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للتعّلم  rلذي عقدته وrجهة rأرzن  rلمخّيم rأول  rلذي حققه   xلنجاr تأسيسا على 
وrلّتباzل rلثقافي صيف rلعام r i2012تخذ rلمخّيم طبيعة ثابتة ليعقد مرتين كّل 
rلمنعقد  rلثاني  rلمخّيم   uلتوصيا  rوتنفيذ  cلشتوّيةrو rلّصيفية  rلعطلتين  عام خال 
موسم شتاi2013 l تّم توسعة pطار rلفئة rلمستهدفة من برrمج rلمخّيم ليشمل طلبة 
rلمخّيم  وينعقد   c)عامًا  18-14( rلمدrرس  طلبة  جانب  pلى  عامًا(   25-19(  uلجامعاr
rلَتعُلم  "متعة  شعار  تحت   "tzلقياrو للتكنولوجيا   sلشباr "مخّيم  rلثالث  rلعربي  rلشبابي 
 sللشبا rلعام   rلّصيفية لهذr وrلَتشويق" بنسخته   uبالَتحِديا  lفي جٍو ملي lلزماr وrلعمل مع 
مدينة  في  وذلك   uلجامعاrو rلمدrرس  في  rلدرrسة  مقاعد  على  rلجنسين  من   sلعرr وللطلبة 
rلّصيفية   tلدورr rلهاشمية لمّدt 12 يومًا متوrصًا في zورتينj تمتد  بالمملكة rأرzنية  عّمان 
rأولى خال rلفترt 6/26-2013/7/7م ]8/17-1434/8/28هـ[i فيما تمتد rلدورr tلّصيفية rلثانية 

c]8/14-2013/8/25م ]10/7-1434/10/18هـ tلفترr خال
 wلناشئة خارr لعربيةr هبrلّصيفية في تجمع للموr لعطلةr ستثمار جانب منr لمخّيم علىr يقوم
rلتجمع في تنمية معارف   rمن هذ tzاستفاrو iuلجامعاrو rلمدrرس  rلتقليدي في  rلجو  pطار 
rلموهبة   uمقّوما وتنمية  rلتطبيقية  rلتكنولوجيا   uمجاا في  ومهارrتهم  rلمشاركين  rلطلبة 
 lrجوn فعها لأمام فيzستكشاف مناطق تفوق كل منهم وتوجيهها وrلديهم و tzلقياrع وrإبدrو
وتباzل  وrلتفاعل  rلديمقرrطية  وممارسة  rلمسؤولية  وتحمل  وrلتعاون  rلمحبة   xرو تسوzها 
rلخبرur مع rأخوt وrأشقاr lلمشاركين من rلدول rلعربية rلمختلفةi ومرrعيًا في ذلك لثقافتنا 

cأصيلr لعربيr ثناrتنا وتقاليدنا وتمسكنا بترrzوعا
يسعى rلمخّيم pلى nن يكون ما يقدمه منافسا لما تقّدمه nرقى rلمؤسساr uلعلمية سوlr من 
rلمخّيم  برنامج  ويعمل   cلمختلفةr  uلخدماrو rلمدربين  من حيث  nو  rلتدريبية  rلبرrمج  حيث 
 tومحفز  tمثير pبدrعية  تربوّية  بطرق  rلتكنولوجية  rلعلوم  تقديم  خال  من   iلتقنيrو rلعلمي 
وتزويدهم   iلتكنولوجيةr  urرrإصدrو  urلمستجَدr  vحدnَ على  rلطلبة  تدريب  على   iللتفكير
rلمستخدمةi وذلك في بيئة تربوية   uم متقّدم للتطبيقاrلازمة استخدr  urلمهارrبالمعارف و
 cلمشاركينr لطلبةr لدى urلذr لشخصية وتنميةrية وzلقياr urلمهارr متكاملة تعمل على تعزيز
تصميم   euمجاا وrلثانية  rأولى  zورتيه  خال  من  وrلتقني  مي  rلعل rلمخيّم  برنامج  ويتناول 
 czأبعاr أفام ثنائيةrلمتحركة وr لرسومr تصميم iإلكترونيةr sألعاr تطوير iإلكترونّيةr قعrلموr

czأبعاr أجسام ثاثيةrلهندسية وr wلنماذr وتشكيل lوبنا
وpضافة pلى rلمساقاu وrَأنشطة rلتعليمَية وrلتطبيقاr uلعملَية rلمتخصصة في مجال rلتصميم 
rلتكنولوجيi تشتمل فعالَياr uلمخّيم على محاضرur وندوur وجلساu حوrر لبحث ومناقشة 
 uنشاطا على  كذلك  rلمخّيم   uفعاليا تشتمل  كما   ctلمعاصرr وrلعالمَية  rلعربَية  rلقضايا  nَبرز 

cعلمَية وعملَية uومشروعا uسياحّية ورياضَية وكشفَية وثقافَية وترفيهَية ومسابقا

" لقيا لشبا للتكنولوجيا  حو "مخيم 
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ينعقد »مخّيم rلشباs للتكنولوجيا وrلقياtz« في مجمع عمون rلفندقي rلتعليمي rلوrقع وسط rلعاصمة 
 cفندقية كاملة uفندق 4 نجوم بخدما iكلية جامعية iمدرسة فندقية ثانوية eلمجمع علىr ويشتمل iعّمان
وتمتد فترr tنعقاr zلمخّيم لمدt 12 يومًا متوrصًا وذلك في zورتينj تمتد rلدورr tلّصيفية rأولى لكٍل من 
فيما   i]8/17-1434/8/28هـ[ 6/26-2013/7/7م  rأربعاr-lأحد   tلفترr خال   uلجامعاrو rلمدrرس  طلبة 

 c]أحد 8/14-2013/8/25م ]10/7-1434/10/18هـr-lأربعاr tلفترr لثانية خالr لّصيفيةr tلدورr تمتد

rستثمار nوقاr uلفرrغ خال rلعطلة rلّصيفية rستثمارp rيجابّيا في rلتعّلم وrلعملi وفي ممارسة nلوrن من 
 uلمسابقاrو sَألعاrلَترفيه وrلمتعة وr لثقافي ووسائلrلرياضي وrلتكنولوجي وrلعلمي وr ابتكاريr لنشاطr

cوغيرها uلّرحاrو
 vحدn على  وتدريبهم   iمتقدمة عملية   urومهار عاzَية  وغير  ُمتنِوعة  ثرَية   urخبر rلمشاركين   sكساp
يقّدمها  rلتي   tلفريدr  uلبرمجياr عبر   sلحاسوr علم   uوتطبيقا rلتكنولوجيا   uفي موضوعا urلمستجدr

cلتعليميr لمخّيم ضمن برنامجهr
 urلدولية ذrلعربية وrلمحلية وr لتكنولوجيةr uلمنافساrو uلمسابقاr لّطلبة وتأهيلهم للمشاركة فيr تهيئة
rلعاقة بتصميم rلويب وpنتاr wلرسوم rلمتحركة وrأفام ثنائية وثاثية rأبعاz وتصميم rألعاr sلتفاعلية 

