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شركة جلوبال تكنيكس
هـى املصـدر االساسي لتـزويـد المنـطقة العربيــة
بتطبيقات التـكنـولوجـيا الممنهجـة والمعدة خصيصا للتطبيق
على المــدارس من مرحــلة ما قبـل الدراسـة وحتى التعليــم
الجامعى .
وتتميز هذه التطبيقــات بدمـج علوم الفيزيـاء و الرياضيــات
واللغات والهندســة والكمبيوتر باإلضافة للتطبيقات المتقدمة
فى مجاالت الروبـوت و النــانوتكنـولوجى وذلك فى منـاهج
موزعة على المراحل الدراسية المختلفـة مع تزويدها بمعامل
(مختبرات) لتحقيق االستغالل األمثل للحواس فى تلقى وفهم
العلوم .
وتؤهل هذه التطبيقات الطالب للعديد من اإلنجازات مثل محو
أمية التكـنولوجـيا واإلعـداد الجـيد للمجتمـع الرقمـى مع نشــر
ثقافة التعلم والبحـث ومحو الرهبة المقترنة بالمجاالت العلمية
بل وجعل هذه الثقافة أسلوب و نهج حياة .

الرغبة في التطوير
منحنى اجلدارة

لماذا  STEM؟
البرنامج :

هو مزيج تكاملي من أربعة علوم رئيسية ( العلوم ،التكنولوجيا،
الهندسة ،والرياضيات) أجمـع خبراء التعـليم والمتخصصين
مـن المعاهد و المؤسسات العالمية :

مركز البحوث الوطنية National Research Council
ومؤسسة العلوم الوطنية National Science Foundation

على أهمية إبرازها كحجر أسـاس للتعـليم في القرن الحـادي
والعـشرين.

و يمكـن تلخيــص الـ  STEMعلـى النـحو التـالي :
•إزالـة الحواجـز الفاصـلة بيـن المواد األربعة ودمجـها في
وسيـلة تعليمية واحـدة.
•تعـلم المهـارات المرتبطة بـ  STEMيعمل على انتاج
افراد يتميزون بالتفكير النقدي و العمل بصورة مستقلة.
•تقديم المعلومـات األساسية المطلوبة في مجاالت العمل
الخاصة بهذه المواد .

منحنى بلــووم لمراحل التعلم :
إن تصميم إطار مرن و منظم يتناسب مع التعليم الغير تقليدى
(أنشطة ما بعد المدرسة  ،الموهوبين  ،أنشطة المنزل) يمكن
أن يكون تحديا كبيرا نظرا لضرورة تضمينه ليس فقط الهيكل
واالطار المناسبين بل كذلك مساحة كبيرة من الحرية فالطالب
الذين يلجئون إلى التعليم الغير تقليـدى هم فى الحقيقة ينشـدون
التغيير و الرغبة فى اإلستقالل و الحرية حيث أن بيئات
التعليم الغير تقليدى تأسر اهتمامهم.
وممـا هو جدير بالذكر أن أى التغييـر المنشود لن يحدث من
خـالل التركيـز فقط على أساسيات الحضارة و التقدم بل من
خـالل المـزج بين السـعى الى الحريـة و اإلستقـالل و توفيـر
التطبيقات العلمية العملية بشكل جذاب.
كما أن التقييم المصاحب لهذه االتجاهات و المبنى على منـحنى
الجدارة (التقييم باأللوان) يعتبر جزء ال يتجزأ من الدعوة
إلى التحرر والنظام الجديد مما يوفر للطالب فرصة كبيرة
إلختيار المواد التى يدرسها من خالل نظام متكامل و متعدد
المصادر نـاهيك عن الدينـاميـكية التى تلبى متطلبـات الموهبة
كى تنمـو وتصقل.
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منهجية البرنامج
تعتمد المنهجية فى هذا البرنامج على المرونة واإلستقاللية من
خـالل أدوات و نظم محكمة و كذلك معلميـن مؤهـلين وتتلخص
مفـردات نجـاحه فى عدد من النـظم المتضمنة مثل التقييـم
بإستخدام ملف إنجاز الطالب ،المحتوى الورقى واإللكترونى،
األلعاب التعليمية و األدوات.
ولعل العامل األهم هو المرشدين من الطالب والذين يمارسون
مهام المدربيـن بعد تدريبـهم مما يدفع درجـات الفهم لهؤالء
الطـالب إلى الحـد االقصى و يؤهلـهم إلى مرحـلة اإلبـداع
واإلبتكار.

