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 ورقية الجماعيةاللعبة أونو 

 .المتعة و خلق جّو من النشاط و المرحإيجاد  الهدف من هذه اللعبة الجماعية، تقوية العالقات األسرية، 

 

 الندواتأنشطة قسم الشؤون التعليمية و 

 حامي

 

 :عنوان الكتاب

 جحة في العالم اإلفتراضيطريقة العمل النا

 

 :عنوان الكتاب

 حاسوب و طرق الوقاية من األضرار في العالم اإلفتراضيجرائم الالتعرف على قانون 

 

 :عنوان الندوة

 اإلدارة الثقافية و اإلستخدام الصحيح للعالم اإلفتراضي

 4DVD -فيها مضمون /فيها شهادة/دقيقة 75: المدة الزمنية

 

 :عنوان الندوة

 اإلفتراضيالمبادئ التوجيهية لضمان أمن و سالمة األسرة في العالم 

 كتاب –فيها مضمون  /فيها شهادة /دقيقة 60: المدة الزمنية

 

 :عنوان الندوة

 تأثير الشبكات اإلجتماعية على الحياة اليومية و المبادئ التوجيهية للسلوك الصحيح لألسرة

 1DVD –فيها مضمون  /فيها شهادة /دقيقة 60: المدة الزمنية

 

 :عنوان الندوة

  حاسوب و طرق الوقاية من األضرار في العالم اإلفتراضيجرائم الالتعرف على قانون 
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 كتاب –فيها مضمون  /فيها شهادة /دقيقة 60: المدة الزمنية

 

 :عنوان الندوة

 إدارة أنظمة الحاسوب في العالم اإلفتراضي

 1DVD –فيها مضمون  /فيها شهادة /دقيقة 60: المدة الزمنية

 

 :عنوان الندوة

 جحة في العالم اإلفتراضي خلق فرصة عمل نا

 كتاب –فيها مضمون  /فيها شهادة /دقيقة 60: المدة الزمنية

 

 للتواصل مع مجموعة حامي

 

 

 حامي 

 لعب، منافسة، تعلّم

 

و نستفيد  لسهلة جداً، نقوم بخلق عالقات معها خالل فترة زمنية قياسية،باالوصول إلى األدوات و التقنيات الحديثة اليوم  ت عمليةلقد أصبح

لذلك يتوجب القيام بأبحاث و دراسات دقيقة في هذا المجال و ذلك حتى ال تتحول هذه التقنية من خدمة ظاهرها أنها . منها في حياتنا اليومية

اف و نحن نفتخر  في مجموعة حامي بأننا نقوم بتحليل أهد. على مستوى المنزل، األسرة و المجتمع خطر كبير جداً تهديد و األمثل، إلى 

عن سلوكيات الُمنتجين لهذه األدوات و التقنيات على مستوى العالم اإلفتراضي، حيث نضعها تحت المجهر، و نقوم بتقديم  المعلومات الناتجة 

 .ألُناسنا األعزاء في بلدنا( األطفال، الفتيان، األسرة)طريق تصميم هيكلي دقيق باستخدام برنامج حامي 
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