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فالتفكیر الحسابي ُیساِعد في تنمیة مھارات حل المشكالت والمنطق واالبتكار. وباتت التقنیة تغیِّر في شكل جمیع القطاعات على كوكبنا. ینبغي 
للطالب الیوم أن یتعلَّموا كیفیة تصمیم التقنیة، ولیس استخدامھا فحسب. ومع بدء الطالب للتعلُّم في مرحلة مبكرة، سیصبح لدیھم أساًسا للنجاح 

في أي مساٍر مھني في القرن الحادي والعشرین.

ع موظفو الشركة  یمكن لشركتك، من خالل حملة "ساعة من البرمجة"، أن تساِعد في زیادة الوعي بحركة علوم الكمبیوتر، ویمكن أن یتطوَّ
َشة تاریخًیا. وھذا  ویلھموا المزید من الطالب لمحاولة تعلُّم علوم الكمبیوتر، ال سیما الشابات والطالب من الفئات العرقیة والعنصریة المھمَّ

عك على االبتكار! الدلیل سیوفِّر لك بعض الطرق الرئیسة للمشاركة عن بعد أو بالحضور شخصًیا في أنشطة "ساعة من البرمجة"، لكننا نشجِّ

شكًرا لك لالنضمام إلى Code.org للمساعدة في تعریف المالیین من الطالب بعلوم الكمبیوتر من خالل أنشطة "ساعة من البرمجة".

ینبغي لجمیع الطالب الحصول على فرصة تعلُّم علوم الكمبیوتر

التطوع مع القاعة الدراسیة

رسائل إللھام الموظفین للمشاركة

كیف أضیِّف إحدى فعالیات "ساعة من البرمجة"؟

رسائل خارجیة

األسئلة الشائعة

داخل ھذه 
المجموعة من 

األدوات



التطوع مع القاعة الدراسیة
ع مع إحدى قاعات الدراسة داخل المدارس، سواء شخصًیا أو عبر اإلنترنت واحدة من أسھل الطرق وأكثرھا إنجاًزا للمشاركة في حركة "ساعة من البرمجة" ھي التطوُّ

.
ع؟ من بإمكانھ التطوُّ

عین من جمیع الخلفیات. وتضم "ساعة  ًعا! ونوّد أن نرى مشاركة المتطوِّ ع في المجال التقني أن یصبح متطوِّ یمكن ألي شخص شغوف بتعلیم علوم الكمبیوتر وزیادة التنوُّ
ع! عة من األنشطة لجمیع األعمار ومستوى المھارات؛ لذا لست بحاجة إلى أن تكون خبیًرا في مجال البرمجة لتتطوَّ من البرمجة" مجموعة كبیرة ومتنوِّ

ع؟ لماذا أتطوَّ

عین السابقین: تحقَّق من بعض الشھادات من المتطوِّ

●"كان الجزء األفضل في تجربتي ھو أن الفصل بأكملھ كان من السیدات من وأطفال من أعراق غیر البیض. وھذه بشارة جیدة لمستقبل صناعتنا في أن تتاح فرصة 
الوصول إلى ھؤالء األطفال وإثارة حماسھم."

●"لقد استمتعت على وجھ الخصوص بتشجیع الفتیات على التقنیة. وشعرت وكأنني أساِعد الجیل القادم في منطقتي."
قھم  ●"أحببت أن أرى مدى حماس األطفال. فمن بین األمور الرائعة التي مررت بھا أن المعلمین الحظوا أن ھناك بعض الطالب الذین لم یحرزوا تقدًما أكادیمًیا بقدر تفوُّ

رین ومساَعدة غیرھم - وھذا یمنحھم شعوًرا بالثقة." في التفكیر كمطوِّ

عین؟ كیف یقع االختیار على المتطوِّ

عین على خریطة المتطوعین بموقعنا. ●یمكن أن یبحث المعلِّمون عن المتطوِّ
●إذا كنت بالقرب من قاعتك الدراسیة، فسیراجع المعلِّمون ملفك التعریفي على الخریطة؛ لذا حاِول أن ُتكِمل أكبر قدر ممكن من ملفك التعریفي لزیادة فرص تواصل أحد 

المعلِّمین معك.
●سیتواَصل معك أحد المعلِّمین عبر المنصة (ولن نشاِرك عنوان بریدك اإللكتروني مع المعلِّم).