فلسفة : STEM
يرتكز البرنامج على اربعة محاور اساسية
1 .1جميع الموضوعـات المقدمة تعتمد على تطبيقـات حياتية
حقيقية و تشجع على الموهبة و االبداع (تم تصميـم
كل وحـدة تعليميـة فى البرنامج لتـأكد على قـدرة الطالب
على اإلبـداع و المعرفة من خالل منحنى بلووم لمراحل
التفكير واإلبداع حيث تزود الوحدة الطالب بمساحة
جيدة فى المعارف األولية فى كل تخصص ثم تتدرج
فى اإلتساع حتى تصل إلى مرحلة اإلبداع و اإلتقان).
2 .2دمج التصميمات فى منظومة تتكامل فيها العلوم (تتميـز
الوحدات المخـتلفة بالتكـامل فى منظـومة بنائية سهلة
وشيقة مما يجعل الطالب فى حالة تشوق إلستكمال كل
الوحدات).

1 .1حدات
2 .2بناء التجربة باستخدام التعليم المتمحور حول الطالب
حيث يقـود الطالب تجـربة التعليـم بانفسـهم (ترتبـط
األنشـطة والوحـدات بتطبيقات عملية و إن كان هناك
بعض الوح دات ذات المحتوى اإلثرائى و لكن بشكل
بسيط).
3 .3المرونة فى تناول الموضوعات بحيث تتناسب مع
مختلف قدرات االستيعاب للطالب ( يتميز البرنامج
بوجود أكثر من معيار للمضى فى تحصيل العلوم
كل منها يلبى قدرات أو مستويات معينة لمجموعة من
الطالب مما يذلل المشكالت فى دمج الطالب بالفروق
التحصيلية المعروفة).
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معـــــامل جلوبال تكنيكس
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KG - G3
معمل التـعليـم املبــكــر

Junior Lab
Programming

ال (بي بوت) مليئة بالنشاطات التخيليـة والتحديـات،
فهي أفضل وسيلة يتعلم من خاللها األطفال برمجيات
اللوجو والتطبيقات عليها.

الملحقات
•روبوت بي بوت.
•سجادة األنشطة ،شفافات.
•خوارزميات التشغيل.
•بطاريات الطاقة  ،و الشواحن المرفقة.
•األغطية اإلضافية الملونة.
•اوراق عمل الطالب.

تتنوع األنشطـة المصـاحبة للمعمـل لتغـطي مجـاالت
الرياضيات و البرمجيات و العلوم و التكنولوجيا وذلك
من خالل فعاليات وقصص يتم تنفيذها بواسطة سجادة
األنشطـة أو الشفافات التي تعطي للمعـلم حرية التأليف
و اإلبـداع و تتنوع المشروعات ومثال عليها:
تطبيقات الجمع و الطرح و اسـس البرمجة والخـواص
الفيزيائية للمواد الصلبة والتعرف على األلوان والمنطق
الهنـدسي خـاصة في تطبيقات المتـاهـات و المسـابقات
اليومية.

KG - G3
معمل التـعليـم املبــكــر

Junior Lab
Programming

الرومر هو روبوت تعليمي مميز .فهو أداة يستطيع الطالب
عـن طريقها إستكشـاف وفـهم العـالم مـن حولهم  ،وزع
منها المئات في أكثر من  27دولـة.
و يتبني الرومر لغة اللوجو في تبسيط العلوم ،والرياضيات.
فالرومر هو الحل األمثل لتعلم البرمجة ،والمحادثة ،والرياضيات،
ومهارات التواصل.

