
شكًرا عىل اختياركم تنظيم الحدث يف إطار مبادرة "ساعة الربمجة"، وعىل انضاممكم للمبادرة من أجل إطالع أكرب عدد ممكن من األوالد عىل الحقيقة بأنّه هنا، يف عامل 

الهايتك، بإمكان كّل واحد منهم، من كل وسط  وكل مكان، تعلّم الربمجة واإلبداع بواسطة التكنولوجيا!

منذ حدث ساعة الربمجة األّول قبل خمس سنوات وحتى اليوم، شارك أكرث من 100 مليون طالب من جميع أنحاء العامل يف هذه املبادرة، وتدّربوا خالل ساعة واحدة 

عىل كتابة كود، وتعلّموا أسس علم الحاسوب بطريقة مكّثفة وشّيقة.

دليل املنظّمني هذا مبني عىل أساس الخربة الواسعة التي اكُتِسبت يف منظّمة org.Code عىل مّر السنوات، ويهدف إىل مساعدتكم عىل تخطيط حدث ناجح 

وممتع من 'ساعة الربمجة'. إىل جانب الفعالّيات املفّضلة، نؤمن بأّن كّل حدث هو خاص بحّد ذاته، وندعوكم ملالَءمة مضامينه ألعامر املشرتكني، مجاالت اهتاممهم 

وتفضيالتهم.

حدث ساعة الربمجة قد يكون أّي يشء، ابتداًء من درس يف الصّف الذي تدرّسون فيه، لقاء يف املركز الجامهريي، حدث مدريس أو حتى مبادرة بلديّة ضخمة.

معلّم أو معلمة؟
ندعوك إىل تغيري الدرس العادي بحدث ساعة الربمجة يف صّفكم، أو تنسيق ذلك 

مع معلّمني آخرين ومعلاّمت إلقامة مبادرة مدرسية.

مدراء؟
أال تحتفلون بساعة الربمجة بشكل كبري؟ نوصيكم بالتفكري مبحارضة عىل منط 

TED حول موضوع التكنولوجيا يف قاعة املدرسة، قبل الفعاليّات األخرى يف 

الصفوف.

طالب أو طالبة؟
لديكم فرصة لنقل بعض معرفتكم إىل طالب من الصفوف األصغر سّنا يف مدرستكم 

أو يف مدارس أخرى.

أولياء أمور؟
ندعوكم إىل نرش الخرب والقدوم إىل مدارس إضافية، أو تطّوعواوساعدوا لتنظيم 

حدث ساعة برمجة يف مدرسة أطفالكم، ميكن القيام بكال األمرين، فكلاّم زادت 

الفعاليّات، كان ذلك أفضل.

موظّفو هايتك؟
اتصلوا باملدارس القريبة منكم/ واقرتحوا عليهم إلقاء محارضة أو نظّموا حدثًا يف

مكاتب الرشكة التي تعملون فيها.

كيف ميكن االنضامم؟

دليل للمنظّمني
 ساعة الربمجة 



5-1 دقائق
20-5 دقيقة

فيديو قصري إلثارة اإللهام

نقاش يف الصّف - ما هو دور التكنولوجيا يف حياتنا؟ 

كيف تندمج التكنولوجيا يف حياتنا اليوميّة برأيكم؟ أّي رشكات هايتك إرسائيليّة تعرفون؟ ما هو 

التغيري الذي أحدثته هذه الرشكات يف العامل؟ أّي وظائف تثري اهتاممكم يف املستقبل؟ ما هي األدوات 

املحبّبة لديكم؟ الذكيّة  التكنولوجيّة 

 ميكن إجراء القسمني األولني يف إطار املدرسة، ومن ثّم ميكن التقسيم إىل صفوف الستكامل الفعاليّة

60 دقيقة

10-5 دقيقة

10-5 دقيقة

التدرب عىل فعالّية كود )برمجة(

بينام يجرّب الطالب املوقع، تجّولوا بينهم، اطرحوا عليهم األسئلة وقّدموا لهم التوجيهات. حاولوا أال 

تعطوهم الحّل فوًرا، بل اطرحوا عليهم أسئلة تساعدهم عىل التقّدم يف الفعاليّة بأنفسهم، وشّجعوا

الطالب عىل طرح األسئلة عىل بعضهم البعض.