ع عبر اإلنترنت. د إلى أي مدى یمكنك أن ُتسِھم في فعالیتھ، وما إذا كنت ستزوره شخصّیًا أم ستتطوَّ ●تعاَون مع المعلِّم لتحدِّ
●إذا كنت تسَتلِم الكثیر من الطلبات من المعلِّمین، فیمكنك دائًما أن ُتجري تحدیثات على تفضیالتك، أو تلغي اشتراكك عن طریق النقر فوق الرابط المبیَّن في أسفل أي 

طلب یأتیك من معلِّم عبر البرید اإللكتروني.

ع! فإذا كان لدیك طفل في حیاتك، فالمكان األفضل الذي تبدأ منھ ھو قاعتھ الدراسیة. أما عن األوصیاء،  لست مضطًرا إلى استخدام خریطة المتطوعین بموقعنا للتطوُّ
لمى أطفالكم مباشرًة. ویمكنكم أیًضا العثور على معلومات إضافیة للتواصل على الموقع اإللكتروني لمدارسھم. فنوصي بالتواصل مع أحد معِّ

التحضیر ألنشطتك في "ساعة من البرمجة"

ع: قبل التطوُّ
ب بعض األنشطة بنفِسك. ●جرِّ

تك: كیف انخرطت في مساٍر مھني في مجال التقنیة؟ لماذا یمثِّل مجال علوم الكمبیوتر أھمیة لك؟  ●ناِقش دورك في الفعالیة مع المعلِّم. وربما ترید التحضیر لمشاركة قصَّ
ما األمور التي تفعلھا كجزء من وظیفتك، وكیف یرتبط ذلك بمجال التقنیة؟

ث إلیھم، وما قد یتجاوبون معھ. بوصفك متطوًعا، یمكنك أن تساِعدھم في إدراك وجود علوم الكمبیوتر في كل مكان حولھم، وأن من  ●فكِّر في الطالب الذین ستتحدَّ
الممكن أیًضا أن یصبحوا خبراء في ھذا المجال.

●حمِّس الطالب! وتعاَون مع المعلِّم في اختیار أحد مقاطع الفیدیو الُملھمة التي یمكن أن تساِعد في تركیز الفصل، وتحمِّسھم على القیام بأحد أنشطة "ساعة من البرمجة".
عین عبر اإلنترنت، فاختبر إمكانیات الصوت والفیدیو ومشاركة الشاشة مسبًقا. فكِّر في إنشاء بعض الشرائح كجزء من عرَضك التقدیمي. ●إذا كنت من بین المتطوِّ

د من أنك مطلع على كل ما ھو جدید بشأن إرشادات الصحة والسالمة داخل كٍل من منطقتك ومدرستك. وقد تحتاج إلى الوصول مبكًرا  ع شخصًیا، فتأكَّ ●إذا كنت ستتطوَّ
نوًعا ما بناًء على إجراءاتھم.

ھل تحتاج إلى مزید من المصادر؟ ُیرجى مراجعة ھذه النصائح األخرى.

http://code.org/volunteer/local
http://code.org/learn
https://code.org/files/CSTT_Volunteers.pdf


رسائل إللھام الشركة للمشاركة
عھم على المشاركة عن طریق االشتراك  إلیك عینة من رسائل البرید اإللكتروني لمساعدتك في حشد موظفیك للتفاعل مع أنشطة "ساعة من البرمجة". ویمكنك أن تشجِّ

ع أو المشاركة في فعالیة مؤسستك.  ع أو التبرُّ للتطوُّ

عین البرید اإللكتروني رقم 1 - دعوة للمتطوِّ

ع لمساعدة الطالب من خالل أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"! الموضوع: تطوَّ

مرحًبا [االسم]،

یسعدني أن أعلن عن انضمام [الشركة] إلى Code.org ھذا العام للمساعدة في الترویج لحركة "ساعة من البرمجة"! فإذا لم یسِبق لك المشاركة، فإن حملة "ساعة من 
البرمجة" العالمیة جزء من الحركة لتوسیع فرص المشاركة في مجال علوم الكمبیوتر وزیادة التنّوع في المجال التقني. وقد وصل عدد المشاركین في الحملة إلى ملیون 

معلم، فضالً عن 50 ملیون طالب من جمیع الخلفیات فیما یزید على 180 بلًدا.