cلهندسيr لرسمrلموبايل وr uوتطبيقا
تأهيل rلطلبة اجتياز rختبارur شركة rأzوبي rلعالمية ومنحهم شهاurz معتمدt من rلشركة في مجال 

rلبرمجياr uلمختلفة rلتي تطرحها
rستغال موrهب rلشباs وتنميتها بتوفير rلمناr yلتنافسي rلذي يطلق طاقاr uلمشاركين وpمكاناتهم في 

cلمختلفةr عrإبدr uمجاا
تمكين rلشباs وبناl قدرrتهم وتنمية معارفهم ومهارrتهم rلتعّلميةi وتنمية rلّشخصية rلقياzية وrاستقالية 
وrلعقل rلبّحاv للّطلبة rلمشاركين ومهارr urاتصال وrلعمل rلجماعي لديهمi كذلك تنمية rلجانب rلتربوي 

cلطالب بأهميتهr حساسpآخرين وr لتعامل معrو
pتاحة rلحِرَيـة للّطلبة rلمشاركين في rلَتعُلم وrكتساr sلخبرur في جّو مليl بالِديمقرrطَية وrاستقالَية 

cَأهلr عن ًrلَنفس بعيدr على zاعتماrو
 uلجامعاrرس وrلمدr لطابي فيr لعملr tرrzpلطابية وr لحركةr tzر على قياzلقاr sلّشباr خلق جيل من

 cأعمالr tzوريا
 iلمخّيمr في  rلممثلة  rأخرى  rلمتنّوعة  rلعربية   uبالثقافا لاختاط  rلمشاركين  للّطلبة  rلفرصة  pتاحة 
 lصدقاnَ sكتساr لعمل علىrو iنهمrقرn لثقافية معrلعلمية وr uلمعلوماrو urلخبرr لzلتفاعل وتباrلتعارف وrو

cلَتطُورrلَثقافة وrلعلم وr طلبة ُيحُبون - xلمرrلمتعة وr يتقاسمون معهم zجد
rلمملكة  في  وrلعمرrنية  وrلثقافية  وrلتاريخية  rلسياحية  rلمعالم  على  لاطاع  للمشاركين  rلفرصة  توفير 

cلهاشميةr نيةzأرr

cلعربيةr للغةr
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نعقا فتر  لمخيم  نعقا  مكا 

لمخيم ف  أهد
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اشتر ط  شر كو  لمشا

 )vإناrلذكور وr( لجنسينr لّطلبة منr لمخّيمr يستهدف
rلتربوّية  وrلمرrكز  وrلخاصة  rلحكومية  rلمدrرس  في 
وrلجامعاu من مختلف rلّدول rلعربّية مّمن تقع nعمارهم 
ضمن rلفئتين rلعمرّيتين 14 – 18 عامًا )لطلبة rلمدrرس( 
 uحتياجاr  tعاrمر ويتم   c)uلجامعاr )لطلبة  عامًا  و19 – 25 
من  ويتطّلب   ctzمحّد  uفئا pلى  توزيعهم  عبر  rلمشاركين 

eآتيةr لشروطr ن تنطبق عليهمn لمشاركينr
cلعلميrيمي وzأكاr لتفوقr    

cو غيرهاn و رياضيةn بيةzn وn و فنيةn علمية uع في مجااrإبدrلموهبة وr لتمّتع بعناصرr    
cAcnad Pgnsnrgno م برنامجrباستخد tفيكي وخبرrلجرr لتصميمr إلمام بمجالr    

 cنrاّتزrلّنضج وr uية وبمقّوماzلقياr uلسماrلشخصّية وr urلتمّتع بالمهارr    
ctلمعاصرr لعالميةrلعربية وr اهتمام بالقضاياrإلمام وr    

cلعربيةr للغةr
لمخيم لمستخدمة في  للغة 

"؟ لقيا لشبا للتكنولوجيا  بما يتميز "مخيم 

ctلَصغيرr uلمجموعاr وnَ لفصولrcلمشاركينr لمنافسة بينrعلمّية و uتحّديا
 cاستقالَيةrتي وrلَذr لَتعُلمrctجديد uقاrصد

cُمتنِوعة uثقافاcنوعَية uتسهيا
 cلَتعُلمrاستكشاف وrلمتعة وr ع جّوrإِبدrو rلَتفكير   urبمهار rلمشبع  rلجّو 

rلجّو rلُمشِجع للحوrر rلِديمقرrطي وrلَتعبير 
cآخرr يnلَرr مrحترrي بحِرَيـة وnلَرr عن

 tلتلفزr uسعة عبر محطاrلوr إعاميةr لتغطيةr
ctlلمقروr لصحفrإلكترونية وr uباrلبّوrو
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لمصاحبة نشاطاته  لمخيم  فعاليا 

"sلّشاr لمصّممr" برنامج dلّتدريبّيةrلّتعليمّية وr uلفعالّياrو uلنشاطاr
 iلّتكنولوجياrلتصميم وr uفي موضوعا tفة ومعاصرzتربوية ها uلّتعليمي للمخّيم على مساقاr لبرنامجr يشتمل
تتمّثل في برنامج "rلمصّمم rلّشاr j"sلذي يجمع ما بين rلمرx وrلمتعة وتعّلم وrكتساr sلمهارr urلكافية 
ذr urلعاقة بالتطبيقاr uلمتقدمة في مجااr uلّتصميم rلمختلفة باستخدrم nحدr vلبرمجياu وبوrقع 48 
للطلبة في مجال تكنولوجيا  وrلّتصميمّية  rلقدرr urإبدrعية  rلبرنامج pلى تطوير  ساعة تدريبيةc ويهدف 

eلمشاركين من خالr لطلبةr غلبّيةn uعلى تفضيا lًبنا uلمعلوماr

 e]أولى 6/26-2013/7/7م ]8/17-1434/8/28هـr tلدورr
rلعمل على تصميم rلموrقع rإلكترونّية ونشرها على rلشبكة rلعنكبوتية وn dو تطوير nلعاs فيديو وتحميلها 

eناهzn لمساقينr لفيديو من خالr sلعاnلموبايل وr uضمن تطبيقا
مساق تصميم rلويب iWda Ddrhfm ويقوم rلطلبة من خاله بالّتدريب وتصميم موقع pلكتروني يتّم نشره 
على شبكة rإنترنت في نهاية rلبرنامجi وذلك باستخدrم تطبيق Acnad Dqd`lvd`udq CS6 وrاستعانة 

cJ`u` Sbqhosو iAcnad Pgnsnrgno CS6i iQtdqxi HTML uببرمجيا
وتصميم  بالّتدريب  rلطلبة من خاله  ويقوم   iG`ld Ddudknoldms rإلكترونية   sألعاr مساق صناعة 
لعبة رقمية تفاعلية ثاثية rأبعاz يتّم نشرها كتطبيق على جهاز rلموبايل nو rلكمبيوتر rللوحي في نهاية 

cUmhsx 4c0و Atsncdrj 3D Sstchn M`w 2013 uلبرمجياr مrوذلك باستخد iلبرنامجr
 e]لثانية 8/14-2013/8/25م ]10/7-1434/10/18هـr tلدورr