الملحقات
• روبوت الرومر.
• سجادة األنشطة.
•خوارزميات التشغيل.
•بطاريات الطاقة و الشواحن.
•األغطية اإلضافية.
•اوراق عمل الطالب .
•وحدات الذاكرة اإلضافية.

يحتل الرومر الخطوة الثانية في منظومة التعليـم
التكنولوجي لريـاض األطفـال و مرحلة التعليـم
المبـكر حـيث يتضمـن إضافة إلى البي بوت قدرات
أكبر على البرمجة و التفـاعل الصـوتي أضـافة إلـى
تضمينـه حسـاسات التتبـع و تمتـد تطبيـقـاته مـن
رياض األطفال حتى الصف األول األبتدائي.

KG - G3
معمل التـعليـم املبــكــر
ألعاب البناء من الفئة الراقية أعدت خصيصا لتناسب
مع الصفـات البيولوجية و النفسية لألطفال في هذه
المرحلة.
وتتنوع فعالياتها من بناء الحشرات و الحيوانات
البسيطة إلى محاكاة دورات الحياة للمخلوقات و
المركبات العادية من خالل وحدات اضافية .

الملحقات
•قطع التركيب.
•اوراق عمل الطالب.

Junior Lab
Construction Skills

KG - G3

Junior Lab
Think & Learn

معمل التـعليـم املبــكــر
يعد معمل و برنامج الـ  ThinkBugالخطوة
األولى في التعليم الخاص بالتدريب العملي باستخدام
المكعبات ،حيث يستطيع المعلم من خالل المكعبات
حث الطالب على القيام بالتطبيقـات العملية في
مجاالت العلوم و الرياضيات و اللغات.
كما يمكن ايضا من خالله بث القيم و الفنون بشكل
عملي عن طريق اوراق عمل الطالب واألناشيد
المغناه الخاصة بالحروف واألرقام وسرد القصص
وتخيل المستقبل وبناءه من خالل األدوات
المصاحبة.

الملحقات
•أكثر من  600مكعب بنائي يكفي الشتراك
 10طالب معا.
•اوراق عمل الطالب للحروف االبجدية و
األرقام ثالثية األبعاد.
•اوراق عمل الطالب البناء المطابق.
•أوراق للتدريب على كتابة الحروف واألرقام.
• صحيفة الطالب للتواصل مع االسرة.
•دعم من خالل الشبكة اإلنترنت.

نظرية العمل:
تمت مراعاة توجه ( )STEMفي كيفية استخدام الـ
( )ThinkBugمع الرجوع إلى المعايير التي تم وصفها من
قبل الرابطة الوطنية لتعليم األطفال ( )NAEYCوالمؤسسة
والوطنية للعلوم ( )NSFمن أجل التوصل لالستخدام األمثل
لل( )ThinkBugواالستفادة القصوى للطالب ،باإلضافة إلى
عدم إغفال أهمية الفنون بكافة أنواعها من قصص وأغاني
ونشاطات في التعليم ليناسب الطفل الشرقي.

األنشطة الممتدة:

•توفر ( )ThinkBugروح القيادة التعاون
بين الطالب وتعليم كيفية إدارة الوقت
والمحافظة على األدوات.
•تتفرد ( )ThinkBugبوجود أنشطة تنمي
الترابط األسري والنزعة الوطنية وتحفظ
التوازن السيكولوجي لدى الطفل.
•يتميز ( )ThinkBugبوجود أكثر من 150
نشاط قابلة للتطبيق.

KG - G3

Junior Lab
Robots

معمل التـعليـم املبــكــر

OLLO I :
•تعلم مهارات البناء باستخدام مكعبات بالستيكية و ألواح مثقبة و
مفصالت تثبيت تتناسب مع المرحلة العمرية للصفوف األولى
األبتدائية كما تتضمن بعض التركيبات مبادئ بسيطة لمهارات
الميكانيكا و الهندسة.
•يمكن للطالب عمل تطبيقات متعددة .
•سهلة الفك و التركيب.
•تعمل على بناء الخيال و األبداع لدى الطالب.

