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اح ألسب�ع الشمول الرق�ي   اإلقل��ي اق�ت
 

��ة والتعل�م   اسم المنظمة وزارة ال�ت

 : الفاعل�ةعنوان  براعم المستقبل ( مرحلة ما قبل ر�اض االطفال ) 

ة  • ��ة و التعل�م ع� خلق بيئة تعل�م�ة شاملة خالل ف�ت ساهمت وزارة ال�ت
الجائحة لضمان حصول جميع مراحل التدر�س�ة للطلبة ع� فرص متكافئة 

ي . ومن هنا أتت براعم المستقبل 
من تعل�م ابتكاري ر�ادي عال�ي معر�ف

ز رحلة �تع� ح�ث انها �ستهدف الفئة التمه�د�ة ( ما قبل الروضة ) من أجل 
ي  ەتزو�دللطفل و التعلم الفرد�ة  ين�ي مخ�لته و يزودە بالمعرفة  بمنهج غيف

ي مرحلة ر�اض األطفال وخارج نطاق 
ي ستساعدە �ف والمهارات الجد�دة اليت

ي مرحلة و كذلك ل المدرسة
ف و�ي األمر والتعل�م �ف ضمان بناء عالقة ق��ة بني

. الطفولة المبكرة  
 

 : الفاعل�ةوصف 

بهسيتم موافاتكم    : ي
ويف  الموقع اال��ت

)  2020-10-27الثالثاء  (   اليوم:  

ي  –دولة االمارات الع���ة المتحدة  ما�كروسوفت ت�مز ) ( ع�ب  ابوظيب ي حالة  
المكان (المدينة، البلد) (�ف

نت،  تنظ�م الفاعل�ة ع�ب األن�ت
برجاء تحد�د مدينة و�لد الجهة 

 المنظمة)
 المنسق) (تفاص�ل األتصال

الحمادي م��م عادل  االسم 

ي اخ
مساعد تقن�ة المعلومات صايئ ي  

 المس�ي الوظ��ف

Mariam514711@moe.ae - 0563778777  ي
ويف �د اال��ت تفاص�ل االتصال (ال�ب

 ورقم الهاتف)
و�ــــج ل الخاص بالمنظمةير�ب مشاركة شعار  • الخاص  مشاركتك ع� موقعحدث و�براز لمعنا حيت نتمكن من ال�ت

 . باألسب�ع
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