rلعمل على pنتاr wلرسوم rلمتحركة وrأفام ثنائية rأبعاz ونشرها في قناt خاصة على Ttad Ynt وn dو 
تطوير نموذw لتصميم هندسي ثاثي rأبعاz ورفعه على صفحة rلمخيم على ie`bdannj وذلك من خال 

eناهzn لمساقينr
مساق nفام rلكرتون i2D Amhl`shnm ويقوم rلطلبة من خاله بالّتدريب وتصميم فيلم للرسوم rلمتحركة 
 Acnad Fk`rg CS6 م تطبيقrوذلك باستخد iلبرنامجr في نهاية  Ynt Ttad خاصة على tيتم بّثه على قنا

cAcnad Ikktrsq`snq CS6و Acnad Pgnsnrgno CS6 uاستعانة ببرمجياrو
 uبالّتدريب وتصميم مباني ومنشآ مساق rلتصميم rلهندسي i3D Mncdkhmf ويقوم rلطلبة من خاله 
هندسة ثاثية rأبعاz يتّم رفعها على صفحة rلمخيم على e`bdannj في نهاية rلبرنامجi وذلك باستخدrم 

cAtsncdrj AtsnCAD 2013 و Atsncdrj 3D Sstchn M`w 2013 uلبرمجياr
برنامج rلتربية rلقياzية وتنمية rلّشخصّية

يتلّقى rلطلبة rلمشاركون في rلمخّيم -عبر مجموعة من rلمحاضرur وrلّندوur وجلساr uلحوrر بوrقع 6 
ساعاu تدريبية - تدريباu في مجموعة مختارt من rلموضوعاr uآتيةe تنمية rلمهارr urلقياzيةi تطوير 
 tرrzpو itzلمتعدr urlلذكاr iلتفكيرr urمهار iفعَيةrلدr iرrلقرr تخاذr urمهار iصلrلتوrاتصال وr urمهار iurلذr
rلحوrر وورش rلعمل وrلنشاطاr uلشبابيةc كما يشارك rلطلبة rلملتحقون بالمخّيم بجلساu حوrر ونقاش مع 
شخصياu قياzية لبحث ومناقشة nبرز rلقضايا rلعربّية وrلعالمية rلمعاصرt من مثلr eلديمقرrطية وحقوق 
 uوكذلك في موضوعا iلبديلةr لطاقةrو iلمياهr شّح iلسياسيr كrلحرrو xإصاr في sلشباr ورz iإنسانr
 iإتيكيتr فّن   iلشبابيةrو rلطابية   uلمشكاr  iلمهنيrو rلجامعي   zإرشاr  eمثل من  وتوجيهية  تربوية 
ومهارr urلقرr tlrلسريعةc تهدف هذه rلجلساp uلى توعية rلطلبة بالموضوعاr uلحياتيةi وكذلك pشرrكهم 
في عملية rلنقاش وrلحوrر rلعلمي وrلبّناcl وبعد rانتهاl من rلتدريب يقوم rلمشاركون بعرض تجربتهم حول 

ctجديد urكتسبوه من خبرr ما

.1

.2
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uلمسابقاrو uلمشروعاr       
 uوتجري مسابقا iعمل uلى مجموعاp rلمخّيم  rلمشاركين في  rلطلبة  يتّم تقسيم 
 szأrو وrلثقافة  وrلفنون  وrلتصميم   sلحاسوr  uمجاا في   uلمجموعاr هذه  بين 
وrلقياtz وrلتنظيمc كذلك يتوّجب على كّل مشارك في rأيام rأولى من rلمخّيم تحديد 
مشروع تطبيقي محوسب إنجاز موقع pلكتروني nو فيلم للرسوم rلمتحركة nو تطبيق 
للعبة pلكترونية nو تصميم لنموذw هندسي ُينّفذه خال nّيام rلمخّيم بااشترrك مع زمائه 
من nفرr zrلفريق وبإشرrف rأستاذ rلمختص بوrقع 18 ساعة عملi ويقوم rلمشارك بعرض 
 uلمجموعاrو  uللمشروعا قّيمة  rلمخّيمi ويتّم منح جوrئز  rأيام rأخيرt من  مشروعه في 
rلفائزt بحسب rلفئاr uلعمرية لضمان rلعدrلة وrلشفافيةc وبحيث تخضع rلمشروعاu للتقييم 
من قبل لجنة علمّية متخّصصة وفق معايير محّدtz يتّم تعميمها على rلّطلبة مع بدr lنطاق 

cلمخّيمr uفعالّيا
rلزيارr urلميدrنّية rلعلمّية

بهدف pعطاr lلطلبة rلفرصة للتعرف وrلتفاعل مع rلمؤّسساr uأكاzيمّية وrلشركاr uلعاملة 
من  rثنتين  pلى  ميدrنية   urزيار تنظيم  يتّم   iلتكنولوجيr وrلعلمي  rلتربوي  rلميدrن  في 
 iإعاميr wإنتاrبيش للتصميم وrشركة خر iKhmf'r Ab`cdlx مدرسة eآتيةr uلمؤسساr
في  rلتفاعلي  لإعام   S`d ومعهد   iImsdq`bshud G`lhmf L`a rلتفاعلية   sألعاr مختبر 

cلعاصمة عّمانr
rلبرنامج rلثقافي وrلرياضي 

 xلى صرp ثقافّية urلمبرمجة منها زيارr uلنشاطاr لبرنامج على مجموعة منr rيشتمل هذ
 uومسابقا  uونشاطا  iلشعبيr  rجار وسوق   uلوكااr شارع   iلّتلr وصفي   tرrz nو  rلّشهيد 
وrلمدينة  rلحسين  rلملك  pلى حدrئق  ورياضية  ترفيهية   uورحا  iوفنية وثقافية  rجتماعية 
rلرياضية وrلحدrئق rلعاّمةi ونشاطاu رياضية وكشفّية وقدرur تحّمل متنّوعةi باإضافة pلى 
 iأطفالr ومتحف  rلملكي   urلسيارr متحف  pلى  تثقيفية   urكزيار rختيارية   tحّر  uنشاطا
nو مسرx وسط  rلرينبو   xومسر  iلمخّيمr في  للمشاركين  rلممثلة  للدول   urلسفارr وبعض 

cلبلدr
rلبرنامج rلسياحي وrلّترفيهي

يشتمل rلبرنامج rلسياحي pلى زيارur أبرز rلمعالم rلتاريخية وrلطبيعّية في rأرzنi وذلك 
نهاية  عطلة  nو خال  rلتعليمي  rلبرنامج   lنتهاr بعد  يوم  ڦ/ڥ   tلمّد rلمخّيم  nّيام  بعض  في 
 urزيار iلعقبةrو lrلبترr مدينتي iأثريةr مدينة جرش eلىp uورحا urمنها زيار jأسبوعr
 cلبلدr لروماني ومنطقة وسطr wلمدرrلقلعة وrنية وrلعمرr لمعالمr برزn لىp خل مدينة عّمانrz
 iرم ووzrي  rلشوبك  قلعة  منطقتي  في   urومغامر rختيارية  سياحية   uرحا pلى  باإضافة 
 iشعبي vrترفيهية وفولكلورية وتر uمسياn لبرنامجr كذلك يتضّمن cلمّيتr لبحرr ومنطقة

