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أ للتعلم  جهة  لذ عقدته  أ  لمخيم  لذ حققه  لنجا  تأسيسا على 
ليعقد مرتين  ثابتة  لمخيم طبيعة  تخذ   ، لعا  لثقافي صيف  لتبا 
لثاني  لمخيم  تنفيذ لتوصيا  لشتويةأ  لصيفية  لعطلتين  كل عا خا 
لمخيم  مج  لمستهدفة من بر لفئة  ، تم توسعة إطا  لمنعقد موسم شتا 
عاما(أ   - ( لجامعا  طلبة  عاما(   - ( لمد  إلى جانب طلبة  ليشمل 
« تحت  لقيا لشبا للتكنولوجيا  بع »مخيم  لر لعربي  لشبابي  لمخيم  ينعقد 
لتشويق« بنسخته  بالتحديا  لزما في جو ملي  لعمل مع  لتعلم  شعا »متعة 
لمد  سة في  لد لجنسين على مقاعد  لعر من  للطلبة  لعا للشبا  لصيفية لهذ 
صا  لهاشمية لمد  يوما متو نية  أ لك في مدينة عما بالمملكة  لجامعا 

2أ  ه / / - / / 4 / / - / / لسبت  آ لثاثا لفتر  خا 

لناشئة  لعربية  هب  لصيفية في تجمع للمو لعطلة  ستثما جانب من  لمخيم على  يقو 
لتجمع في تنمية  استفا من هذ   ، لجامعا لمد  لتقليد في  لجو  خا إطا 
تنمية مقوما  لتطبيقية  لتكنولوجيا  تهم في مجاا  مها كين  لمشا لطلبة  معا 
فعها  توجيهها  ستكشا مناطق تفو كل منهم  لقيا لديهم  إبد  لموهبة 
طية  لديمقر سة  مما لية  لمسؤ تحمل  لتعا  لمحبة  ها   جو تسو لأما في 
لمختلفة،  لعربية  لد  كين من  لمشا أشقا  أخو  لخبر مع  تبا  لتفاعل 

أصيلأ لعربي  ثنا  تمسكنا بتر تقاليدنا  تنا  عا لك لثقافتنا  عيا في  مر

لعلمية سو  لمؤسسا  قى  لمخيم إلى  يكو ما يقدمه منافسا لما تقدمه  يسعى 
يعمل برنامج  لمختلفةأ  لخدما  بين  لمد يبية  من حيث  لتد مج  لبر من حيث 
عية مثير  لتكنولوجية بطر تربوية إبد لعلو  لتقني، من خا تقديم  لعلمي  لمخيم 
لتكنولوجية،  إصد  لمستجد  حد  لطلبة على  يب  محفز للتفكير، على تد
لك  لمستخدمة،  مة استخد متقد للتطبيقا  لا لمها  يدهم بالمعا  تز
لذ لد  تنمية  لشخصية  ية  لقيا لمها  في بيئة تربوية متكاملة تعمل على تعزيز 
لصيفية  لتقني من خا نسخته  لعلمي  لمخيم  يتنا برنامج  كينأ  لمشا لطلبة 
 ، أبعا أفا ثنائية  لمتحركة  لرسو  نية، تصميم  إلكتر قع  لمو د تصميم  مجاا
 ، أبعا لكرتونية ثاثية  لشخصيا  تحريك  لرقمية، تصميم  أفا  مونتا  صناعة 

أ أبعا أجسا ثاثية  لهندسية  لنما  تشكيل  بنا 

مجا  في  لمتخصصة  لعملية  لتطبيقا  لتعليمية  أنشطة  لمساقا  إلى  إضافة 
جلسا حو  ند  على محاضر  لمخيم  فعاليا  تشتمل  لتكنولوجي،  لتصميم 
لمخيم  أ كما تشتمل فعاليا  لمعاصر لعالمية  لعربية  لقضايا  بر  مناقشة  لبحث 
عا  مشر مسابقا  ترفيهية  ثقافية  كشفية  ياضية  كذلك على نشاطا سياحية 