الملحقات
•مكعبات البناء.
•ألواح بالستيكية مثقبة.
•مفصالت التثبيت.
•حامل مصدر الطاقة.
•محرك مزود بصندوق تروس.
•المتحكم
•المتحكم عن بعد.

•يمكــن من خاللـه بنـاء نـمـاذج
مخـتلفـة مع دمـج المهارات الميكانيكية
و الهندسية و التحريك من خالل
المحركات الكهربية.
•يعد نقلة في مجال التعليــم التكنولوجي،
يتعرف من خالله الطالب على مفاهيم
نقل الطاقة و تحريك األجزاء.
•يمكن تحريك الروبوت عن طريق :
1 .1التحكم عن بعد (الالسلكي).
2 .2برنامج تم اعداده مسبقا يُمكن الروبوت
من تتبع الخط األسود.

KG - G3
معمل التـعليـم املبــكــر

Junior Lab
Brick construction

معمـل  BrickLabهو طريقـة فعـالة وبسيطـة
إلدمـاج موضوعـات (: STEMالعــلوم ،التكنولـوجـيـا،
الـهندسـة ،والريـاضيــات) في الفصول اإلبتـدائية.
فهو يخلق بيئة دينـاميـكـية للطالب يجـرون من خاللها
التجـارب و يبنون النمـاذج باستخدام المكعبات.
و يتميز المعمل بما يلي :
•جاذب بما يتضمن من مشروعات يديوية .
•مستكشف للرياضيات ،والعلوم ،واالتصاالت،
والتكنولوجيا .
•مطابق للمعايير العالمية لمحو األمية التكنولوجية ()ITEA
•يعمل على رفع معدل درجات الطالب فى االختبارات،
والمعارف ،ويبث القدرة على التفاهم و روح الجماعة.
•مناسب للمعلمين  ،وبـرامج ما بعد المدرسة  ،و يمتد
الى االنشطة الصيفية.

الملحقات
•أكثر من  5000مكعب بنائي يكفي الشتراك 30
طالب معا.
•مشاريع عملية وشيقة.
•أوراق عمل الطالب  -كتاب المعلم.

نظرية العمل
•معمل المكعبات سهل التنظيم بالنسبة للمستخدمين ،
سهل اإلعداد  ،واإلدارة  ،كما أنه يخلق بيئة حيويـة
يـقوم فيها الطالب بتصميم التجارب  ،و النماذج ،و
حل المشكالت باستخدام كتل بناء بسيطة.
•سهل التنظيف باستخدام بعض الخطوات البسيطة .
•متعة التدريس مع التطبيقات اليدوية يجعل المهمة
مناسبة لكافة الطالب.
•فعال ويحقق كفاءة فى االداء والمنهجية بشكل
ملحوظ .

االنشطة الممتدة
تقدم معامل المكعبـات حلول ممتازة النشطة ما بعد
المدرسـة الممتزجة بالمرح وسهولة اإلدارة  ،كما تتطلب
القليل جدا من التدريب لتنفيذها بنجاح عادة حيث ان
المحتوى متنوع و كبير مما سيعطى الطالب الفرصة
للحضور مرات و مرات عديدة.

G4 - G5
معمل املرحلة االبتدائية

Junior High Lab
Robots
OLLO II :
•ينمى القدرات األبداعية من خالل القدرة على بناء نماذج مختلفة و
دمجها مع المهارات الهندسية المختلفة.
•يساعد على تعلم المبادئ األساسية و نظريات تشغيل الروبوتات من
خالل التجربة العملية.
•التعرض لمفاهيم علمية مختلفة مثل السرعة و الطاقة و الحساسات.
•يساعد على تعلم البرمجة و مبادئ التفكير العلمى .
•ال يعتمد على الفك و التركيب فقط وإنما على فهم أساسيات عمل
الروبوت ودمجها مع األسلوب العلمى فى حل المشكالت.