س تلك العلوم. لذا؛ انضم إلینا لدعم مھمة إتاحة  رف القرن الحادي والعشرین، إال أن معظم المدارس ال تدرِّ فعلى الرغم من أن علوم الكمبیوتر أضحت المجال الذي یعِّ
فرصة التعلُّم لكل طالب في جمیع المدارس!

ع أكثر من [xxxx] من الموّظفین، ونأمل في تجاوز ھذا الرقم في ھذا العام! [اختیاري] في العام الماضي، تطوَّ

كیفیة المشاركة:

التطوع مع القاعة الدراسیة
ع بحضورك شخصًیا أو عبر اإلنترنت، وألِھم الطالب لتجربة أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"! تطوَّ

ع كفرد، فربما یتواصل معك المعلِّمون لبدء التخطیط. وإذا لم یتواصل معك أحد المعلّمین، فحاول الوصول إلى المدارس  لت اشتراكك للتطوُّ ●أكتوبر - دیسمبر: إذا سجَّ
ع معھا. وأفضل مكان تبدأ منھ ھي المدرسة التي ترتبط بھا بالفعل، مثل المدرسة التي سبق لك الدراسة فیھا أو مدرسة طفلك. المحلیة التي تھتم بالتطوُّ

●مطلع دیسمبر (أسبوع تعلیم علوم الكمبیوتر): استمتع بالتطوع في فعالیات "ساعة من البرمجة"!

شاِرك في فعالیة [شركة] في أنشطة "ساعة من البرمجة"
انضم إلینا في استضافة أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"! [أدِرج تفاصیل الفعالیة]

ع أو زیارة الراِبط Code.org/Help للوصول إلى أفكار حول كیفیة دعم ھذه الحركة. ع، فیمكنك دوًما التبرُّ بكل تأكید، إذا لم تكن قادًرا على التطوُّ

تفَخر [الشركة] بالمشاركة في ھذه الحملة العالمیة. وستساِعد جھودنا في تعریف الكثیر من الطالب بمجال علوم الكمبیوتر، الذین ربما لم یسِبق لھم اكتشاف ھذا المجال من 
قبل. وباتت التقنیة تغیِّر في شكل العالم؛ فمن خالل زیادة الفرص وفتح مسارات لقاداتنا ومبتكرینا في المستقبل، سنمتلك القوة في تغییر التقنیة.

-توقیع

ب أحد أنشطة "ساعة من البرمجة" بنفسك! حاشیة جرِّ

https://hourofcode.com/us
https://code.org/about
https://code.org/volunteer
http://code.org/donate
https://code.org/learn


رسائل داخلیة (تتمة)
ع. بینما نقترب من أنشطة "ساعة من البرمجة"، ُیرجى المتابعة مع موظفیك، وألِق نظرة على التجارب السابقة للمتطوِّ

ع البرید اإللكتروني رقم 2 - رسالة تذكیر للمتطوِّ

ع في حركة "ساعة من البرمجة"! الموضوع: لم یفت األوان بعد للتطوُّ

مرحًبا [االسم]،

ع في حركة "ساعة من البرمجة"! انضم إلى [الشركة] وCode.org لتسِھم في إعطاء الفرصة لجمیع الطالب من كل  ما یزال الوقت متاًحا لتسجیل االشتراك للتطوُّ
المدارس لتعلُّم علوم الكمبیوتر.

م  تبدأ كثیٌر من المھن بشرارة واحدة من اإللھام في بدایة الحیاة. لذا؛ ساِعد في تشجیع الطالب داخل منطقتك التعلیمیة للتعلُّم من خالل أنشطة "ساعة من البرمجة"، وقدِّ
ع. الدعم لجیل قادم من متخصصي علوم الكمبیوتر یتمیَّز بالحماس والتنوُّ

عین: آراء المتطوِّ

●"كان الجزء األفضل في تجربتي ھو أن الفصل بأكملھ كان من السیدات من وأطفال من أعراق غیر البیض. وھذه بشارة جیدة لمستقبل صناعتنا في أن تتاح فرصة 
الوصول إلى ھؤالء األطفال وإثارة حماسھم."