عمليةأ علمية 

" لقيا لشبا للتكنولوجيا  حو "مخيم 
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لصيفية في مجمع عمو  لقيا في نسخته  بع للتكنولوجيا  لر لعربي  لشبابي  لمخيم  ينعقد 
سة فندقية ثانوية، كلية  لمجمع علىد مد يشتمل   ، لعاصمة عما سط  قع  لو لتعليمي  لفندقي 
صا  لمخيم لمد  يوما متو نعقا  تمتد فتر  جامعية، فند  نجو بخدما فندقية كاملةأ 
- / / 4 / / - / / لسبت   آ لثاثا لفتر  لجامعا خا  لمد  لكل من طلبة 

2أ ه / /

لو  سة  في مما لعمل،  لتعلم  ستثما إيجابيا في  لصيفية  لعطلة  لفر خا  قا  ستثما 
ألعا  لترفيه  لمتعة  سائل  لثقافي  لرياضي  لتكنولوجي  لعلمي  ابتكا  لنشا  من 

غيرهاأ لرحا  لمسابقا 
يبهم على  تد مها عملية متقدمة،  ية  غير عا كين خبر ثرية متنوعة  لمشا إكسا 
لفريد  لبرمجيا  لحاسو عبر  تطبيقا علم  لتكنولوجيا  لمستجد في موضوعا  حد 

لتعليميأ لمخيم ضمن برنامجه  لتي يقدمها 
لعربية  لمحلية  لتكنولوجية  لمنافسا  لمسابقا  في  كة  للمشا تأهيلهم  لطلبة  تهيئة 
أفا  لكرتونية  لشخصيا  لمتحركة  لرسو  إنتا  لويب  لعاقة بتصميم  لية   لد

لهندسيأ لرسم  لموبايل  تطبيقا  لتفاعلية  ألعا  تصميم  أبعا  ثاثية  ثنائية 
لشركة في  منحهم شها معتمد من  لعالمية  بي  أ ختبا شركة  لطلبة اجتيا  تأهيل 

لتي تطرحهاأ لمختلفة  لبرمجيا  مجا 
إمكاناتهم  كين  لمشا لذ يطلق طاقا  لتنافسي  لمنا  تنميتها بتوفير  لشبا  هب  ستغا مو

لمختلفةأ إبد  في مجاا 
ية  لقيا لشخصية  تنمية  لتعلمية،  تهم  مها فهم  معا تنمية  تهم  قد بنا  لشبا  تمكين 
لجماعي لديهم، كذلك  لعمل  اتصا  مها  كين  لمشا لبحا للطلبة  لعقل  استقالية 

لطالب بأهميتهأ إحسا  آخرين  لتعامل مع  لتربو  لجانب  تنمية 
طية  بالديمقر ملي  جو  في  لخبر  كتسا  لتعلم  في  كين  لمشا للطلبة  ة  لحري إتاحة 

أهلأ لنفس بعيد عن  اعتما على  استقالية 
لمد  في  لطابي  لعمل  إ  لطابية  لحركة  قيا  على  لقا  لشبا  من  جيل  خلق 

أ  أعما يا  لجامعا 
في  لممثلة  أخر  لمتنوعة  لعربية  بالثقافا  لاختا  كين  لمشا للطلبة  لفرصة  إتاحة 
لعمل  نهم،  قر لثقافية مع  لعلمية  لمعلوما  لخبر  تبا  لتفاعل  لتعا  لمخيم، 
أ لتطو لثقافة  لعلم  لمر آ طلبة يحبو  لمتعة  صدقا جد يتقاسمو معهم  كتسا  على 
نية في  لعمر لثقافية  يخية  لتا لسياحية  لمعالم  كين لاطا على  لفرصة للمشا توفير 

