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مشاركةتوصیة ٢ 

 النقب

ألول مرة في شقيب السالم: عرض لمشاريع الطائرات المحلقة واالردوينو

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان التالي:"تحت رعاية برنامج متميزي النقب
أقام قسما التعليم والشبيبة في المركز الجماهيري شقيب السالم التابع لشركة المراكز الجماهيرية القطرية يوم

ُنشر: 2019-04-14 20:17:33كتب: كل العرب - الناصرة

 

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية

الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان التالي:"تحت رعاية برنامج

متميزي النقب أقام قسما التعليم والشبيبة في المركز الجماهيري

شقيب السالم التابع لشركة المراكز الجماهيرية القطرية يوما للعلوم

لطالب المدارس الثانوية في قاعة الرياضة -المدرسة الثانوية

الشاملة".

 

واضاف البيان:"اذ تم تنظم يوم للعلوم في مجال الروبوتيكا

واإللكترونيات ، حيث قام كل من قسم التعليم و قسم الشبيبة

بتنظيم عروض مختلفة وتابعت مرجية شمل مشروع الطائرات

المسيرة عن بعد و االردوينو التابع لبرنامج متميزي النقب والذي

يشرف عليهما قسم التعليم ، وايضا مشروع الطائرات المسيرة عن

بعد التابع لمشروع تحديات والذي يشرف عليه قسم الشبيبة .تضمن

اليوم عدة عروض للطائرات ومجسمات االردوينو ، عرض للطائرات

المسيرة عن بعد ، عرض لمجسمات على شكل سيارات والتحكم بها

عن طريق الهاتف حيث قام المشاركون بعرض المجسمات وشرح

مراحل بنائها لكافة الطالب والمعلمين الزائرين.وأنهت مرجية بيانها

ويقدم كل من قسم التعليم وقسم الشبيبة جزيل شكرهم لكل من

المرشدين إسماعيل النباري وميسلون امطيرات الذين ساهموا بشكل

كبير بإنجاح هذا اليوم ".

إقرا ايضا في هذا السياق:

شقيب السالم: إصابة طفل بجراح خطيرة

شقيب السالم: إصابة طفل بجراح بالغة الخطورة جّراء سقوطه عن

ارتفاع

تنظيم يوم للعلوم ضمن مشروع متميزي النقب في المركز الجماهيري

شقيب السالم

اعتقال سائق من شقيب السالم يقود شاحنة ورخصته مسحوبة منذ

4 سنوات

اعتقال سائق من شقيب السالم يقود شاحنة ورخصته مسحوبة منذ

4 سنوات

الشرطة تطلب مساعدة الجمهور في العثور على الشاب ضيف هللا ابو

هويدي من شقيب السالم

الكشف عن مشتبه ضالع بجريمة قتل شاب في شقيب السالم

فيديو: الكشف عن مشتبه ضالع بجريمة قتل شاب في شقيب السالم قبل أكثر من عام

انقاذ عالق جراء حادث طرق في شقيب السالم
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