●"لقد استمتعت على وجھ الخصوص بتشجیع الفتیات على التقنیة. وشعرت وكأنني أساِعد الجیل القادم في منطقتي."
قھم  ●"أحببت أن أرى مدى حماس األطفال. فمن بین األمور الرائعة التي مررت بھا أن المعلمین الحظوا أن ھناك بعض الطالب الذین لم یحرزوا تقدًما أكادیمًیا بقدر تفوُّ

رین ومساَعدة غیرھم - وھذا یمنحھم شعوًرا بالثقة." في التفكیر كمطوِّ

كیفیة المشاركة:

التطوع مع القاعة الدراسیة
ع بحضورك شخصًیا أو عبر اإلنترنت، وألِھم الطالب لتجربة أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"! تطوَّ

ع معھا. وأفضل مكان  ع! وإذا لم یتواصل معك أحد المعلّمین، فحاول الوصول إلى المدارس المحلیة التي تھتم بالتطوُّ ع بالفعل، فُیرجى تسجیل االشتراك للتطوُّ ●إذا لم تتطوَّ
تبدأ منھ ھي المدرسة التي ترتبط بھا بالفعل، مثل المدرسة التي سبق لك الدراسة فیھا أو مدرسة طفلك.

شاِرك في فعالیة [شركة] في أنشطة "ساعة من البرمجة"
انضم إلینا في استضافة أحد أنشطة "ساعة من البرمجة"! [أدِرج تفاصیل الفعالیة]

ع أو زیارة الراِبط Code.org/Help للوصول إلى أفكار حول كیفیة دعم ھذه الحركة. ع، فیمكنك دوًما التبرُّ بكل تأكید، إذا لم تكن قادًرا على التطوُّ

"ساعة من البرمجة" حركة مھمة، تجاوز عدد المشاركین فیھا الملیون معلم، فضالً عن 50 ملیون طالب من جمیع الخلفیات فیما یزید على 180 بلًدا. وُترى الجانب 
األفضل؟ الطالب یحبونھا! تفَخر [الشركة] بالمشاركة في ھذه الحملة العالمیة، وأرجو أن تنضّم إلینا.

-توقیع

https://code.org/volunteer
https://code.org/volunteer
http://code.org/donate


دعوة الطالب إلحدى فعالیات "ساعة من البرمجة"! وإلیك كیفیة الدعوة:
د منصة عقد المؤتمر التي ستستخدمھا مسبًقا. د تاریًخا وموقًعا لفعالیتك. أما عن أحد أنشطة "ساعة من البرمجة" عبر اإلنترنت، حدِّ ●حدِّ

●ادع مدرسة محلیة أو إدارة تعلیمیة. ونوصي بالبدء مع مدرسة داخل بلدك ترتبط بھا بالفعل أو استعِرض خریطتنا لفعالیات "ساعة من البرمجة".
لك بأحد شركائنا المحلیین إن أمكن. ●إذا لم تكن قادًرا على التواصل مع مدرسة، فُیرجى التواصل معنا، وسنوصِّ

ج لفعالیتك عبر مواقع التواصل االجتماعي. ●روِّ
بھ قبل فعالیتك. ویمكنك مراجعة أنشطتنا من ھنا! ●اختر نشاًطا، وجرِّ

ط الحتیاجاتك التقنیة، ال سیما إذا كنت ستضیِّف إحدى الفعالیات عبر اإلنترنت. ●خطِّ
●بالنسبة لفعالیات الحضور شخصًیا: ال توجد أجھزة كافیة؟ ُیرجى مراجعة البرمجة الثنائیة.

كیف أضیِّف إحدى فعالیات "ساعة من البرمجة"؟

یوم في فاعلیة "ساعة من البرمجة"
●شاِرك صورك وقصصك معنا عن طریق النشر على وسائل التواصل االجتماعي مستخِدًما الوسم #ساعة_من_البرمجة.