لهاشميةأ نية  أ لمملكة 

cلعربيةr للغةr

3

نعقا فتر  لمخيم  نعقا  مكا 

لمخيم ف  أهد
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اشتر ط  شر كو  لمشا

لحكومية  لمد  ( في  إنا لذكو  لجنسين ) لطلبة من  لمخيم  يستهد 
لعربية ممن تقع  لد  لجامعا من مختلف  لتربوية  كز  لمر لخاصة 
  –  ) لمد لعمريتين  –  عاما )لطلبة  لفئتين  هم ضمن  عما
يعهم إلى  كين عبر تو لمشا حتياجا  عا  يتم مر (أ  لجامعا عاما )لطلبة 
آتيةد لشر  كين  تنطبق عليهم  لمشا يتطلب من  مكنأ  فئا محد ما 

لعلميأ يمي  أكا لتفو 
ياضية   بية   إبد في مجاا علمية  فنية   لموهبة  لتمتع بعناصر    

غيرهاأ  
 Adobe برنامج  باستخد  خبر  فيكي  لجر لتصميم  بمجا  إلما    
لهندسي«  لتصميم  لك في حا تم ختيا  مسا غير مسا »  ،Photoshop   

لمسجلين للمخيمأ لطلبة  من معظم   
أ  اتز لنضج  بمقوما  ية  لقيا لسما  لشخصية  لتمتع بالمها   

أ لمعاصر لعالمية  لعربية  اهتما بالقضايا  إلما   

لعربيةأ للغة 

لمخيم لمستخدمة في  للغة 

"؟ لقيا لشبا للتكنولوجيا  بما يتميز "مخيم 

أ لصغير لمجموعا  كينألفصو   لمشا لمنافسة بين  تحديا علمية 
استقاليةأ  تي  لذ ألتعلم  قا جديد صد

تسهيا نوعيةأثقافا متنوعةأ
لتعلمأ  استكشا  لمتعة  أجو  ابتكا إبد  لجو لمشبع بمها لتفكير 

طي  لديمقر للحو  لمشجع  لجو 
حتر  ة  بحري لر  عن  لتعبير 

آخرأ لر 

لتلفز  سعة عبر محطا  لو إعامية  لتغطية 
أ لمقر لصحف  نية  إلكتر با  لبو

4
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لمصاحبة نشاطاته  لمخيم  فعاليا 

" لشا لمصمم  يبية/ برنامج " لتد لتعليمية  لفعاليا  لنشاطا 
لتصميم  معاصر في موضوعا  فة  تربوية ها للمخيم على مساقا  لتعليمي  لبرنامج  يشتمل 
كتسا  تعلم  لمتعة  "؛ لذ يجمع ما بين لمر  لمصمم لشا لتكنولوجيا، تتمثل في برنامج "
حد  لمختلفة باستخد  لتصميم  لمتقدمة في مجاا  لعاقة بالتطبيقا  لكافية   لمها 
لتصميمية  عية  إبد لقد  لبرنامج إلى تطوير  يهد  يبيةأ  قع  ساعة تد بو لبرمجيا 

د كين من خا لمشا لطلبة  غلبية  لمعلوما بنا على تفضيا  للطلبة في مجا تكنولوجيا 

يب  بالتد لطلبة من خاله  يقو   ،Web Design نية إلكتر قع  لمو لويب  تصميم  مسا 
باستخد  لك  لبرنامج،  نهاية  في  إنترنت  ة  شبك على  نشر  يتم  ني  إلكتر موقع  تصميم 
 Adobe Photoshop CC jQuery استعانة ببرمجيا  Adobe Dreamweaver CC

Java Scriptأ  ،HTML
يب  لطلبة من خاله بالتد يقو   ،2D Animation أبعا أفا ثنائية  لكرتو  فا  مسا 
بثه على قنا خاصة على YouTube  في نهاية  لمتحركة يتم إنتاجه  تصميم فيلم للرسو 
 Adobe Photoshop استعانة ببرمجيا  Adobe Flash CC لك باستخد لبرنامج، 

