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 لقیادة الكمبیوتر لتحفیز إنطالق مخیمات الكمبیوتر الصیفیة على الرخصة الدولیة
  الشباب من خالل الكمبیوتر والترفیھ

  
 إطالق مخیم الكمبیوتر الصیفي على شھادة بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة

   طالب وطالبة من إمارة الشارقة1000الرخصة الدولیة ل 
  



  صیفیةمخیمات "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" و"مجلس تعلیم أبوظبي"ن بدعم م
  في إمارة أبوظبي ا كبیرانجاحللحصول على الرخصة الدولیة تلقى 

  
نشاطات المخیمات تلقى مساندة قویة من أصحاب القرار، وأولیاء األمور، والحكومات، السنة 

  والقطاع الخاص
  

   
  2010  تموز14

  
، الجھ��ة المعنی��ة " الدولی��ة لقی��ادة الكمبی��وتر لمجل��س التع��اون الخلیج��ي الرخ��صة "مؤس��سة ك��شفت 

الرخ��صة  "ش��ھادة ختب�ار للح��صول عل�ى    عل�ى عملی��ات ت�وفیر الت��دریب واإل  ب�اإلدارة واإلش��راف 

  آالف10 أكث�ر م�ن    ناجح�ة م�ن  م�شاركة ع�ن  الخلیج والعراق، دول   في" الدولیة لقیادة الكمبیوتر  

الت�ي تنف�ذ   و 2010للع�ام  مخیم�ات الكمبی�وتر ال�صیفیة    ف�ي   یج   مختلف دول الخل   من  وطالبة طالب

 ات المخیم� ه وی�أتي تنظ�یم ھ�ذ   .نشر الثقافة المعلوماتیة ب�ین الطلب�ة   بھدفلعام الثامن على التوالي     ل

القطاع  عدد من مؤسسات ات كریمة منمساھمب حكومیة ومؤسسات وجامعات بدعم من ةالصیفی

 ITP" (آي ت��ي ب��ي بابلی��شینغ غ��روب  "ھ��ا م��شاركة   من،الخ��اص ض��من م��سؤولیتھم اإلجتماعی��ة  

Publishing Group (ع      بصفة الراعي اإلعالمي�ن الجمی�ا م�ك دعم�ي، وذل�ة   ل اإلقلیم�ز الثقاف�تعزی

  .النشئ الجدیدالمعلوماتیة بین أوساط 

  

 سنة 18ن عمر موھم  2010للعام مخیمات الكمبیوتر الصیفیة ویخضع المشاركون في ھذا 

یركز على مھارات إستخدام و  أسابیع8 إلى 4بین ما متد  یدریبي مكثفلبرنامج ت وما دون

إستكماًال لبرامج محو األمیة  وذلك الكمبیوتر وفقًا لمعاییر الرخصة الدولیة المعترف بھا عالمیًا

التركیز ، باالضافة إلى المعتمدة ضمن المناھج التدریسیة في المدارس والجامعاتالمعلوماتیة 

  . ة مع عدم إغفال الجانب األخالقيلتكنولوجیا الحدیثلخدام األمثل كیفیة اإلستعلى 

  

بدعم أكبرمن  للعام الحالي في دولة اإلمارات العربیة المتحدةمخیمات الكمبیوتر الصیفیة تتمیز و

، ومجلس تعلیم أبوظبي التعلیمالتربیة ووزارة جھات حكومیة منھا دیوان سمو حاكم الشارقة، و

شرطة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة  التعلیمیة، وبوظبي والعین والغربیة وأطق الشارقةاومن

  . في أم القیوین المائیة"دریم الند" ةقی وحد"أتالنتس" وفندق ،أبوظبي

  



بمكرمة من صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة والرئیس و

 إمارة الشارقة وبنات ءفیر فرصة مجانیة ألبناالشارقة بتو األعلى لجامعة الشارقة، تقوم جامعة

تعرب مؤسسة الرخصة الدولیة لقیادة و. للتسجیل في مخیم الكمبیوتر الصیفي للرخصة الدولیة

عن إمتنانھا العمیق لصاحب السمو الشیخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة  الكمبیوتر

فع مستوى الوعي المعلوماتي في المجتمع الخلیجي، وتعرب عن  لمھمتھا في رالكبیرعلى دعمھ 