ع. عین، فال تنَس أن تدخل في ساعات عملك كمتطوِّ ●إذا كان لدى شركتك منصة لتتبع المتطوِّ
●احتِفل! یمكنك أن تختِتم فعالیتك بحفلة راقصة، وجوائز من منتجات قیِّمة والمزید.

. 

عینة من الجدول الزمني أنشطة "ساعة من البرمجة"

الوقت النشاط

5 - 10 دقائق ف بعض موظفیك و/أو ضیوفك. ویمكنھم الحدیث عن موضوعات مثل ما یلي: عرِّ
●أین تعمل، وماذا تعمل، وما أكثر شيء تحبھ في وظیفتك؟

●من ألھمك وما الذي ألھمك؟
●كیف أصبحت مھتًما بمجال علوم الكمبیوتر؟

ھ؟ ●ھل لدیك موجِّ
●شاِرك قصًة عن مدى تأثیر التقنیة في الجمیع.

5-1 دقائق اعرض/بث أحد مقاطع الفیدیو الُملھمة.

5 - 10 دقائق اطرح أسئلة على الطالب، وأمِھلھم وقًتا لألسئلة واألجوبة.
َمت ھذه األدوات والتطبیقات في اعتقادھم؟ لة، وكیف ُصمِّ ●ما الوظائف التي یھتمون بھا، وما أدواتھم التقنیة أو التطبیقات المفضَّ

●اذكر بعض األمثلة من التقنیات أو علوم الكمبیوتر التي تستخِدمھا كل یوم.
●ھل لدى الطالب أي أسئلة لك؟

60 دقیقة م لھم الحل  ع شخصّیًا، فُیرجى اإلجابة على األسئلة، وتوجیھ الطالب من خالل األلغاز الصعبة. حاِول أال تقدِّ الكود البرمجي! إذا كنت ستتطوَّ
ب  مباشرة، وجرِّ

بد
ع الطالب على سؤال بعضھم البعض إذا كانت لدیھم أسئلة.ل اً من ذلك أن تطرح علیھم أسئلة حتى یتمكنوا من اإلجابة بأنفسھم بشأن الخطأ الذي حدث، وشجِّ

ع عبر اإلنترنت، فتعاَون مع المعلِّم بشأن المنھجیة األفضل التي ربما تصلون إلیھا. وقد یكون الرجوع إلى نھایة الجلسة أكثر  إذا كنت تتطوَّ
م الذي أحرزه الطالب. منطقیة لمعرفة مستوى التقدُّ

3-1 دقائق عھم على مواصلة التعلُّم. اشكر الجمیع، وشاِرك شھادات اإلنجاز لالحتفال! وشجِّ

https://hourofcode.com/map
https://support.code.org/hc/en-us/requests/new
https://code.org/learn
https://www.youtube.com/watch?v=vgkahOzFH2Q
https://store.code.org/
https://hourofcode.com/us/promote/resources
https://code.org/certificates


انشر الكلمة للترویج ألنشطة "ساعة من البرمجة"، وساِعد في رفع الوعي بحركة علوم الكمبیوتر. فیما یلي عینة من المحتوى الذي ستنشره على مواقع التواصل 
االجتماعي، وبعض المصادر بعض الُملھمة التي ستشاركھا مع أصدقائك وعائلتك ومجتمعك.

النشر على مواقع التواصل االجتماعي - عینة من المحتوى

اإلعالن العام عن أنشطة "ساعة من البرمجة"
/https://hourofcode.com .حركة #ساعة_من_البرمجة تأتیكم مرة أخرى — انضم إلى الحركة●

●علوم الكمبیوتر تغیِّر عالمنا. لذا؛ ساِعد الطالب في أن یصبحوا جزًءا من ھذا التعییر الذي یبدأ من خالل أحد أنشطة #ساعة_من_البرمجة. 
/https://hourofcode.com

/https://hourofcode.com .ال تستخِدم التقنیة فحسب، بل تعلَّم كیفیة بنائھا. ساِعد شخًصا في البدء بأحد أنشطة #ساعة_من_البرمجة●
/https://hourofcode.com !طریق األلف میل في التقنیة یبدأ بأحد أنشطة #ساعة_من_البرمجة. ساِعد الجیل القادم في التعلُّم●

