
 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

  

ول»  «ميكروكونتر

 R (1)المجموعة: 
 2022سبتمتر  8إىل يوليو  17من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفتر

 حدال  17/7/2022 1

ولر   ميكروكونتر

G (1) 
 دقيقة 180 قاعة )ج( ص 9.30

 االثني    18/7/2022 2

 الثالثاء 19/7/2022 3

 االثني    25/7/2022 4

 الثالثاء 26/7/2022 5

 االثني    1/8/2022 6

 الثالثاء 2/8/2022 7

 الخميس 8/9/2022 *
  حفل ختام

  
نامج الصيف   التر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكتر

مجة الساسية باستخدام نامج من خالل ورش العمل مفاهيم التصميم والتر   هذا التر
 
 يتعلم الطالب ف

ونية فيها متحكم دقيق مصغر، ويمكن برمجته لعمل و الردوينو ) ، يتكون من دائرة إلكتر  
ون  هو لوح إلكتر

مئات، بل آالف، الوامر عن طريق جهاز الحاسوب. وهذا اللوح يمكن برمجته لعمل آالف المشاري    ع العلمية 

م برم
ُّ
مجوها؛ إذ يتيح تعل ونية ثم يتر

جة الردوينو للطالب وربطه عىل حساسات(. ويصمم الطالب دوائر إلكتر

وعاتإنشاء  ونية  مشر ا كيفية التعامل مع المكونات اإللكتر
ً
عديدة باستخدام الردوينو. ويتعلمون أيض

المختلفة، وأجهزة االستشعار، واستكشاف أنواعها المختلفة والتحكم فيها بواسطة متحكم دقيق إلنشاء 

نامج تعليم الطالب . والهدف من هذا التر وعهم الصغت  كيفية إنشاء دوائر ذكية لجعل حياتهم اليومية   مشر

أكتر سهولة. وكذلك يتعلم الطالب كيفية بناء نماذج أولية لمشاريعهم وكيفية تمثيل أفكارهم باستخدام 

الردوينو والمحركات وأجهزة االستشعار والمواد المختلفة، كما يتعلمون كيفية العمل الجماع  وأهميته 

وع وتقبل أفكار اآلخرين واح   والمنظم لبدء مشر
ا كيفية التخطيط المنطفر

ً
ام اختالفاتهم. ويتعلمون أيض تر

 علم  وكيفية عرضه. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

ول»  «ميكروكونتر

 R (2)المجموعة: 
 2022سبتمتر  8إىل يوليو  17من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفتر

 حدال  17/7/2022 1

ولر   ميكروكونتر

G (2) 
 دقيقة 180 قاعة )ج( ظ 1.30

 االثني    18/7/2022 2

 الثالثاء 19/7/2022 3

 االثني    25/7/2022 4

 الثالثاء 26/7/2022 5

 االثني    1/8/2022 6

 الثالثاء 2/8/2022 7

 الخميس 8/9/2022 *
  حفل ختام

  
نامج الصيف   التر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكتر

مجة الساسية باستخدام  نامج من خالل ورش العمل مفاهيم التصميم والتر   هذا التر
 
يتعلم الطالب ف

ونية فيها متحكم دقيق مصغر، ويمكن برمجته لعمل  ، يتكون من دائرة إلكتر  
ون  الردوينو )هو لوح إلكتر

الف المشاري    ع العلمية مئات، بل آالف، الوامر عن طريق جهاز الحاسوب. وهذا اللوح يمكن برمجته لعمل آ

م برمجة الردوينو للطالب 
ُّ
مجوها؛ إذ يتيح تعل ونية ثم يتر

وربطه عىل حساسات(. ويصمم الطالب دوائر إلكتر

ونية  ا كيفية التعامل مع المكونات اإللكتر
ً
إنشاء مشاري    ع عديدة باستخدام الردوينو. ويتعلمون أيض

المختلفة والتحكم فيها بواسطة متحكم دقيق إلنشاء  المختلفة، وأجهزة االستشعار، واستكشاف أنواعها 

نامج تعليم الطالب كيفية إنشاء دوائر ذكية لجعل حياتهم اليومية  . والهدف من هذا التر وعهم الصغت  مشر

أكتر سهولة. وكذلك يتعلم الطالب كيفية بناء نماذج أولية لمشاريعهم وكيفية تمثيل أفكارهم باستخدام 

وأجهزة االستشعار والمواد المختلفة، كما يتعلمون كيفية العمل الجماع  وأهميته  الردوينو والمحركات

وع    والمنظم لبدء مشر
ا كيفية التخطيط المنطفر

ً
ام اختالفاتهم. ويتعلمون أيض وتقبل أفكار اآلخرين واحتر

 علم  وكيفية عرضه. 