cتسوق uوجوا iلترويحيةr لجبيهةr ومدينة sألعاrلماهي وr قعrلى موp urوزيار

   .3

لمصاحبة نشاطاته  لمخيم  تابعا فعاليا 

.4

.5

.6
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فعالّياu تدريبية
 Acnad Pgnsnrgno م برنامجrستخدr على sغبين بالتدّرrلرr لمخّيمr لمشاركين فيr يمكن للطلبة من
 lلثاثاrاثنين وr ر يوميrلمخّيم وتستمر على مدr لتي تسبقr لمتخصصةr tالتحاق بالدورr وتطبيقاته CS6
بوrقع 10 ساعاu تدريبية خال rلفترt 6/24-2013/6/25م ]8/15-1434/8/16هـ[ بالّنسبة للدورr tلصيفّية 

cلثانيةr t8/12-2013/8/13م ]10/5-1434/10/6هـ[ بالّنسبة للدور tلفترr أولى وخالr
معرض rلترvr وrلحضارr tلعربي

معرض يتم تنظيمه من قبل rلطلبة rلمشاركين في rلمخّيم بزوrياه rلتربوية وrلثقافية وrلسياحية وrأzبية 
cلمخّيمr لممثلة فيr ثية وشعبية للدّولrتر uومنتجا urويضم صور وبروشور iنيةrلعمرrو

معرض "rلمخّيم يبرز موrهبنا"
rإبدrعية  وrخترrعاتهم ومنتجاتهم  وrبتكارrتهم  rلمشاركين  rلطلبة   uلعرض مشروعا يتم تنظيمه  معرض 
وrلتعريف بهاi إبرrز موrهبهم وقدرrتهم وتحفيزهم للعمل وrإبدrعi تكريسًا لثقافة رعاية rلموهوبين وتحويل 

cعيrبدp لى منتجp أفكارr
جلسة حوrرية "قضايا شبابية"

rلقضايا rلمهّمة من وجهة نظر  جلسة حوrرية يعرض فيها ممّثل عن كل وفد مشارك في rلمخّيم أحد 
 iلتكنولوجياr  iلبيئةr  izاقتصاr  iلعملr rلتعليمi سوق   iلرياضةr  iإعامr  eفي  uموضوعا مثل  من   iشبابّية

cوغيرها iلسياسيةr لمشاركةr

 urlبكفا rلمخّيم   uفعاليا تنفيذ  في  rلمشاركة  rلعاملة  rلهيئة  تتمتع 
ممّيزt وبخبرt متنامية في تقديم برrمج متنوعة وعديدt للطلبة في 
مجااr uلحاسوs وتطبيقاتهi ويشرف على تنفيذ برrمج rلمخّيم rلّصيفي 
وفعالياته بدورتيه نخبة متميزt من rلخبرlr وrلمدربين rلمختصين في 
rzpرr tلمخّيماu وعدm zخر من معلمي rلمدrرس وnساتذr tلجامعاu في 
rأرzن pضافة pلى متطوعين من طلبة rلجامعاr uأرzنيةc كذلك يقيم 
مع rلطلبة خال فترr tلمخّيم مجموعة من rلمشرفين rلتربوّيين من 
 tلمباشرr لّتامةr لرقابةr لّتوجيه بما يضمنrو zإرشاr في tلخبرr ذوي
وغير rلمباشرt على مدrر rلّساعةi ويرrفق rلمشرفون rلطلبة في جميع 
 tرrzp ترّحب  كذلك   cلمخّيمr  zنعقاr  tفتر طيلة  وبرrمجهم  جواتهم 

cبذلك rلمختلفة في حال رغبوr لعربيةr لدولr فقين للطلبة منrلمرr لمخّيم بالمشرفينr

لمخيم على هامش 

فية إشر لهيئة  لمعلمو 
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أخر لتسهيا  صا  لمو لطعا  إقامة 

rلمدرسة  في  بدورتيه  rلتعليمية  rلّصيفي  rلمخّيم   uفعالّيا تنعقد 
rلتعليمي  rلفندقي  rلتابعة لمجمع عمون  rلجامعية  rلفندقية rأرzنية 
rلرrبع  rلدوrر  بين  شاسعة   uمساحا وعلى  جميلة  ضاحية  في  rلوrقع 
rلعاصمة عمانc وrلمجّمع مجهز تجهيزr كامًا  وrلدوrر rلخامس وسط 
فندق سنشري  في  لهم  rلمريحة  rإقامة  وتوفير  rلمشاركين  استقبال 
بارك rلّتابع للمجّمع )**** نجوم( في غرف مجّهزt تتسع كل منها اثنين 

cلرعايةrلتنظيف وr uفضًا عن توفير خدما iلمشاركينr و ثاثة منn
nّما rلمطعم فيشتمل على صالة وrسعة لتناول rلطعام ومطبخ مزَوz بأحدr vلتسهياiu ويقدم 
nشهى rلمأكواr uلعربية وrأجنبية rلتي تائم nذوrق rلمشاركينc وُيقّدم rلمخّيم للمشاركين 
ثاv وجباu صحية متكاملة )فطورi غدilr عشاi)l كما يقوم بتوفير وجباr uلطعام rلازمة مجانا 

 cلمخّيم وفعالياتهr uلمرتبطة بنشاطاr لخارجيةr urلزيارrو uلرحاr يامn
 uلَنشاطاr لمشاركة فيr لّطلبة منr من نوعها ُتمّكن tمتنِوعة وفريد uلمخّيم تسهياr وُيقِدم
من  rلعديد  rلمخّيم  وُيوِفر   cلمختلفةr وrلَترفيهَية  وrلِسياحَية  وrلثقافية  وrاجتماعَية  rلِرياضَية 
لبيع  ومقصف   iومصّلى  iجعrلمرrو وrلكتب   uلدورياr  vحدn تضّم  مكتبة  منها   uلَتسهياr
 tمجهز مدرسّية  صّفّية  وغرف   uوقاعا  iلسكاكرrو  uلمشروباrو وrلعصائر  rلخفيفة   uلمأكواr
 uلخدما rلمشاركين  rلّطلبة  rستخدrم  تتيح  rلحديثة  وrلسمعية  وrلبصرية  rلتعليمية  بالوسائل 
شبكة rإنترنت rلعالمّية وrلبريد rإلكتروني في nوقاu محّدtz تحت pشرrف rلمنّظمينi ومرrفق 
رياضية تشتمل على ماعب rzخلّية وخارجية ومسبحi وساحاu خارجية وrسعة ذp urطالة 

cلمختلفةr uلنشاطاr قامةpلكشفي وr لتخييمrجميلة ومناطق للتنزه و
وُيوّفر rلمخُيم خدمة rستقبال ووrzع rلطلبة rلمشاركين من خارr wأرzن وتأمين موrصاتهم من 
 uلمرتبطة بنشاطاr لخارجيةr urلزيارrو uلرحاr يامn مجانا uصاrلموr كما ُيوّفر iلمطارr ِلىpو