اإلحصائیات
ب معظم الفتیات مجال علوم الكمبیوتر من خالل أنشطة #ساعة_من_البرمجة مقارنًة بالسنوات السبعین األخیرة. فساِعدنا في صنع التاریخ مرة أخرى.  ●لقد جرَّ

/https://hourofcode.com
●ھل تعلم أن 45% فقط من مدارس الوالیات المتحدة األمریكیة تدرس علوم الكمبیوتر؟ امنح جمیع الطالب الفرصة لتعلُّم أحد أنشطة #ساعة_من_البرمجة 

/https://hourofcode.com
ف المزید من الفتیات بمجال علوم الكمبیوتر من خالل أنشطة  ●%26 من متخصصي البرمجیات من السیدات فقط داخل الوالیات المتحدة األمریكیة. عرِّ

/https://hourofcode.com ساعة_من_البرمجة#
●%67 من وظائف الحوسبة داخل الوالیات المتحدة األمریكیة لیست مدرجة في قطاع التقنیة. لذا؛ ساِعدنا في وضع علوم الكمبیوتر في خریطة المقرر الدراسي 

/https://hourofcode.com النموذجي من خالل أنشطة #ساعة_من_البرمجة

تك اكتب قصَّ
/https://hourofcode.com .[تك ●نشاط واحد من أنشطة #ساعة_من_البرمجة قد تجعلك [اكتب قصَّ

https://hourofcode.com أدعم #ساعة_من_البرمجة ألن [اكتب أفكارك]. انضم إلینا على●
خاص بالمھندسین

●إذا كان السطر األول في الكود البرمجي سبًبا في تغییر حیاِتك، فساِعد الطالب القریبین منك في القیام بنشاطھم األول من أنشطة #ساعة_من_البرمجة على 
https://code.org/volunteer

ع أحد الطالب القریبین منك من خالل نشاطھ األول من أنشطة #ساعة_من_البرمجة على  تك؟ شجِّ ●إذا تعلَّمت البرمجة، فما قصَّ
https://code.org/volunteer

رسائل خارجیة

یمكنك العثور على مزید من حكایات ورسومات مواقع التواصل االجتماعي 
HourofCode.com لمشاركتھا من الموقع اإللكتروني

https://hourofcode.com/
https://hourofcode.com/
https://code.org/volunteer
https://code.org/volunteer


مشاركة مقاطع الفیدیو

السیدات في مقاطع الفیدیو ذات الصلة بالتقنیة
●تغییر العاَلم: بطولة "شیریل ساندبرج" و"چاسمین لورانس" و"كارلي كلوس" و"ماي لي خوي" و"میا إبنر" و"ألیس ستینجالس" و"چیس لي" و"باوال میجیا مینایا" و"

ماالال یوسفزاي" و"سوزان وچسیكي".
●ماالال تدعو الفتیات للقیام بأحد أنشطة "ساعة من البرمجة": بطولة مالال یوسفزي: ناِشطة في مجال تعلیم اإلناث وحاِصلة على جائزة نوبل.

مقاطع فیدیو "ساعة من البرمجة"
●"ساعة من البرمجة" - حول العالم

●"ساعة من البرمجة 2015" - حول العالم
●"ساعة من البرمجة" ھنا (2015)

●الرئیس أوباما یطلب من أمریكا تعلُّم علوم الكمبیوتر (2014)
●"ساعة من البرمجة" ھنا (2013)

مقاطع فیدیو عامة وُملِھمة عن علوم الكمبیوتر
●التعلُّم بمقدور الجمیع: (دقیقة واحدة) رسالة قصیرة من "بیل جیتس"، "مارك زوكربیرج"، "ویلیام آدامز" المعروف باسم "ویل.آي.آم"، نجم نجوم الدوري األمریكي لكرة 
السلة للمحترفین (NBA) "كریس بوش"، "جایب نویل" مؤسس شركة Valve أللعاب الفیدیو، "درو ھوستون" مؤسس شركة Dropbox، "إیلینا سیلینوك" مؤسسة 