 للرخصة الدولیة 2010شكرھا وتقدیرھا لسموه لرعایتھ الكریمة لمخیم الكمبیوتر الصیفي 

  .لقیادة الكمبیوتر في إمارة الشارقة
  

جامعة  وبو ظبيأجـامعة  بالتعاون مع  أيضاوتنفذ مخيمات الكمبيوتر الصيفية هذه السنة

مركز التفوق للالبحاث "وكليات التقنية العليا  ماراتالكاديمية ا وأرات العربية المتحدةاإلما

اإلمارات، وفي الكويت بالتعاون مع جامعة الكويت ومراكز دولة في " التطبيقية والتدريب

  . متعددة مختارة، وفي قطر بالتعاون مع مراكز معتمدة مختارة ومدارس مستقلةمعتمدة

  

 فقد تمت مبادرة المخیمات ال�صیفیة   من مسؤولیتھم اإلجتماعیة،   كجزءوالخاص،  أما عن القطاع    

ك��انون  ، )Brother(، ب��رذر )HP (إت��ش ب��ي ، )ACER( إی��سر ات ش��ركتح��ت رعای��ة ك��ل م��ن   

)Canon(، ،س النخلةتالنتأ  طیران اإلتحادAtlantis the Palm وینی، أكوا بارك بأم القAqua 

Park  روب آي تي بي بابلیشینغ "، و�غ) "ITP Publishing Group (   ي�ي اإلعالم�صفة الراع�ب 

 ھ�ؤالء  .ال�نشء الجدی�د  تعزی�ز الثقاف�ة المعلوماتی�ة ب�ین أوس�اط      وذلك دعم�ا م�ن الجمی�ع ل        اإلقلیمي،

خف�ضة  أو رسوم م/ حصریة والتي تتكون من دخول مجاني و تذاكرالرعاة قاموا بتوزیع ھدایا و  

الج�ذب ال�سیاحي والت�ي ت�شمل دور ال�سینما، ح�دائق       لدخول واس�تخدام ت�شكیلة واس�عة م�ن أم�اكن          

، باإلض�افة لھ�دایا عینی�ة مقدم�ة م�ن مؤس�سة الرخ�صة الدولی�ة لجمی��ع         األلع�اب المائی�ة والترفیھی�ة   

فرص�ة  " مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونی�ة والمعلوم�ات      "إمارة أبوظبي یوفر     وفي .المشاركین

جمی��ع الطلب��ة والطالب��ات الم��شاركین    رخ��ص برمجی��ات أص��لیة مجانی��ة مفی��دة ل    الح��صول عل��ى  

  .والمشاركات

  

عل�ى   ال�صیفیة   الكمبی�وتر تمث�ل مخیم�ات  : "لرخصة الدولی�ة اوقال جمیل عزو، مدیر عام مؤسسة   

 في منطق�ة  الطلبة والطالباتإحدى أبرز النشاطات التي تحظى بإقبال واسع من    الرخصة الدولیة   

خالل دورة العام الحالي ف�ي ظ�ل ال�دعم الحك�ومي     الخلیج، ویسعدنا النجاح الكبیر الذي تم تحقیقھ      

ف�ي الم�ستقبل   ون�سعى  . ا ف�ي تموی�ل و تنظ�یم ھ�ذه المب�ادرة     والرعایة الكبیرة من قبل الذین شاركو  



شمل طلب��ة ی�� ن��شر الثقاف��ة المعلوماتی��ة بم��ا   لتوس��یع نط��اق  مب��ادرات أخ��رى  إل��ى تط��ویر  القری��ب

مي والباحثین عن عمل فضًال عن النساء المدارس والجامعات والمعلمین وموظفي القطاع الحكو    

  ."والمتقاعدین والمسنین وذوي اإلحتیاجات الخاصة

  

الطلبة المتمیزین في كافة  ة على الرخصة الدولیة تكریم الصیفیاتفي ختام المخیمھذا وسیتم 

جھات مشاركة من القطاع الخاص، ومن الھدایا المقدمة ھدایا عینیة من قبل دول الخلیج ب

 رقمیة من تكامیراطابعات و، و )HP (إتش بي و )ACER( إیسر تي من شركتاكمبیوتر

 الرعاة، "طیران اإلتحاد"وتذاكر سفر من ، )Canon(كانون  و)Brother(برذر تيشرك

    . اتالرسمیین للمخیم

     - انتھى-
 


