوره غري قابله للتعديل8

لبنان

أ .لينة خليفة أ .عبد الرزاق املكور أ .مربوكة مليطان أ .عبري شاهني أ .أحمد الحسيني
أ .منى الهاميل

سوريا

أ .بدرية تعمري
أ .نورا عفارة

الربمجة الدامجة لذوي اإلعاقة همم املستقبل ورش تطبيقية-
رابط استامرة التسجيلhttps://urlz.fr/eFzn :

يوم األحد  31يناير 2021

الحصة األوىل

يوم االثنني  01فرباير 2021

الحصة الثانية

يوم الثالثاء  02فرباير 2021

الحصة الثالثة

1.1مقدمة الربمجة واملستقبل لذوي اإلعاقة 4.4فن البيكسل لذوي اإلعاقة 7.7الربمجة والزخرفة لذوي اإلعاقة
األستاذة دينه وفيق
األستاذة منال العيوين
هناء محمد مريس
 3:30-2:00مساءا
 3:30-2:00مساءا
 3:30-2:00مساءا
8.8الربمجة من منظور ابتكاري لذوي
ورشة عن تسجيل األحداث وأنشطة 5.5الربمجة الدعم األكادميي
اإلعاقة الربمجة املرح الحركة والعالج
ومسابقات ومدارس ذوي الهمم منصة األلعاب املصغرة للتدخل
األستاذ رياض زمايل
املبكر ذوي اإلعاقة
األسبوع العريب
 5:00-3:30مساءا
األستاذة هبة الضمريي
2.2للربمجة
9.9الربمجة والدمج األكادميي لذوي
 5:00-3:30مساءا
األستاذة فاتن أبو عليان
6.6الربمجة امليرسة للذوي الهمم اإلعاقة الذهنية
 5:00-3:30مساء
األستاذ جمعة شعيب
األستاذ عبد اللّه نعسان
3.3الزخرفة عرب سكراتش لطالب الصم
 6:30-5مساءا
 6:30-5:00مساءا
األستاذة عائشة الشاميس
 6:30-5:00مساءا
8

املدربني
اإلمارات املعلميني الخرباء مبراكز أصحاب الهمم

أ .رياض محمد الزمايل
أ .هبة الضمريي
دينه وفيق   
عائشة الشاميس
هناء مريس
فاتن أبو عليان
عبد الرحمن النعسان
جمعة شعيب

بريد إلكرتوين arabcodeweek@gmail.com
وسائل التواصل https://www.facebook.com/arabcodeweek
موقع منصة الربمجة arabcodeweek.org
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