الملحقات

•مكعبات البناء.
•ألواح بالستيكية مثقبة.
•مفصالت تثبيت.
•حامل لمصدر الطاقة.
•محرك مزود بصندوق تروس.
•متحكم.
•المتحكم عن بعد.
•محرك السيرفو.
•حساسات (أشعة تحت الحمراء ،لمس) .

G4 - G5

Junior High Lab
Physics & Math

معمل املرحلة االبتدائية

ألول مرة يتم عمل قطع جديدة تتكون من قضبان
بالستيكية لها قدرة عالية على التماسك و الوان جذابة و
قدرة فائقة على التحكم من خالل االطفال و الكبار معا.
الشكل الجديد لهذه القطع التعليمية اغرى المبدعين و
اصحاب المدارس التعليمية النتاج محتوى متخصص
يوظف هذه القطع بكفاءة و يسر.

الملحقات
•التروس.
•القضبان المختلفة االلوان و االطوال و الملمس و
الصالبة.
•ملحقات خاصة مثل االعين و االرجل و االجنحة..
•محركات  K'NEXالخاصة .

التطبيقات
تتميز القطع بقدرتها على محاكاة العديد من الحيوانات
بما تحتوى من اضافات فى مجال االطراف و العيون
للمرحلة المبكرة و بقدرتها على محاكاة التطبيقات العلمية
المثيرة فى المرحلة االبتدائية بدء من االالت البسيطة و
حتى االالت االكثر تعقيدا مثل مدن المالهى و الكبارى و
غيرها من التطبيقات االساسية فى هذه المرحلة العمرية.

G4 - G5

Junior High Lab
Design & Control

معمل املرحلة االبتدائية

باستخدام  LEGO MINDSTORMSيتمكن الطالب
من تعلم بناء وبرمجة الروبوتات التي تقوم بتنفيذ المهام
المختلفة.
حيث ان المعمل مزود بالعديد من الحساسات التي تتحكم
في حركة المحرك وتتأثر باإلضاءة والصوت واللمس .

األهداف
• تعليم مهارات البناء.
• تعليم مهارات البرمجة.
• تعلم أنواع الحركة.
• تعلم السرعة واالتجاه.
• تعلم كيفية التحكم في الحركة وكيفية تحسين الحركة.
• التعرف على حساسات المس ،والصوت ،والضوء،
واألشعة فوق الصوتية.

الملحقات
وحدة متحكم : NXT Mindstorm
•نظام بناء  LEGOمزود بجميع وسائل التكنولوجيا
الحديثة (محركات سرفو ،حساسات لمس ،وصوت،
وضوء ،وأشعة فوق الصوتية).
•مكعب ذكي .microcomputer
•برنامج يمكن التعامل معه بواسطة السحب واإلدراج.

التطبيقات
•السيارة البسيطة.
•مصيدة الفئران.
•السيارة التصادمية.
•جهاز اإلنذار.
•العب الجمباز.

G6 - G9

Applied Lab
Design & Control

معمل املرحلة املتوسطة

تتميز هذه المكونات بميزات غير موجودة فى غيرها من
االلعاب التعليمية فهى صنعت فى المانيا و هى تاتى من
الشركة التى ابتكرت القطع البالستيكية العالية التحمل منذ
العديد من السنوات  ،و اكثر ما تتميز به هى قدرتها على
الترابط من االوجه السته و تشمل المجموعة المستخدمة
قطع تتماثل مع تلك المستخدمة فى التطبيقات الحياتية ممل
يجعلها افضل القطع البالستيكية المستخدمة فى معامل
العلوم الهندسية و الروبوتكس .

الملحقات
•التروس بمختلف انواعها.
•المحركات .
•الحساسات.
•المكعبات البنائية .
•اجزاء بنائية خاصة.

التطبيقات
تتميز القطع بقدرتها على تنفيذ العدبيد من التطبيقات خاصة
و انها تتضمن محاكاة دقيقة لمعظم القطع الهندسية و بالتالى
تمكن الطالب من االنخراط فى مشروعات هندسية و علمية
دقيقة.

