
 
 
 

  

 جمعية الثقافة والفكر الحر  

 ت الذكاء االصطناعي وااللكترونيا ة/مدرب

، تلعب دوراً قيادياً في تطوير  1991جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام  

  والوسطى في المحافظات الجنوبية    والمرأة  والشبابالمجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال  
 من قطاع غزة. 

 :  الفرصةالغرض من 
سنة لمركز الشروق واالمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر    12الى    7لكال الجنسين من سن    ثقافية أدبية  ذ أنشطة  تنفي

لدي األطفال من    الثقافية المختلفةمن خالل ممارسة األنشطة  العقلية والنفسية  بهدف تنمية قدرات األطفال في الجوانب  
 . توااللكترونيا الذكاء االصطناعي خالل استثمار مهارتهم وقدراتهم في مجال 

 

 ت الذكاء االصطناعي وااللكترونيا مدرب : اسم فرصة العمل

 ة( ساعات متابعة مع الفرق التدريبي   5+ساعة تدريبية   20)ساعة   25 :      لــــ دة العمــم 
 الحي الياباني  - مركز الشروق و االمل   -الحر لفكر ا : جمعية الثقافة و مكان العمل

 

 الدورة: عن 

 والتي تهدف الى:   تالذكاء االصطناعي وااللكترونياتدريب ينفذ مركز الشروق واالمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر 

، ما يساهم في إحداث تطور متكامل للطفل جسدياً وذهنياً  في مواضيع الذكاء االصطناعي  ،  المعلمين واألطفال  تنمية قدرات   •

 وعاطفياً. 

مفاهيم الذكاء  لمشاركة خبراتهم وتجاربهم حسب    للمعلمينالفرصة    تالذكاء االصطناعي وااللكترونياتدريب  تيح  ي •

 االصطناعي 

 المسئوليات والمهام:  

 مفاهيم الذكاء االصطناعي و المستشعرات و البيانات  التدريب على  •

 وما هي التطبيقات العملية الممكن تطبيقها باستخدام هذا الموقع مع امثلة عملية  Teachable Machineموقع التدريب على  •

 + مجموعة من التطبيقات بلغة سكراتش   Pictobloxمقدمة عن برنامج  •

   Teachable Machineو تطبيقات عملية مع   Pictobloxبرنامج  •

 مقدمة عن االكترونيات و المجسات  •

 (  breadboard) 1تجميع مشاريع الكترونية  •

 ) متابعة للقاء السابق (   2تجميع مشاريع الكترونية  •

 والبايثون  Pictobloxمقدمة عن االردوينو و  •

 ( والبايثون  Arduino applicationلتحكم بالمشاريع االلكترونية ) Pictobloxتصميم تطبيقات برمجية من  •

   Pictobloxمشاريع الكترونية و الذكاء الصناعي مع برنامج  •

 تقييم قبلي وبعدي للمستفيدين  •

 كتابة تقرير نهائي للتدريب كامل .  •

 

 : المؤهالت  الشروط و

 .تخصص مجال الذكاء االصطناعي حاصلة على شهادة جامعية في  •

 .للتخصصالخبرة في مجال التدريب  •

 . لمعلمين واالطفالمع ا القدرة على التخطيط والعمل المنظم •

 الضغط. العمل بروح الفريق والعمل تحت  •

 االتصال والتواصل الفعال.  •

 

 الفترة المتوقعة للدورة: 

 .2022-12-14الى  2022-12-01الدورة سيتم تنفيذها من تاريخ  •

عرض   • وتقديم  سابقة  ألعمال  نماذج  ارسال  مع  الذاتية  السيرة  ارسال  الرجاء  الكفاءة  نفسه/ها  في  يجد  ولمن  على فني  مالي 

 sp.org-Swa@cfta   2022نوفمبر  28في موعد أقصاه  االيميل 
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