Adobe Illustrator CCأ  CC
من  لطلبة  يقو   ،Film Production لسينمائية  لخد  لرقمية  أفا  صناعة  مسا 
بثه  إنتاجه  يتم  سينمائية  خد  حركية  بمؤثر  فيلم  تصميم  لتصوير  يب  بالتد خاله 
 Adobe After تطبيق  باستخد  لك  لبرنامج،  نهاية  في   YouTubeقنا خاصة على  على 
 Adobe  Adobe Photoshop CC ببرمجيا  استعانة   Effects CC 

Premiere CCأ
لطلبة  يقو   ،3D Character Animation أبعا لكرتونية ثاثية  لشخصيا  مسا تصميم 
لتأثير لمختلفة  إضافة  تحريكها في بيئة ثاثية أبعا  من خاله بتصميم لشخصيا لكرتونية 
لذ يتم إنتاجه على  لرقمي  لفيديو  بث   ، لمونتا يو  ستو  Microsoft Kinect لجاهز في
لك باستخد برنامج Reallusion iCloneأ  ، لمسا قنا خاصة على YouTube  في نهاية 
تطوير  تصميم  يب  لطلبة من خاله بالتد يقو   ،3D Modeling لهندسي لتصميم  مسا 
في   facebook على  لمخيم  على صفحة  فعها  أبعا  ثاثية  هندسة  منشآ  لمباني  نما 
 Autodesk 3D Studio Max 2013 لبرمجيا  باستخد  لك  لبرنامج،   نهاية 

Autodesk AutoCAD 2013أ

لشخصية تنمية  ية  لقيا لتربية  برنامج 
لحو  جلسا  لند  لمحاضر  لمخيم آعبر مجموعة من  كو في  لمشا لطلبة  يتلقى 
لمها  تنمية  آتيةد  لموضوعا  يبا في مجموعة مختا من  تد آ  يبية  تد قع  ساعا  بو
لجماعي،  لعمل  مها   ، لقر تخا  مها  صل،  لتو اتصا  ، مها  لذ ية، تطوير  لقيا
لشبابيةأ  لنشاطا  لعمل  لحو   إ   ، لمتعد لذكا  لتفكير،  مها  فعية،  لد
مناقشة  ية لبحث  نقا مع شخصيا قيا لملتحقو بالمخيم بجلسا حو  لطلبة  كما يشا 
لشبا في    ، إنسا حقو  طية  لديمقر لمعاصر من مثلد  لعالمية  لعربية  لقضايا  بر 
لجامعي  شا  إ توجيهية من مثلد  كذلك في موضوعا تربوية  لسياسيأ  لحر  إصا 
لسريعةأ كذلك يقو كل  لقر  مها  إتيكيت،  لشبابية، فن  لطابية  لمشكا  لمهني، 
لك صبا  لطلبة  ما مجموعة  قائق  لحديث حوله لمد   مشا باختيا موضو محد 
لطلبة  لشخصية إلى توعية  تنمية  ية  لقيا لتربية  لمخيمأ تهد جلسا برنامج  يا  كل يو من 
انتها  بعد  أ  لبنا لعلمي  لحو  لنقا  كهم في عملية  كذلك إشر لحياتية،  بالموضوعا 

