
 !عاما   14للشباب والصبايا من سن 

 باإلنترنت؟ لحديثة وإتصاٌل جيدٌ معرفة بالوسائط اهل لديكم 

 لجعل مشاهدة المعالم السياحية لمدينتكم تجربة جديدة؟هل لديكم أفكاٌر 

 
 
 
 

 
 باد غودسبيرغ من وجهة نظركم..

 يبدو كيفما هي األشياء التي تستحق أن تُعرف اليوم، 
 اليوم؟ مسقط رأسكم

  
ركين وشكلوا برفقة مشاإلكترونياً  األم اقتحموا مدينتكم 

 !آخرين رحلةً رائعةً لمشاهدة المعالم السياحية فيها
 

ستقوم بالبحث عن أحد معالم المدينة من اختيارك، في 
الرغبة. عند الحاجة ألي الوقت الذي تختاره وبحسب 

و في الجوانب التقنية في بحثك عن المعلومات أ مساعدة
ً لتقديم بال سيكون مشرفو رنامج متواجدون دوما

تريد اإلنضمام للمشاركة والبدء في وقٍت المساعدة. 
ال مشكلة في ذلك أيضاً. المزيد من  –الحق وليس اآلن 

وفي  الثانية من هذا المنشورالمعلومات على الصفحة 
 موقعنا على اإلنترنت.

النتيجة التي ستخرجون بها ستدخل تاريخ باد  
غودسبيرغ من أوسع األبواب، رحلتكم ستكون األولى 

 من نوعها بكل تأكيد!
 إليكم كيفية المشاركة في برنامج

 Touri-Information 3.0! 

 

 

 

 رحلة إلكترونية في مسقط الرأس

 تصميم رحلٍة حديثة وشبابية لمشاهدة المعالم السياحية بالمدينة



 رحلة إلكترونية في مسقط الرأس

 بحث إلكتروني فردي عن َمْعلَِمك المفضل. –المرحلة األولى 

ِ في يمكنكم التسجيل   (€10)رسوم اإلشتراك  وقت أي 

 والجدول الزمني وكذلك التسجيل عبر موقعنا اإللكتروني أو مراسلتنا عبر الواتسابالمزيٍد من المعلومات 

 Heimat-Tour 03-20باستخدام الرمز:  015251013840على الرقم 

 

العروض التفديمية المطلوب منك: الفضول، المرح، الرغبة والدافع، المعرفة الكافية بالكمبيوتر )بما في ذلك وسائل التواصل اإلجتماعي، 

ً الشائعة، شبكات اإلنترنت،  باللغة العربية لعرض  يُحبذ وال يُشترط اإللمام( إن كنت تجيد صنع الفيديوهات والرسوم المتحركة سيكون رائعا

 وكذلك لجولتنا المشتركة. النتائج باللغتين العربية واأللمانية

بإحدى الوسائط اإلعالمية التي يتم عرضها وتقديمها ر من معالم باد غودسبيرغ. ا ستخرج به: وجهة نظرك ومعرفتك عن معلٍم بارز أو أكثم

 .تختارها

 الرجوع إليهم والتحدث معهم، كما يمكنهم تقديم الدعم والمشورة، التنظيم. ن يمكنكما نقدمه نحن: التنسيق، مشرفو

 وبحسب الرغبة وتوفر الوقت يمكنك المشاركة في المراحل التالية: 

 ("الجولة الشبابية" تصميمالمرحلة الثانية: ورشة رقمية )تصميم عرضك التقديمي و

 المرحلة الثالثة: بداية تطبيق الجولة الشبابية

 يورو لكل مرحلة.  5لمرحلتين الثانية والثالثة تريد أن تبدأ من هذه النقطة وليس من المرحلة األولى؟ ال مشكلة في ذلك! رسوم ا