G6 - G9

Applied Lab
Visual Programming
البرمـجة باأليقـونـات

معمل املرحلة املتوسطة
تعد بمثابة الخطوة األولى للدخول الى عالم البرمجة
النصية حيث تعمل على تدعيم التفاعالت و ذلك
بأستخدام األيقونات الملونة بأعتبارها اقساما يتم تصنيفها
وفقا للوظيفة التي يحققها كل قسم.

التطبيقات
•السيارة ذات المطرقة
•قاذف الكرة
•البندقية
•الجرو الصغير

G6 - G9

Applied Lab

معمل املرحلة املتوسطة

Digital Electronics

المبادئ العلمية للدوائر االلكترونية وتطبيقاتها.

المكونات
مكونات الكترونية شائعة االستخدام مثل :
•المقاومة الكهربية.
•صمامات ضوئية.
•المتحكم الدقيق.
•القواطع الكهربية
•المكثفات.
•الصمام الثنائي.
•أسالك توصيل.

األهداف
• تطوير فهم الطالب لتكنولوجيا الطاقة والكهرباء
وكيفية استخدامها.
• إدراك الطالب خصائص ومكونات االكترونيات
الشائعة االستخدام.
• تعريف رموز وخصائص كل مكون.
• رسم األشكال التخطيطية لتوضيح فهم كل دائرة
كهربية .

التطبيقات
• دائرة مجس مرئي منطقي.
• دائرة تطبيقية على تأثير شميتر.
• دائرة مولد أرقام حظ.
• دائرة عداد رقمي تعمل بالضوء.
• دائرة مفتاح رقمي يعمل باللمس.

G10 - G12

Pro Lab
Design & Control

معمــل المرحــلة الثــانوية

تقدم فيكس قطع معدنية مثقبة باشكال و احجام متعددة
تصلح البتكار و عمل العديد من االشكال و االجهزة
و تعتمد على فكرة الربط بالمسمار و الصامولة مع
محاكاة كاملة للقطع المستخدمة فى الصناعاة المعدنية
و خاصة صناعة السيارات و االالت الدقيقة.

الملحقات
•قطع التوصيل.
•االلواح المعدنية ذات االبعاد المختلفة.
•الحساسات.
•التروس المتنوعة.
•المحركات.

التطبيقات
•تتنوع االنشطة لتشمل جميع االفكار الهندسية
المختلفة بدء من الروبوتات البسيطة و حتى المعقد
منها.
•تقوم الشركة بتنظيم مسابقة عالمية سنوية ينفذ من
خاللها مجموعة من االفكار ذات العالقة باحدى
المجاالت العالمية فى التطوير.
•تسعى الشركة من خالل هذه االنشطة الى بناء
فكر جديد فى الروبوتكس يقود العالم فى القرن
 21و قد رفعت الشركة شعار غزو المريخ
كاساس الختيار الطالب ذوو الكفاءة فى تصميم و
برمجة الروبوت.

Pro Lab

G10 - G12

Humanoid

معمــل المرحــلة الثــانوية

مجموعة من المحركات المزودة بالحساسات و المتصلة
بمكعب البرمجة بنظام الربط المتسلسل مما يجعلها
صالحة لالستخدام فى محاكاة جميع انواع الروبوتات
سواء المتحركة على عجل او المتحركة على ارجل.

الملحقات
•المحركات ( الديناميكسل ).
•مكعب برمجة متطور يعمل بلغة الـ .C
•قطع ربط بالستيكية.
•وحدة ربط و تحكم السلكية.
•حساسات.

التطبيقات
تتميز هذه التركيبة بالقدرة على انجاز اى تشكيل او فكرة
بدء من الحشرات البسيطة و نهاية بمحاكاة االنسان و
قدرته على المشى بارجله.
تشـارك روبوتـات البيولـويد فى مسـابقـات الروبوكب و
تتطور كل عام فى ادائها المتميز .