cحديثة ومكّيفة uوحافا urلّصيفي وفعالياته في سيارr لمخّيمr

كة لمشا سو 
يبلغ رسم rلمشاركة في rلمخّيم للطلبة rأرzنيين z 1050ينار nرzنيi وللطلبة غير rأرzنيين 
z 2200وار nميركي )nو ما يعاzلها بالدينار rأرzني(c يشمل رسم rاشترrك تكاليف rإقامة 
rلكاملة ووجباr uلطعامi وrلبرنامج rأكاzيمي وrلموr zrلتعليميةi وrلبرنامج rلّسياحيi وتنفيذ 
rلدrخلية   uلتنقاrو  iurوزيار  uوفعالّياته من رحا rلمخّيم  ببرنامج  rلمرتبطة   uلنشاطاr
 iإنترنتr م شبكةrستخدrلمدفوعة مسبقًا وr لهاتفr وبطاقة iلمطارr لىpمن و uصاrلموrو
ورسوم zخول rأماكن rلسياحية بمرrفقة rأzلة rلسياحيينc وا يشمل رسم rاشترrك تكاليف 
rلغسيل وrلكي وrلنشاطاr uلحرr tاختيارية وrلمصروفاr uلشخصيةc كذلك ا يشمل رسم 
rاشترrك تكاليف rلمبيت وrإقامة pذr تجاوز موعد rلوصول nو rلمغاzرt عن يوٍم وrحد   

cللمخّيم tzلمحّدr tلفترr wخار  
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كة لمشا سو  تابعا 

يقوم كل مشارك في rلمخّيم بدفع تأمين مسترz قيمته z 50وارn ًrميركيًاi على nن يعاz في نهاية rلمخّيم 
cلمخّيمr ضrلمستخدمة أغرr فقrلمرr لمشارك وسامةr طرف lخاp لتأكد منr للمشارك بعد

 lلعشاrإفطار وr لمبيت ووجبتيr لكاملة بدونr لمخّيمr uغبين باالتحاق بفعالياrلرr نيينzأرr يمكن للّطلبة
cنيzرn ينارz 650 ك يبلغrشترr لتسجيل للمخّيم برسمr

)بدون  فقط  وrلّتدريبّية  rلّتعليمّية   uلفعالّياrو  uلنشاطاr في  بالمشاركة  rأرzنيين  rلطلبة  من  للرrغبين 
rلتسجيل برسم rشترrك يبلغ  rلطعام وrلزيارur وrلرحاu وrلفعالياr uأخرى(p iمكانية   uلمبيت ووجباr

 ctلمتميزr uللمشاركا uمكانية منح خصوماp ني معzرn ينارz 300
للطلبة rلرrغبين باالتحاق بالبرنامج rلتدريبي حول برنامج Acnad Pgnsnrgno CS6 وتطبيقاته تسديد 
رسم يبلغ z 200وار nميركي )nو ما يعاzله بالدينار rأرzني( للمشارك rلوrحدi يضاف لذلك مبلغ 180 

cيومين tلكاملة لمدr لفندقيةr إقامةr بدل rًوارz قصاه 2013/6/5مn لرسوم في موعدr فيجب تسديد كامل iلمشاركةr لمشارك بإرسال طلبr في حال قيام
 tللدور بالّنسبة  ]1434/9/16هـ[  2013/7/24م  nقصاه  موعد  وفي   iأولىr  tللدور بالّنسبة  ]1434/7/26هـ[ 

cتسجيله lلغاp وبخاف ذلك يتم iلتسجيلr zلثانية اعتماr
في حال pلغاr lلتسجيل قبل nسبوعين من موعد بدn lّي من zورتي rلمخّيم يتم خصم 40% من rلرسوم 
 itzلمسدr لرسومr يتم خصم 60% من tلّدورr lسبوع من موعد بدn لتسجيل قبلr lلغاp وفي حال itzلمسدr
 tلّدورr uنطاق فعالّياr مشاركته مع lية رسوم قام بدفعها في حال قيامه بإلغاn للمشارك zفي حين لن تعا

cلمسّجل لهاr
eضافية لكّل منr فزrتشجيعّية بنسبة 10% كحو uُتمنح خصوما

cنzُأرr خلrz لبنوكr حدnَ لثقافي مسحوبًا علىr لzلتباrن للتعُلم وzأرr جهةrشيك باسم و
 eلثقافيr لzلتباrن للتعُلم وzأرr جهةrلبنكي باسم وr sع بالحساrيدp وn له بنكيهrحو

شركة وrجهة rأرzن للتعّلم وrلتباzل rلثقافيi عمان - rأرzنr iلبنك rلعربيi فرع rلجبيهةi حساs جاري 
 iنيzأرr رقم 500-0-055121-0126 بالدينار sو( حساn( أميركيr رقم 510-0-055121-0126 بالدوار
 uية عمواn ك كامًا بعد خصمrاشترr لة برسمrلحوr شعارp رسالp ُيرجى( ARABJOAX100 zسويفت كو

)b`lo@inhl`fdcnqf نrلعنوr إلكتروني علىr لبريدr سطةrو بوn +962-6-5653317 على فاكس رقم
نقدrً لدى nمين rلصندوق في مقر وrجهة rأرzن للتعُلم وrلتباzل rلثقافي - عّمان - rلشميساني - شارع 

c4 لتجاري - طابق رقمr لعمريr رقم 9 - مجمع tلقانوني - عمارr لسلطان سليمانr

وقبل  rأولى   tللدور بالّنسبة  2013/4/30 ]1433/6/19هـ[  rلتاريخ  قبل  rلمبّكرين  وrلتسديد  rلتسجيل 
cلثانيةr tلتاريخ 2013/6/10م ]1434/8/1هـ[ بالّنسبة للدورr

cلمشاركين فيها 3 مشاركين فأكثرr zلتي يبلغ عدr uلمجموعاr
ctأخوr لمشاركين منr

 Acnad م برنامجrستخدr لمخّيم حولr uلذي يسبق فعالّياr لتدريبيr لملتحقين بالبرنامجr لمشاركينr
cPgnsnrgno CS6

cلمشاركين في نسخ سابقة للمخّيمr
cفقين للطلبةrلمرr لمشرفينr

cحدrكثر من خصم وn لجمع بينr وا يجوز iفقط tحدrو tلخصم مّرr ُيمنح

لرسو طريقة تسديد 
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لتسجيل للمخيم كيفية 

eآتيr لتسجيل للمخّيم وفقr يتم
rلحاسوs بحسب  وpرساله مطبوعا على جهاز  بالمخّيم  rلمشاركة  تعبئة طلب      

ecون اينn و تعبئتهn iلمخّيمr نrلى عنوp tلمقّررr عيدrلموr لّتاريخ 2013/6/5مr لتأمين قبلr لمشاركة ورسمr لمترتبة علىr لرسومr تسديد كامل
]1434/9/16هـ[  2013/7/24م  rلتاريخ  وقبل  rأولى   tللدور بالّنسبة  ]1434/7/26هـ[ 