أ كتسبو من خبر جديد كو بعر تجربتهم حو ما  لمشا يب يقو  لتد من 

.1

.2
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لمسابقا عا  لمشر        
تجر مسابقا  لمخيم إلى مجموعا عمل،  كين في  لمشا لطلبة  يتم تقسيم 
أ  لثقافة  لفنو  لتصميم  لحاسو  لمجموعا في مجاا  بين هذ 
من  لى  أ أيا  في  مشا  كل  على  يتوجب  كذلك  لتنظيمأ  لقيا 
ني  فيلم للرسو  لمخيم تحديد مشر تطبيقي محوسب إنجا موقع إلكتر
لمخيم  يا  خا  ينفذ  هندسي  لنمو  تصميم  قمي   فيلم  لمتحركة  
قع  ساعة  لمختص بو أستا  بإشر  لفريق  فر  مائه من  بااشتر مع 
منح  يتم  لمخيم،  من  أخير  أيا  في  عه  مشر بعر  لمشا  يقو  عمل، 
لة  لعد لعمرية لضما  لفئا  لفائز بحسب  لمجموعا  عا  ئز قيمة للمشر جو
فق  عا للتقييم من قبل لجنة علمية متخصصة  لمشر بحيث تخضع  لشفافيةأ 

لمخيمأ نطا فعاليا  لطلبة مع بد  معايير محد يتم تعميمها على 
لعلمية نية  لميد لزيا 

لشركا  يمية  أكا لمؤسسا  لتفاعل مع  لفرصة للتعر  لطلبة  بهد إعطا 
إلى  نية  ميد يا  تنظيم  يتم  لتكنولوجي،  لعلمي  لتربو  لميد  في  لعاملة 
ليوبيل، مختبر  سة  سة King's Academy، مد آتيةد مد لمؤسسا  ثنتين من 
للتصميم  بيش  خر شركة   ،Interactive Gaming Lab لتفاعلية  ألعا 
في  لتفاعلي  لإعا   Sae معهد  للتكنولوجيا،  كتا  شركة  إعامي،  إنتا 

أ لعاصمة عما
لكشفي  لرياضي  لثقافي  لبرنامج 

ثقافية  يا  منها  لمبرمجة  لنشاطا  من  مجموعة  على  لبرنامج  هذ  يشتمل 
مسابقا  نشاطا   ، لوكاا لتل، شا  صفي  لشهيد    مختا إلى صر 
لحسين  لملك  ئق  حد إلى  ياضية  ترفيهية  حا  فنية،  ثقافية  جتماعية 
تحمل  قد  كشفية  ياضية  نشاطا  لعامة،  ئق  لحد لرياضية  لمدينة 
لسيا  ية كزيا تثقيفية إلى متحف  ختيا متنوعة، باإضافة إلى نشاطا حر 
لرينبو   مسر  لمخيم،  كين في  لممثلة للمشا لسفا للد  بعض  لملكي، 

لبلدأ سط  مسر 
لترفيهي لسياحي  لبرنامج 

 ، أ لطبيعية في  يخية  لتا لمعالم  يا أبر  لسياحي إلى  لبرنامج  يشتمل 
لتعليمي  خا  لبرنامج  نتها  ½ يو بعد  لمخيم لمد  يا  لك في بعض 
لميت،  لبحر  أغو  منطقة  إلىد  حا  يا  منها  ؛  أسبو نهاية  عطلة 
لقلعة  نية  لعمر لمعالم  بر  خل مدينة عما إلى  يا  ية،  لو لبتر  مدينة 
مسيا ترفيهية  لبرنامج  لبلدأ كذلك يتضمن  سط  منطقة  ماني  لر لمد 
لجبيهة  مدينة  ألعا  لماهي  قع  مو إلى  يا  شعبي،  تر  ية  فولكلو

أ جوا تسو يحية،  لتر

   .3

لمصاحبة نشاطاته  لمخيم  تابعا فعاليا 
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يبية فعاليا تد
 Adobe برنامج  ستخد  على  بالتد  غبين  لر لمخيم  في  كين  لمشا من  للطلبة   يمكن 
على  تستمر  لمخيم  تسبق  لتي  لمتخصصة  بالد  التحا  تطبيقاته   Photoshop CC
- / / 4 / / - / / لفتر  يبية خا  قع  ساعا تد اثنين بو أحد  مد يومي 