Pro Lab

G10 - G12

C programming

معمــل المرحــلة الثــانوية
•تعتبر لغة الـ  Cهي لغة محترفي برمجة الروبوتات.
•و تعد بمثابة محاكاة لبيئة برمجة متكاملة معتمدة
على لغة الـ  ، Cحيث ان لغة الـ  Cهي اكثر لغات
البرمجة شيوعا و استخداما.
•ينقسم هذا المعمل الى قسمين :
1 .1البرمجة بالكود
2 .2البرمجة الشيئية ( باأليقونات)

األهداف
•تعليم الطالب مهارات البرمجة المتقدمة .
•تعليم الطالب منطق البرمجة و التحريك.
•عمل تطبيقات أكثر تطورا .

التطبيقات
•آلة المنجنيق.
•الجسر المتحرك.
•محاكاة الطائرة المروحية .
•السلحفاه.
•المكنسة.

البرمجة بالكود

البرمجة الشيئية باأليقونات

Pro Lab

G10 - G12

Microcontroller

معمــل المرحــلة الثــانوية
المتحكم الدقيق هو نوع من الحاسب اآللي المصغر الذي
يمكن أن تجده داخل جميع أنواع األجهزة اإللكترونية.

المكونات
•متحكم دقيق.
•بطارية  9فولت.
•مكونات إلكترونية.
•قرص مضغوط للبرمجة.
•كابل .Serial
•أسالك.

األهداف
•تعريف المتحكم الدقيق.
•التعرف على المكونات اإللكترونية ووظائفها.
•التعرف على كيفية عمل دوائر كهربية والتحكم في
عملها باستخدام المتحكم الدقيق.
•التعرف على كيفية برمجة المتحكم الدقيق لتصميم
تطبيقات مستخدمة يومياً.

التطبيقات
•تصميم دائرة المؤشر الضوئي.
•تصميم دائرة اآللة الحاسبة.
•تصميم دائرة جهاز اإلنذار.
•تصميم دائرة مكبر الصوت.
•تصميم دائرة العداد الرقمي.

Teacher Training
تدريب املعلمـيـن
دبلومة مدرب روبوت معتمد
يحصل المتدرب على شهادة مدرب معتمد موثقة من جامعة إيداهو الحكومية
االمريكية بالتعاون مع بى سى أس العالمية – جلوبال تكنيكس

تقدم جلوبال تكنيكس برامــج طموحة و
معتمدة عالميا في مجاالت تدريب و تأهيل
المعلمين و على سبيل المثال :
 مدرب روبوت معتمد RCT ادارة تقنيات التعليم LET -ادارة التقنيات في رياض األطفال LKG

أهداف البرنامج
اوال  :أهداف عامة فى مجال التدريب:
•فهم نموذج البيئة التعليمية المتمحورة حول الطالب .
• تعزيز مهارات الطالب فى مجال االبتكار  ،وحل المشاكالت  ،والقيادة .
•أجادة أساليب التعليم التحقيقى .
•تطوير كفاءة المعلم فى مجال اإلدارة  ،و المهارات الفنية  ،والبرمجيات
واألجهزة والتقنيات التربوية  ،والبرامج األخرى ذات الصلة.
•تعزيز مهارات التعليم التعاونى و التحديات الجماعية لدى الطالب.
•إثبات الكفاءة في إدارة الفصول الدراسية والتقييم باستخدام نموذج التعلم
بالمشروعات .
•ثانيا  :أهداف متخصصة فى مجال الروبوت
•أجادة النظم المختلفة فى مجال الروبوت
•التدريب على مفاهيم البرمجة  ،المسابقات
•تطوير الوعي والفهم  ،و القدرة على االبتكار
•دعم مهارات االتصال و التحديث المستمر
•أثراء مهارات التصميم الهندسى
•اعتماد المشترك كمدرب معترف به عالميا

التدريب الخاص بمعلمي الروبوت :
تدريـب مكثف يستمر ثالثة أيام ،يقـدم من خالله مفـاهيــم تعليــم  STEMواستخـدام
الروبوتــات والتكنولوجيا باعتبارها وسائل تعليميـة.
كما يتم دعم المعلمين بمحتوى متكامل من خالل شبكة اإلنترنت .
w w w. e d u t e c w e b . c o m

Competition
مسابقات املراحل الدراسية
تنظم شركة جلوبال تكنيكس مسابقات لجميع المراحل التعليمية (الروبوت  -الهندسة  -العلوم  )....-تحـت رعاية المركز المصري
للروبوت .