cلثانيةr tبالّنسبة للدور
cلمشاركةr شخصّية حديثة مع طلب tرفاق صورp

cلطالب باالتحاق بالمخّيمr مرn فقة خطية من وليrرسال موp
pرسال مقالة مطبوعة ا تتجاوز صفحة وrحدt يكتبها rلطالب rلمتقّدم حول توقعاته ومدى 

cلمخّيمr لتي يرجوها منr tzاستفاr
c)نzأرr wلخاص بالّسفر )للمشاركين من خارr لطّبيr لمشاركr عن تأمين tرسال صورp

rلسفر للمشاركين من خارr wأرzنi وصورt عن rلهوية rلشخصية  pرسال صورt عن جوrز 
cنيينzأرr للمشاركين

cلعاّمة للمخّيمr uلتعليماrم وrالتزr عدrفقة بالتوقيع على قوrلموr رسالp

حرصًا من rzpرr tلمخّيم على تحقيق rلفائدr tلمرجوt من فعالياته وpنجاn xعماله وتقديم nفضل 
rلمدرجة  rلموrعيد  تحديد  تقرر  فقد   iومريح ممَيز  تربوي  جو  في  فيه  للمشاركين   uلخدماr
rلتزrمهم وتقيدهم  rلمشاركين  rلتقدير لجميع  znناه للتسجيل للمخّيم وrستام متعّلقاتهi مع 
بالموrعيد rلمقررit وتقديرهم وقبولهم اعتذrر rzpرr tلمخّيم عن عدم rاستجابة أي مطلب nو 

eوذلك كما يأتي iريخrلتوr يصل بعد هذه wي نموذn لنظر فيr

عيد مهمة مو

 tلدورr dلتاريخr لصيفّيةr tلدورr dلتاريخrلوصفr
]1434/8/1هـ[2013/6/10م]1433/6/19هـ[2013/4/30

 xلممنوr لخصمr من tzخر موعد لاستفاm
rلتسجيل  نظير  rلتسجيل  رسوم  على 

وrلتسديد rلمبّكرين

]1434/9/16هـ[2013/7/24م]1434/7/26هـ[ 2013/6/5م
mخر موعد استام طلباr uلمشاركة في 

rلمخّيم وتسديد rلرسوم

]10/5-1434/10/6هـ[8/12-2013/8/13م]8/15-1434/8/16هـ[6/24-2013/6/25م
برنامج  rستخدrم  على  rلتدريب   tفتر
وتطبيقاته   Acnad Pgnsnrgno CS6

للرrغبين من rلمشاركين

]10/7-1434/10/18هـ[8/14-2013/8/25م]8/17-1434/8/28هـ[6/26-2013/7/7م
فترr tنعقاr zلمخّيم
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يحضر rلمشارك مابسه وnغرrضه rلشخصَية بما في ذلك مابس رياضية 
 uوقاn باستخدrمها في  وnية موn dzrجهزt خفيفة يرغب   iرياضي lrوحذ
 xمصبا  iلكترونيةp  sلعاn  iموسيقى مشّغل   iمحمول )تلفون  فرrغه 

eلمشاركr كما ُيحضر c)ccctlضاp
 tوفأر iلحديثةr  uصفاrلموr بأفضل   )L`o Tno( محمول sجهاز حاسو
للتدريب وrلّتطبيق rلعملي على برrمج rلتصميم وrلتطبيقاr uلتكنولوجية 

cلمختّصينr tأساتذr فrن يتم تثبيتها بإشرn بعد
علم rلدولةi وrللباس rلفولكلوري rلوطني لبلده للبسه خال rأمسية rلثقافية rلفولكلورية rلتي يشارك بها 

 cلمشاركينr جميع
نماذw أعمال من pنتاr wلطالب من rبتكارur ومشروعاu لعرضها ضمن زوrيا معرض »rلمخيم يبرز موrهبنا« 
وخال حفل عرض مهارr urلطلبة وموrهبهمi وذلك من مثلe عروض pلكترونيةi تسجياu موسيقيةi صور 
أعمال فنية من رسوماu ونماذw وnعمال يدويةn iشعار وكتاباu وnعمال znبية باللغاr uلمختلفةi برrمج 

cوغيرها iوكؤوس رياضية uلياrئز تقدير وميدrصور لجو iعلمية uعمال ومخرجاn iمحوسبة uوتصميما
صور وبروشورur للمعالم rلثقافية وrلسياحية وrلتربوية وعروض pلكترونية وعماu ومنتجاu وnغاني ترrثية 

cلعربيr tلحضارrو vrلترr وشعبية لعرضها في معرض
cلمخّيمr لمشاركين فيr lلزماrلمنّظمين وr لها معzيا تذكارية ليتم تباrروع وهدz

rلصحة وrلسامة
ُيوّفر rلمخّيم rلخدماr uلصحية للّطلبة rلمشاركين عند rلحاجةc وحفاظا على سامة rلمشاركينi تطلب 
rzpرr tلمخّيم من nولياr lأمور pرسال معلوماu عن nية nمرrض nو حساسية يعاني منها rلطالب rلمشارك nو 

cوكذلك عمل تأمين طّبي خاص بالّسفر iئيةrغذ uحتياجاr وn وية يجب تعاطيهاzn يةn
uاتصااrو urرzلمغاrو urلزيارr

ُيوّفر rلمخّيم لكّل مشارك بطاقة هاتف مدفوعة مسبقا في حال رغبة rلطلبة rلمشاركين rاتصال بأهلهم 
nو nصدقائهمi كما ُيتيح للّطلبة rستخدrم شبكة rإنترنت وخدمة rلبريد rإلكتروني في nوقاu محّدtz يتّم 
 sأقارrو rأمور   lولياn rلمخّيم   tرrzp rلمخّيمc كذلك تستقبل  بدrية  rلمشاركين في  للطلبة  عنها  rإعان 
 uأوقاr هذه wلمخّيم خارr ر بالحضور لمقّرrوا يسمح للزو iيتم تحديدها مسبقًا uوقاn وترحب بهم في
 cفقط rلرrحة   uوقاnو  uلوجباr موrعيد   lثناn هاتفيًا  بالطلبة  rاتصال   lأصدقاrو  sلأقار يمكن  كما   cبتاتًا
كذلكi فإّن rzpرr tلمخّيم ا تسمح للطلبة بمغاzرr tلمخّيم لزيارr tأقارn sو rلمبيت عندهم pا بموrفقة 

cفقط ًrجد tzمحدو uلمسبقة وفي حااr أمرr ولي
حالة rلطقس

يكون rلطقس في عَمان صيفيًا عاzيًا pلى حاّرr طوrل مدr tلمخيمi وقد يصبح بارrzً نسبّيا في فترur بعد 
ctzلبارr uلقطنية وجاكيت خفيف لأمسياr لمابسr لمشارك بإحضارr ينصح rلذ jlلمساrلعصر وr

rلعملة وrلمصروف rلشخصي
rلدينار rأرzني هو rلعملة rلرسمية rلمستخدمة في rلمملكة rأرzنية rلهاشميةc وتتوفر في rلبنوك وrأسوrق 
خدماr uلصرrفة من جميع rلعماr uلعربية وrأجنبية pلى rلدينار rأرzنيc وينصح rلمشارك بعدم pحضار 
rلنقوp zذ ا يحتاw في rلمتوسط pلى nكثر من z 500وار nميركي طوrل فترr tلمخّيم  مبلغ كبير من 

cاختياريةr tلحرr uلنشاطاr لمشاركة فيrلكي وrلغسيل وr uلشخصية ونفقاr لتغطية مصروفاته