شركة Clothia، وغیرھم من عمالقة التقنیة،؛ إللھام الطالب لتعلُّم البرمجة.
●ما ال تعلِّمھ معظم المدارس: (6 دقائق) تعرَّف على "القوة الخارقة" الجدیدة التي ال یتم تدریسھا في 90% من مدارس الوالیات المتحدة األمریكیة. بطولة "بیل جیتس"، 
"مارك زوكربیرج"، "ویلیام آدامز" المعروف باسم "ویل.آي.آم"، "چاك دورسي"، "توني ھساي"، "درو ھوستون"، "جایب نویل"، "روتشي سانغفي"، "إیلینا سیلینوك"، 

"فانیسا ھورست"، "ھادي بارتوفي".
●"نجوم البرمجة" - فیلم قصیر: (9 دقائق) تعرَّف على "القوة الخارقة" الجدیدة التي ال یتم تدریسھا في 90% من مدارس الوالیات المتحدة األمریكیة. بطولة "بیل جیتس"
، "مارك زوكربیرج"، "ویلیام آدامز" المعروف باسم "ویل.آي.آم"، "چاك دورسي"، "توني ھساي"، "درو ھوستون"، "جایب نویل"، "روتشي سانغفي"، "إیلینا سیلینوك"

، "فانیسا ھورست"، "ھادي بارتوفي".

مصادر أخرى
●مصادر ترویجیة ألنشطة "ساعة من البرمجة": تتضمن كتیِّبات ونشرات إعالنیة وصور وإحصائیات وملصقات وما إلى ذلك.

Code.org نبذة عن●

ع؟ فیما یلي طرق أخرى للمشاركة غیر قادر على التطوُّ

.Code.org ع إلى ●التبرُّ
. #HourOfCode شاِرك تجربتك على وسائل التواصل االجتماعي، مستخدًما الوسم #ساعة_من_البرمجة●

●وقِّع على ھذه العریضة لنضمن توفیر الفرصة لجمیع الطالب لتعلُّم علوم الكمبیوتر.
●انشر الوعي عن طریق ارتداء منتجات Code.org القیٍّمة (تذھب جمیع العائدات لدْعم المزید من الطالب في الحصول على فرص تعلُّم علوم الكمبیوتر).

.AmazonSmile ق من ●اختر مساعدة Code.org عندما تتسوَّ

Code.org/help ُیرجى زیارة ،Code.org لمزید من االقتراحات حول كیفیة دعم

رسائل خارجیة (تتمة)

https://www.youtube.com/watch?v=BvRvluhfzf0
https://www.youtube.com/watch?v=cFdncBMDtP8
https://www.youtube.com/watch?v=KsOIlDT145A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=2DxWIxec6yo
https://www.youtube.com/watch?v=pNiECaVMStY&list=PLzdnOPI1iJNcadqJAZnbDYShie4gLZQQJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY
https://www.youtube.com/watch?v=FC5FbmsH4fw
https://www.youtube.com/watch?v=qYZF6oIZtfc
https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc
https://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA
https://hourofcode.com/us/promote/resources
https://code.org/about
http://donate.code.org
https://code.org/promote
https://store.code.org/
https://code.org/donate/amazonsmile
https://code.org/help


ھل یتعّین علّي أن أكون مھندًسا للبرمجیات للمشاركة؟
ح  ع. فعندما یملؤون النموذج، یمكنھم تحدید "مھندس برمجیات" أو "غیر ذلك". فإذا كان الخیار "غیر ذلك"، فیمكن أن یوضِّ ع جمیع الموظفین على التطوُّ ال، بل نشجِّ

الموظفون ما یدفعھم للشعور بالشغف تجاه التقنیة، حتى یصبح المعلِّمون متحمسین إلحضارھم إلى قاعة الدراسة.

ھل یمكن للموظفین الدولیین المشاركة؟
ق الموظفون الدولیون مع أحد المعلمین إلجراء زیارة عبر اإلنترنت لقاعة الدراسة على Cisco Webex أو Google Meet أو  Microsoft نعم، یمكن أن ُینسِّ

Teams أو Skype أو Zoom. وناِقش خیارات المنصات واختبرھا مع المعلِّم قبل فعالیتھ في "ساعة من البرمجة".
عھم على أن یضیِّفوا إحدى فعالیات "ساعة من البرمجة" داخل محلًیا أیًضا! وتتوفر لنا أنشطة بأكثر من 45 لغة. ھل لدیكم مكاتب في بلدان أخرى؟ شجِّ

إذا أردت أن تفعل المزید، فیمكن للموظفین الدولیین مساعدة Code.org بجھود الترجمة. وتواَصل على international@code.org إذا كنت مھتًما 
بالمساَعدة في ھذا األمر.