فعاليات أسبوع المهندس العربي
Arab Engineering Week

تقدم الشركة و بالتزامن مع األسبوع العالمي للمهندس اسبوعا
للمهندس العربي يهـدف إلى إشعال الحماس و اإلهتمام بمهنة
الهندسـة و تكويـن إتجاهـات عامة نحو مفهــوم و أهمية
المهندسين في المجتمع.
و تحتفل جلوبال تكنيكس بأسبوع المهندس العربي في مصر
عن طريق اقامـة فعاليات هندسية للطالب و الطالبات في
الفترة من  20الى  26فبراير من كل عام.
وتهدف فعاليات عام  2011الى موضوعات ذات اهتمـام
عالمي مثل المنــاخ  ،النــانو تكنولوجي  ،الهندسة الحيوية و
الطاقة البديلة .
سارع بالتسجيل من خالل موقع المهندس العربي :
www.arabengineeringweek.com

تحديات ومسابقات فيكس وجلوبال تكنيكس VRC
إن خلق بيئة تعلمية بإمكانها اللحاق
بركب تكنولوجيا القرن الواحد
والعشرين جـزء من مهمتنـا .لذلك
ترعي جلوبال تكنيكس وتنظم
عددا من المسابقـات في مجـاالت
. STEMتقام فعاليات المسابقة هذا
العام في كل من القاهرة  ،الرياض و
أبو ظبي في آن واحد.
وستسافر الفرق المؤهلة لإلشتراك
في نـهائيات المسابقـة إلى واليـة
تكسـاساألمريكية.
www.vex-mideast.com

فعاليات ورشة عمل و مسابقة Minds-I
ألول مرة و بالتعاون مع شركة لوكـهيد األمريكية تم انتـاج قطـع هندسيــة تستخــدم فـي اإلنشـاءات
الخـاصـة بالتعـليـم
(االلعـاب التعـليميــة) و ذلك خصيصـا إلستخـدام الشـركـة في تطبيقاتها.
تتميز هذه القطع بمرونة فـائقـة و قدرة عالـية ممـا يجعــلها مؤهــلة لإلسـتـخدام فـي تطبيقــات
الروبـوت و الهندسـة و الرياضيات و العلوم ()STEM
و لنشر استخدام هذه المنتجات الفائقة الجـودة تنظـم جلوبـال بالتعاون مع شركائها في الواليات
المتحده األمريكية ورشة عمل و مسابقة سنوية .ويشترك فيها عـدد كبيــر من طـالب المدارس
الثانوية والجامعة .
للمزيد من المعلومات و التسجيل قم بزيـارة موقــع:
www.schoolrobo.com

Websites
مواقع الشركة
..................................................

www.globaltechniques.com

بي سي إس الشرق األوسط (احدى شركات جلوبال تكنيكس) ......................

www.pcsmideast.com

..................................................

www.arabeduportal.com

فيشر تكنيك الشرق األوسط(احدى شركات جلوبال تكنيكس) ......................

www.fischermideast.com

بوابة الطفل العربي

..................................................

www.arabchild.com

بوابة تقنيات التعليم

..................................................

www.edutecweb.com

......................

www.techedarabia.com

..................................................

www.mideastrade.com

الموقع الرسمي لجلوبال تكنيكس

البوابة العربية للمعرفة

موقع تطبيقات التكنولوجيا في التعليم (للمشتركين فقط)
بوابة التجارة اإللكترونية

مواقع جلوبال تكنيكس لألنشطة و املسابقات
موقع فيكس الشرق األوسط(احدى شركات جلوبال تكنيكس) ..............

www.vex-mideast.com

.........................................

www.arabengineeringweek.com

موقع الربوتات التعليمية المدرسية .........................................

www.schoolrobo.com

موقع اسبوع الهندسة العربي

شركائنا يف النجاح

GTE Partners