نقاش يف الصّف - كيف كانت التجربة؟ ماذا تعلّمت وماذا أرغب بأن أتعلم؟ ماذا صنعت وماذا أرغب

بصنعه يف املستقبل بواسطة التكنولوجيا؟

توزيع شهادات االشرتاك وتلخيص

منوذج لسريورة فعالية ساعة الربمجة:

يف ساعة الربمجة، يتّم تسليط الضوء عىل الفعاليّة نفسها - فمن خاللها يتدرّب الطالب ويتعرّفون عىل عوامل جديدة ويكتشفون 

قدرات جديدة. يف خيار "فعاليات" يف القامئة هنا أعاله، ميكن العثور عىل فعاليّات متنوعة ممتعة حول مختلف املواضيع 

للطالب من جميع األعامر، والتي تّم تطويرها من ِقبل code.org ورشكاء آخرين. جميع الفعاليّات يف موقعنا مرتجمة للعربية 

والعربية. باإلضافة إىل ذلك، يف خدمتكم مجموعة متنوعة وأوسع من الفعاليات املتوفرة باإلنجليزية فقط هنا.

الفعاليّات مثل حفل الرقص Minecraft ، أو حرب النجوم تتالَءم مع التعلّم الذايت لدى الطالب ومع مجاالت اهتاممهم 

وتحتاج منكم للقليل من التحضري فقط. ننصحكم مبامرسة الفعاليّة بأنفسكم قبل الحدث، وذلك الختيار الفعاليّة األنسب 

للمشرتكني وألّن الفعاليّة شيّقة أيًضا :)

كيف كنت تود أن تبدو ساعة الربمجة الخاصة بك؟ كم مشاركا سيكون؟ أين سيقام الحدث؟ كم من الوقت لديك وهل ترغب 

أيضا بدعوة ضيوف من الخارج؟ الحدث املعياري لساعة الربمجة يستمر لنحو ساعة ونصف، ويتألف عادة من ثالثة أقسام: 

اإللهام، الخربة واملشاركة. ولكن اسمع، إنه حدثك! ميكن بالتأكيد إدخال تغيريات ومالءمة الربنامج املقرتح الحتياجاتك الخاصة.

اختيار فعالية لساعة 
الربمجة الخاصة بكم

تخطيط ساعة الربمجة 
الخاصة بكم

تخطيط حدث برمجة – مرحلة بعد أخرىدليل ل  

.1

.2
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شاركوا أولياء األمور يف العملّية-

نحن مقتنعون أّن أولياء األمور سيتحّمسون للمبادرة، وننصحكم مبشاركتهم أيًضا يف العملّية - حّدثوهم عن املبادرة، 

شاركوهم باملواد وباألشياء التي صنعها أوالدهم بواسطة الربمجة. ميكن أيًضا تنسيق فعالّية ساعة الربمجة مع أولياء االمور 

والطالب مًعا.

ادعوا الجمهور للمشاركة -

بإمكان العائالت، املتطّوعني واملصالح التجارية املحلّية أن يتعلموا هم أيًضا! "ساعة الربمجة" هي فرصة جيدة أيضا لنرش 

الجاملّية الكامنة يف علم الحاسوب واإلمكانّيات العديدة املتوّفرة لدعم اإلبداع واالبتكار بواسطة التكنولوجيا.

شاركوا املواد التي تعّزز الهدف -

الفيديوهات واللوحات اإلعالنّية ميكنها أن تساعد عىل إثارة إلهام الطالب – ترغب بالحصول منا عىل لوحات إعالنية وملصقات 

لتزيني الصف؟ سنسعد ملساعدتك عرب هذا الربيد اإللكرتوين أو برسالة شخصية يف صفحتنا عىل فيس بوك. ميكنكم العثور عىل 

مثلها يف املوقع.

حدثك هو جزء من مهرجان كبري من األحداث الشخصية املقامة من 8 حتى 12 كانون األول، ولكنه فريد ومهم ويستحق 

مكانة من االحرتام عىل خارطة األحداث القطرية! من أجل وضعه عىل الخارطة، يجب فقط إدخال تفاصيلك إىل قامئة األحداث 

املوجودة يف املوقع.

هناك طرق متعددة لتشجيع الطالب، األهل واملجتمع عىل املشاركة يف األحداث:

يجب عىل العامل أن يعرف بأنك نظمت ساعة برمجة! إذن فلم ال تتباهى قليال بالصور والتجارب يف فيس بوك، إنتسغرام 

والستوري؟ وال تنس إضافة هاشتاغ #ساعة-الربمجة واإلشارة إلينا @ HourofCodeIL حتى نستمتع أيضا :(

ساعة واحدة فقط غري كافية لجعل األطفال مربِمجني محرتفني، وهذا ليس الهدف أيًضا. مع ذلك، هذه الساعة كافية للتأكيد 

بأّن الربمجة هي موضوع شيّق وإبداعّي، وأنّه باستطاعة كّل شخص أن يتعلّم الربمجة يف أّي جيل، بدون الحاجة إىل خلفية 

ذات صلة أو معرفة مسبقة.  حدث "ساعة الربمجة" هو الخطوة األوىل فقط يف مسرية التعلّم واإلبداع بواسطة التكنولوجيا. 