لین على وظیفة تطوعیَّة؟ ھل سیحصل جمیع الموظفین الُمسجِّ
یھتم أكثر من 6000 معلم بوجود متطوعین! ونحن على ثقة من أنھ ستكون ھناك فرصة لمعظم الموظفین. ومع ذلك، سیتم تشجیع الموظفین غیر المتطابقین مع الفرص 

على التواصل مباشرة مع المدارس المحلیة، أو إنشاء فعالیتھم في "ساعة من البرمجة" أو دعوة طالب المدارس.

كیف یمكن للموظفین أن یطلبوا من مدارس أبنائھم أن یضیِّفوا متطوعین؟
یمكن للمتطوعین استخدام ھذا البرید اإللكتروني لتشجیع المدیرین والمدارس المحلیة على المشاركة.

لم أتلَق رًدا من أي معلم إلى اآلن. ھل ھناك أي شيء آخر یمكنني أن أفعلھ خالل فترة االنتظار؟
ال یتعیَّن علیك انتظار التواصل معك من أحد المعلِّمین لتبدأ! ومن ثم؛ ابَحث في منطقتك عن المدارس واإلدارات التعلیمیة. ویمكنك أن ترسل رسالة عبر البرید اإللكتروني 
عین أم ال. أو تواَصل مع  إلى مدیر المدرسة أو معلِّمي علوم الكمبیوتر أو معلِّمي التقنیة، واسألھم عّما إذا كانوا سیقومون بأنشطة "ساعة من البرمجة" ویبحثون عن متطوِّ

المؤسسات المحلّیة مثل مؤسسة Boys and Girls Club أو مؤسسة Boys or Girls Scouts أو مؤسسة Junior Achievement وغیرھا.

المدرسة التي أتعاَون معھا لیس لدیھا اتصال باإلنترنت أو اتصالھا محدود. فما أنشطة "ساعة من البرمجة" المتوفرة لتلك المدارس؟
ھناك الكثیر من الخیارات لألنشطة غیر المعتمدة على الكمبیوتر. ُیرجى زیارة code.org/learn وابحث عن خیار "بدون إنترنت" تحت مرشح "تقنیة قاعة 

الدراسة". لدینا أیًضا إصدارات غیر متصلة باإلنترنت من أنشطة حرب النجوم وأنشطة ماینكرافت یمكن للمعلِّم تنزیلھا وتثبیتھا على كل جھاز كمبیوتر قبل فعالیتھ في 
"ساعة من البرمجة".

لھا؟ لع على معلوماتي أو أعدِّ كیف أطَّ
ل اشتراكك أن تستلم رسالة تأكید عبر البرید اإللكتروني تحتوي على رابط لعرض/تعدیل معلوماتك. وإذا لم تتمكَّن من تحدید مكان تلك الرسالة  من المفترض عندما تسجِّ

ل معلوماتك، فُیرجى التواصل على البرید اإللكتروني عبر volunteers@code.org للدعم. عبر البرید اإللكتروني أو تعدِّ

ھل توجد أي من أنشطة "ساعة من البرمجة" للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة؟
نعمل باستمرار على تحسین اختیاراتنا ألنشطة الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة.

فإذا كان لدیك طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة، فیمكنك مراجعة ھذا الدلیل التوجیھي حول كیفیة مشاركة الطالب في أنشطة "ساعة من البرمجة". لدینا أیًضا موارد 
للطالب الذین یستخِدمون التقنیة الُمساِعدة.

األسئلة الشائعة

https://hourofcode.com/us/promote/resources
https://studio.code.org/download/mc
https://studio.code.org/download/starwars
https://hourofcode.com/supporting-special-needs-students
https://hourofcode.com/assistive-technology

