مجمع الثالث والرابع االبتدائي
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األباء الكرام األمهات الكريمات لطالبنا وطالباتنا بالصف الرابع الى الصف التاسع ......
نهديكم أطيب التحيات العطره……..
استمرار لما بدئنا به خالل االعوام الدراسية الماضية من تفعيل التكنولوجيا داخل الصفوف لتوفير طرق
جديدة ومبتكرة ﻓﻲ عمﻠية التعﻠيﻢ والتعﻠﻢ ﻓﻲ مدارسنا ولﻠتركيز عﻠى تحسين تعﻠﻢ الطالب واثراء البيئة التعﻠيمية.
من خالل تجربة دمج التكنولوجيا ﻓﻲ التعﻠيﻢ ﻓﻲ مدارس الظهران األهﻠية والتي لم تأتي من ﻓراغ بل هﻲ وليدة
إجتماعات متعددة ودراسات وأبحاث مستفيضة حول التجارب العالمية ﻓﻲ هذا المجال ,وقد عمﻠنا جاهدين
عﻠى إدخال كل ما هو مفيد الى منظومتنا التعﻠيمية وحرصنا كل الحرص عﻠى أن تستخدم ﻓﻲ تحقيق األهداف
التعﻠيمية العصرية ,وتحقيق الفائدة لطالبنا .
وإنطالقا من حرصنا عﻠى مصﻠحة طالبنا وطالباتنا األعزء واستعداداً لﻠعام الدراسﻲ القادم 2020-2019
ﻓإنه يتوجب عﻠى أبنائنا الطﻠبة احضار أجهزة حاسوب تتواﻓق مع منظومتنا وخطتنا التعﻠيمية والتﻲ يجب ان
تتوﻓر بها المواصفات التﻲ سيتﻢ ذكرها ﻓﻲ األسفل أو يمكنكﻢ االستفادة من الفرصة التﻲ تقدمها مدارس
الظهران ﻓﻲ توﻓير اجهزة حديثة لطالب المرحﻠة االبتدائية والتﻲ حرصنا عﻠى اختيارها بعناية لتتالءم
وتتواﻓق مع متطﻠبات التعﻠيﻢ وتشمل جميع البرمجيات المطﻠوبة.
مالحظة :سيتم توفير األجهزة وتحديد سعرها مع بداية العام الدراسي القادم كما انكم باستطاعتكم شراء البرمجيات المطلوبه من المدارس
بأسعار تشجيعية او يمكنكم زيارة الروابط في االسفل لشراءها من مصادر خارجية .

قائمة المتطلبات واألسعار في حال الشراء من داخل أو خارج المدارس
شراء البرمجيات من مدارس الظهران
االعالن عن السعر مع بداية العام
الدراسﻲ 2020-2019

شراء البرمجيات من مصادر خارجية
Laptop 2 in 1

1

Windows 10
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_https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/cat/categoryID.70036700?icid=Homepage
LeftNav_02_Windows_en_US

Office Home & Student 2019
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https://products.office.com/en-us/compare-all-microsoft-officeproducts?&icid=en_US_Store_UH_software_Office&activetab=tab%3aprimaryr1

قيمة جميع البرمجيات  500ريال

McAfee Anti-Virus

4

https://www.mcafeestore.com/

NetSupport Classroom Management
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http://www.netsupportmanager.com/

Gizmos
Minecraft for Education
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