؟ لمشا ما يحضر 

معلوما أخر



تابعا معلوما أخر

ث
ثال

 ل
ي

عرب
 ل

ي
باب

ش
 ل

يم
مخ

 ل
"

قيا
ل

يا 
ج

لو
نو

ك
للت

 
شبا

 ل
م

خي
"م

12

    rلشهاurz وrلجوrئز rلتقديرية
يتم منح rلُمشارك في نهاية rلمخّيم شهاtz رسمية تثبت مشاركته في rلمخّيم وrلبرrمج 
 urzلمتفوقين شهاr لمشاركينr ويتم منح iلتي شارك بهاr لمصاحبةr مجrلبرrلتعليمية وr
 uبالمسابقا للفائزين  rلتقديرية  rلجوrئز  منح  يتم  كما   cتفوقهم  uمجاا في  تقديرية 

cلعلميةr uلمشروعاrو
حقيبة rلمشارك

يتوفر في حقيبة rلمشارك -rلتي يتّم تسليمها له منذ zخوله لحرم rلمخّيم عند rلتسجيل- 
بطاقة هاتف مدفوعة مسبقًاc ويحصل rلمشاركون على قميٍص قطنّي T-Sghqs وطاقية باسم 
تزويد  يتم  كما   cونحوها قرطاسية  من  rحتياجاتهم  جميع  pلى  باإضافة   iلمخيمr وشعار 
rلمشاركين بعد rانتهاl من rلبرنامج بجميع rلموr zrلتعليمية rلخاّصة بالبرنامجi باإضافة pلى 

cلمختلفةr لمخّيمr uونشاطا uيلخص بالصور فعاليا DVD يا تذكارية وقرص مدمجrهد

تقوم rzpرr tلمخّيم بإعام rلّطالب rلمتقّدم nو rلجهة rلموفدt له بقبول مشاركته في rلمخّيم 
cلمطلوبةr لوثائقrلمشاركة وr ستام طلبr حال

يحق إrzرr tلمخّيم رفض تسجيل nي طالب في rلمخّيم zون pبدr lrأسباis وكذلك رفض 
cلمقررr لموعدr ستامه بعدr ي طلب مشاركة يتّمn

rلمخّيم   tرrzإ يحق   iللمخّيم rلعاّمة   uبالتعليما rلمشاركين  من  nّي  rلتزrم  عدم  حال  في 
cلمشاركةr لفصل منrر وrإنذrلتنبيه وr من uلخاص بالعقوباr لّضبطr تطبيق نظام

للطلبة  يحق  وا  نهائية  rلمختلفة   uلمسابقاrو  uللمشروعا rلتحكيم  لجنة   urرrقر ُتعّد 
rلمشاركين rو rلمرّشحين للفوز rاعترrض عليهاi كما تصبح rأعمال وrلمشروعاr uلفائزt حَقًا 

cلثقافيr لzلتباrن للتعّلم وzأرr جهةrلمنظمة - وr للجهة
rلبريد rإلكتروني هو rلوسيلة rلمتبعة للتوrصل rلّرسمي مع rلمشاركين وموفديهم أغرrض 

cلمخّيمr
في حال تقّرر عدم rنعقاr zلمخّيم أّي سبب من rأسباs ا قّدر rللهi تقوم rzpرr tلمخّيم بإعام 
rلّطلبة rلمسّجلين بذلك وndو rلجهاr uلموفدt لهم في موعد nقصاه 2013/6/12م ]1434/8/3هـ[ 
 tقصاه 2013/8/1م ]1434/9/24هـ[ بالّنسبة للدورn أولى وفي موعدr لّصيفيةr tبالّنسبة للدور
rلّصيفية rلثانيةi كذلك تعمل rإrzرr tلمالّية للمخّيم بإعاp tzرسال رسوم rلمشاركة rلمدفوعة 
لمستحّقيها في موعد nقصاه 2013/7/4م ]1434/8/25هـ[ بالّنسبة للدورr tلّصيفية rأولى وفي 

cلثانيةr لّصيفيةr tقصاه 2013/8/22م ]1434/10/15هـ[ بالّنسبة للدورn موعد
لرrحة rلمشاركينi ُيمكن إrzرr tلمخّيم تغيير مقر rنعقاr zلفعالياu وrإقامة شريطة rلمحافظة 
على شروط rلموrصفاu ومستوى rلخدماu وrلمرrفق rلمعلن عنهاi وتقوم بإعام rلمشاركين 

cلمخّيمr لىp فدهمrلجديد قبيل توr بالمقّر

أحكا عامة



c)أّولr لمخيمr( "كثر روعةn sلمدّرr rوكذ iئعrلتكنولوجي رr لّتدريبيrلّتعليمي وr لبرنامجr"
"rلمحاضرur وجلساr uلحوrر وnساليب rzpرتها رrئعةi وrلمحاضرون ذوو خلق عاٍل وثقافة علمّية وrسعة" 

c)أّولr لمخيمr(
"ُيعد هذr rلمخيم nفضل مخيم nشارك فيه على rإطاقi لما يتمّتع به من فعالياu وخدماu وتعليم وكرم 

c)لثانيr لمخيمr( "لممتازr فوق
"rلمخيم nكثر من رrئعrcccلخدماu وnساليب rلرrحة وrلتعليمcccفزzr في تنمية موrهبنا وصقلهاcccكان شيئًا 

c)لثانيr لمخيمr( "جميًا بالفعل

"وrجهة rأرzن للتعّلم وrلتباzل rلثقافي )JIECE(" شركة nرzنية 
مقرها مدينة عمان في rلمملكة rأرzنية rلهاشميةc تأسست سنة 
عبر  متخصصة  وتربوية  تعليمية   uخدما تقديم  بهدف   2008
وrلمعلمين  rلطلبة  تستهدف   uلنشاطاrو rلبرrمج  من  مجموعة 
 uلمؤسساrلتعلم وr كزrرس ومرrلمدr لىp باإضافة iأمورr lولياnو

cلمختلفةr يميةzأكاrلتربوية وr
rلثقافي أن يكون لها zور  للتعلم وrلتباzل  تعمل وrجهة rأرzن 
rلبشرية  وrلتنمية  rإبدrع  بيئة ومجتمع  وتطوير  رياzي في zعم 

