
 

ً  لليیموّ  االمشرقق ً  مخيیما  االتوااصل ووسائل مهھاررااتت ملتعلّ  لأليیتامم صيیفيیا

ااإلنترنت عبر االرقميیة وواالسالمة ااإلجتماعي  
 

 

- )2013أأغسطس  27(ددبي٬، ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة   في االراائدةة االوططنيیة االماليیة االمؤسسة أأعلن االمشرقق 

عن تعاوونهھ مع "مؤسسة االرخصة االدووليیة لقيیاددةة االحاسب ااآللي  وواالمنطقة االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت ددوولة

إإماررةة عجمانن من  فيااأليیتامم  من االفتيیة وواالفتيیاتت 22تمكيین في خطوةة تهھدفف إإلى لمجلس االتعاوونن االخليیجي" 

االسالمة االرقميیة عبر شبكة  بأهھھھميیة هھمااإلجتماعي ووتعزيیز ووعيیاالمهھاررااتت ااألساسيیة الستخداامم ووسائل االتوااصل 

<ااإلنترنت  

 



سبتمبر االقاددمم  9 لغايیةفي حرمم جامعة عجمانن وويیستمر يیقامم   مخيیم صيیفيعلى شكل  تنفذ هھھھذهه االمباددررةة حاليیا 

االمخيیم االصيیفي هھھھذاا االعامم  يیركز برنامجوو االرخصة االدووليیةاالصيیفيیة.  على  ICDLاالل  مخيیماتت ضمن سلسلة

باعهھا عند ااستخداامم موااقع االتوااصل على إإجرااءااتت االسالمة االوااجب ااتّ  على تعليیم االناشئة االمشارركيین 

م مهھاررااتت جديیدةة وولتوااصل فرصص لتعلّ  . ووسيیعمل االمخيیم على إإتاحة ووااألجهھزةة االذكيیةااإلجتماعي اااللكتروونيیة 

. مع أأقراانهھم ضمن بيیئة تعليیميیة مريیحة وومتكاملةاالمشارركيین   

 

بمباددررااتهھ االعديیدةة في إإططارر االمسؤووليیة ااإلجتماعيیة للشركاتت٬، ووفي هھھھذهه االمباددررةة " االمشرقق بنك" هھھھذاا ووعرفف

جهھودد بدعم . هھھھذاا ووأأكد االمشرقق ااستمرااررهه ررعايیة إإلتحاقق هھھھؤالء ااأليیتامم بالمخيیميیقدمم االبنك مساهھھھمتهھ في االدعم 

بث االوعي ووااستخداامم االحوااسيیب في مجالي االمهھاررااتت ااألساسيیة  شحذ االرااميیة إإلى "مؤسسة االرخصة االدووليیة"

في مختلف أأنحاء ااإلماررااتت. بيین االناشئة االسالمة االرقميیة عبر ااإلنترنتبشأنن   

 

" ااإلحسانن االخيیريیة "جمعيیةبالتعاوونن مع االمخيیم االصيیفي االحالي وواالذيي يیمتد لمّدةة ثالثة أأسابيیع٬، وويیتم تنسيیق  

ووسيیتم في نهھايیة   ."إإماررةة ددبي منلتعليیم االمهھني االمعهھد االوططني ل" ووتنفذ خدماتت االتدرريیب ووااإلختبارر فيیهھ من قبل

تقدمة االرعاةة  االقيیّمةهھداايیا اال االمخيیّم تسليیم االطلبة شهھاددااتت إإتقانن معترفف بهھا عالميیا٬ُ، إإضافةً إإلى مجموعة من

االدااعميین للمباددررةة.   

 

في  االوططيید مؤسسة االرخصة االدووليیة:" نأمل أأنن يیستمر هھھھذاا االتعاوونن"من جانبهھ٬، قالل جميیل عزوو٬، مديیر عامم 

في  ٬،مجتمعيیة مماثلة مباددررااتتددعم  في  "بنك االمشرقق" حذوو االمرموقةاالمؤسساتت  تحذوواالسنوااتت االمقبلة ووأأنن 

. ررقميیا ووعبر ااإلنترنتمن االمخاططر االمتناميیة أأبنائنا ووبناتنا ووحمايیة االمساعدةة على نشر االثقافة االرقميیة  سبيیل

على  "بنك االمشرقق" شكرأأ" أأنن ااإلحسانن االخيیريیةأأوودد٬، بالنيیابة عن "مؤسسة االرخصة االدوولي" وو"جمعيیة وو

".مساهھھھمتهھ ووددعمهھ  

 