هناك إمكانيّات رائعة ملواصلة املسرية، وهي: بطولة السايرب، برنامج الكود والروبوتيّات من وزارة الرتبية والتعليم، دورات 

وألعاب حاسوب مثل CoderZ، Monkey Code وغريها.

التسجيل يف املوقع

نرش الحدث

للطالب واألهل

قليال التباهي 

بساعة الربمجة الخاصة بك

 االستمرار بالتعلّم – زيادة

عىل ساعة الربمج
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أسئلة وإجابات

من املفّضل تخصيص ساعة ونصف لفعاليّة ساعة الربمجة وتخصلص نحو 20 دقيقة تقريبًا لالفتتاحيّة، 60 دقيقة لتنفيذ 

الفعاليّة و10 دقائق للتلخيص يف النهاية. إذا توفرت لديك ساعة فقط فهذا مناسب، ميكن تقليص األجزاء قليال ومالَءمة حجم 

الفعالية للوقت املتوفّر لك.

هل تستمّر ساعة الربمجة ساعة

كاملة؟

كال، االختيار بأيديكم - بإمكانكم أن توّجهوا الطالب إىل اختيار نفس الفعاليّة، أو أن تقرتحوا عليهم اختيار فعاليّة من مجموعة 

الفعاليّات وفًقا ملستوى خربتهم ومجاالت اهتاممهم.

هل يتوّجب عىل جميع الطالب إجراء

الفعالّية؟ نفس 

بالطبع. فعاليّات ساعة الربمجة تتالَءم مع التعلّم الذايت، لذلك فهي ال تحتاج إىل معرفة مسبقة أو إىل تحضري كبري ممن ميررها. 

نحن ندعوك إىل التدرب عىل الفعاليات يف املوقع، اختيار تلك املالمئة لك، والتعلّم مع الطالب.
أنا ال أعرف شيًئا يف علم

الحاسوب، هل ما زالت هناك

إمكانّية لتنظيم حدث؟

كال، كّل الفعاليّات ال تحتاج إىل تسجيل، إرسال بيانات أو إنشاء حساب. هل يتوّجب عىل الطالب 

التسجيل او إنشاء حساب

للفعالّية؟

يبدو أنه ليس كذلك وهذا جيد متاما، الطالب الذين أنهوا الفعالية يف أقل من ساعة سيتمكنون من االستمرار يف التعلم أو 

مساعدة الطالب اآلخرين الذين مل ينهوا.
هل سيحتاج جميع املشرتكني

لنفس الفرتة الزمنّية؟

جميع الفعاليات يف موقعنا ستظل متوفرة لك يف كل وقت يالمئك. نحن نويص بإقامة الفعالية خالل األسبوع الذي تقام فيه 

سائر الفعاليات، االنضامم لالحتفال وأن تكون جزءا من يشء أكرب يحدث عىل مستوى قطري وعاملي، ولكن املواد ستظل 

متوفرة لخدمتك أيضا خالل العام.

هل ميكن إجراء فعالّية ساعة

الربمجة خارج األسبوع املحّدد؟

فعاليّات Code.org تعمل عىل كافة أنواع األجهزة واملتصّفحات. فعاليّات الجهات األخرى قد تحتاج إىل أجهزة خاّصة. 

نويص باالطالع عىل تفاصيل متطلّبات كّل فعاليّة يف املوقع.
أيّة أجهزة نحتاج إلجراء

الفعالّية؟

هدف ساعة الربمجة ليس تعلم كيف تصبح خبريا يف علوم الحاسوب يف ساعة. ساعة واحدة تكفي يف األساس يك تتعلم بأّن 

علم الحاسوب هو مجال شيّق وإبداعّي، وأنّه بإمكان الجميع النجاح به. ماليني األساتذة والطالب من جميع أنحاء العامل مّمن 

شاركوا يف ساعة الربمجة قّرروا مواصلة التعلّم والتدريس أيًضا بعد ساعة الربمجة - يوًما كاماًل، أسبوًعا كاماًل أو ألكرث من ذلك. 

يف نفس الوقت، الكثري من الطالب أيضا قّرروا التسجيل لدورات كاملة يف علم الحاسوب نتيجًة لذلك.

كم ميكن أن نتعلّم خالل ساعة

واحدة من الربمجة؟