وrارتقاl بالخدماr uلتي تقدمها rلمدrرس وrلمؤسساr uلتربوية وتشجيع rلشباs وتنمية قدرrتهم وتسخير 
 tلمعرفة على مسيرr  tرrzpو وrلتقنية  rلبشرية   zرrللمو وrلتطوير  rلتدريب  بإzخال  موrهبهمi كما تساهم 

cلعربيr لوطنr لشامل فيr لتنمية بمفهومهاr urهم مرتكزn لتعليمية باعتبارها منrلتربوية وr لعمليةr
وتسعى وrجهة rأرzن للتعلم وrلتباzل rلثقافي أن تكون nحد nركان تقدم rلتعليم وrلتطوير rلتربوي في 
 uلخدماr وتعمل جاهده لتحقيق ذلك من خال تأمينها مجموعة من iلدوليةrلعربية وrلمحلية وr لسوقr

eمن بينها iلتربويةr uلمؤسساrو zrأفرr لتي تستهدفr عملها uلعصرية في مجااr
 lrخبر tzوقيا وبإشرrف   ilrلمعلمين على حٍد سوrو للطلبة  وrلمتخصصة  rلنوعية  rلتدريبية  rلبرrمج  عقد 

cوليينzو sوطنيين وعر
 lولياnلتربويين وrلمتخصصة للمعلمين وrلتربوية وr لعملr uلمعارض وورشاrو urلمؤتمرr وتجهيز tرrzp

cأمورr
تنظيم وتنفيذ وrلمشاركة في عقد مجموعة من rلبرrمج وrلمسابقاu وrللقاurl وrلنشاطاr uلموجهة وبرrمج 

cوليًاzمحليًا وعربيًا و iلشبابية للطلبةrلشتوية وrلّصيفية وr أنديةrو uلمخّيماrلثقافي وr لzلتباr

" لقيا لشبا للتكنولوجيا  قالو عن "مخيم 

لثقافي" لتبا  أ للتعلم  جهة  لمنظمة للمخيم " لجهة 
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rلّطلب   tzعاpو rلمناسب  rلمكان  في   ×  tشارp وضع  nو  rلفرrغ  بتعبئة  rإجابة  يرجى 
 tرrzp pلى  حديثة  شخصية   tبصور مرفقا  rلّطالب  nمر  ولّي  من  توقيعه  بعد  مطبوعًا 
rلمخّيم قبل rلّتاريخ 2013/6/5م ]1434/7/26هـ[ بالّنسبة للدورr tأولى وقبل rلتاريخ 
cلمشاركةr مع تسديد كامل رسوم  iلثانيةr t2013/7/24م ]1434/9/16هـ[ بالّنسبة للدور

eشخصية uمعلوما  c1
e)لكامل )رباعّياr اسمr

eلجنسيةrezلمياr 19تاريخ      d        d       
eإلكترونيr لبريدr

e)ن وجدp( e`bdannj على sلحساr بطrر
eلهاتفr رقمeلفاكسr رقم

eلبريدr صندوقeلمدينةr
eلبريديr لرمزreلدولةr

kلمخّيمr ا               نعمهل شاركت سابقًا في     
k3 ها عنzrفرn zلمخيم ضمن مجموعة يزيد عدr ا               نعمهل مشاركتك في     

kلمخيمr مشاركون في tخوn هل يوجد لك
eأختr dyأr سمr ذكرn iإجابة بنعمr في حال كانت

     ا               نعم
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

eلترشيح للتسجيلr أهل(طريقةr( شخصي      
      عن طريق rلمدرسةr dلجامعة

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc e)ذكرهاn( مؤسسة      
eلمشاركةr لتي تتحمل تكاليفr لجهةrلّطالبr      

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc e)هاzخرى )حّدn      
غذrئية   uحتياجاr nو  nمرrض  من  تعاني  هل 

kخاصة
      ا

cccccccccc e)لصحيr لوضعr ذكر تفاصيلr( نعم      
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

eلرسومr طريقة تسديد  c2 
      شيك باسم وrجهة rأرzن للتعُلم وrلتباzل rلثقافي مسحوبًا على nَحد rلبنوك rzخل rُأرzن

      حوrله بنكيه nو pيدrع بالحساr sلبنكي باسم وrجهة rأرzن للتعُلم وrلتباzل rلثقافي
 – عّمان   - rلثقافي  وrلتباzل  للتعُلم  rأرzن  وrجهة  مقر  في  rلصندوق  nمين  لدى   ًrنقد     
rلعمري  مجمع   –  9 رقم   tعمار  – rلقانوني  سليمان  rلسلطان  شارع   – rلشميساني        rلتجاري – طابق رقم 4   

كة لمشا طلب 
لتشويق( لزماء في جو مليء بالتحديا  لعمل مع  لتعلم  )متعة 
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eلمخيمr لمشاركة فيr حول uمعلوما  c3
eلمشاركةr لكاملةطبيعةr إقامةr      

lلعشاrإفطار وr لمبيت ووجبتيr لكاملة للمخّيم بدونr uلفعالياr      
      rلنشاطاu وrلفعالّياr uلّتعليمّية وrلّتدريبّية فقط
 Acnad لمخيم حول برنامجr لذي يسبقr لتدريبيr لبرنامجr هل ترغب بحضور

kPgnsnrgno CS6
     ا               نعم

rلدورr tلتي ترغب 
eأولى 6/26-2013/7/7م ]8/17-1434/8/28هـ[بالتسجيل لهاr لّصيفيةr tلدورr      

      rلدورr tلّصيفية rلثانية 8/14-2013/8/25م ]10/7-1434/10/18هـ[
بالنسبة  rأّول  خيارك  ما 
rلتكنولوجي  للمساق 
eلذي ترغب بالتسجيل لهr

eأولىr tلدورrWda Ddrhfm لويبr مساق تصميم      
 G`ld rإلكترونية   sألعاr صناعة  مساق    

Ddudknoldms      
eلثانيةr tلدورr2D Amhl`shnm لكرتونr فامn مساق      

3D Mncdkhmf لهندسيr لتصميمr مساق      
eلعمريةr لفئةr)رس )14-18 عاماrلمدr فئة طلبة      

       فئة طلبة rلجامعاu )19-25 عاما(
خاص بطلبة rلجامعاuخاص بطلبة rلمدrرس

eلصفreسةrلدرr مستوى سنة
eلمدرسةr سمreلجامعةr سمr

eلهاتفr رقمeلهاتفr رقم
eلفاكسr رقمeلفاكسr رقم

eلمدينةreلمدينةr
هل يوجد مشرف مرrفق للطالب pلى rلمخيم من 

ktلموفدr لجهةr dلمدرسةr
)eناهzn uلمعلوماr مأp( ا               نعم      

eلكليةr سمr
eلدقيقr لتخصصr

e)لمشرف )رباعّياr سمr
eلمشرفr عملeلمشرفr رقم هاتف

eإلكتروني للمشرفr لبريدr

eفقتهrأمر وموr عن ولّي uمعلوما  .4
e)أمر )رباعّياr سم وليr

eبةrلقرr صلة
eلهاتفr رقمeإلكترونيr لبريدr

eأمرr توقيع وليeلتاريخr15



معلوماr uاّتصال 
وrجهة rأرzن للتعلم وrلتباzل rلثقافي
tzلقياrللتكنولوجيا و sلشباr مخّيم
فاكسe  5653317-6-962+تلفونi+962-79-5517278 e 5653312-6-962+صecs c 921907 عَمان r 11192أرzن

 b`lo@inhl`fdcnqf ichl`_ly@inhl`fdcnqf eإلكترونيr لبريدr
 vvvcinhl`fdcnqf eإِنترنتr إلكتروني على شبكةr لموقعr