2أ ه / /
لعربي لحضا  لتر  معر 

لسياحية  لثقافية  لتربوية  يا  لمخيم بز كين في  لمشا لطلبة  معر يتم تنظيمه من قبل 
لممثلة  مأكوا شعبية للد  ثية  منتجا تر شو  بر يضم صو  نية،  لعمر بية  أ

لمخيمأ في 
هبنا" لمخيم يبر مو معر "

منتجاتهم  عاتهم  ختر تهم  بتكا كين  لمشا لطلبة  عا  لعر مشر تنظيمه  يتم  معر 
عاية  ، تكريسا لثقافة  إبد تحفيزهم للعمل  تهم  قد هبهم  لتعريف بها، إبر مو عية  إبد

عيأ أفكا إلى منتج إبد تحويل  لموهوبين 
ية "قضايا شبابية" جلسة حو

لمهمة من منظو  لقضايا  لمخيم أحد  فد مشا في  ية يعر فيها ممثل عن كل  جلسة حو
لبيئة،   ، اقتصا لعمل،  لتعليم، سو  لرياضة،   ، إعا جهة نظر شبابية، من مثل موضوعا فيد 

غيرهاأ لسياسية،  كة  لمشا لتكنولوجيا، 

لمخيم بكفا  كة في تنفيذ فعاليا  لمشا لعاملة  لهيئة  تتمتع 
عديد للطلبة  مج متنوعة  بخبر متنامية في تقديم بر مميز 
مج  بر تنفيذ  على  يشر  تطبيقاته،  لحاسو  مجاا  في 
بين  لمد لخبر  فعالياته نخبة متميز من  لصيفي  لمخيم 
لمد  خر من معلمي  عد  لمخيما  إ  لمختصين في 
طلبة  من  متطوعين  إلى  إضافة  أ  في  لجامعا  ساتذ 
لمخيم  لطلبة خا فتر  نيةأ كذلك يقيم مع  أ لجامعا 
شا  إ لخبر في  لتربويين من   لمشرفين  مجموعة من 
لمباشر  غير  لمباشر  لتامة  لرقابة  يضمن  بما  لتوجيه 
لطلبة في جميع جواتهم  لمشرفو  فق  ير لساعة،  على مد 

لمخيم بالمشرفين لمخيمأ كذلك ترحب إ  نعقا  مجهم طيلة فتر  بر
غبو بذلكأ لمختلفة في حا  لعربية  لد  فقين للطلبة من  لمر  

لمخيم على هامش 

فية إشر لهيئة  لمعلمو 
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أخر لتسهيا  صا  لمو لطعا  إقامة 

لقيا  بع للتكنولوجيا  تنعقد فعاليا لمخيم لعربي لصيفي لر
لتابعة لمجمع  لجامعية  نية  أ لفندقية  سة  لمد لتعليمية في 
على مساحا  قع في ضاحية جميلة  لو لتعليمي  لفندقي  عمو 
أ  لعاصمة عما سط  لخامس  لد  بع  لر لد  شاسعة بين 
توفير  كين  لمشا استقبا  كاما  تجهيز  مجهز  لمجمع 
لتابع   ) نجو  ****( با  سنشر  فند  في  لهم  لمريحة  إقامة 
كين  لمشا للمجمع في غر مجهز تتسع كل منها اثنين  ثاثة من 

لرعايةأ لتنظيف  لمشرفين، فضا عن توفير خدما   /
 ، لتسهيا مطبخ مز بأحد  لطعا  سعة لتنا  لمطعم فيشتمل على صالة  ما 
لمخيم  يقد  كينأ  لمشا لتي تائم   أجنبية  لعربية  لمأكوا  شهى  يقد 
جبا  (، كما يقو بتوفير  ، عشا ، غد جبا صحية متكاملة )فطو كين ثا  للمشا
لمخيم  بنشاطا  لمرتبطة  جية  لخا لزيا  لرحا  يا  مجانا  مة  لا لطعا 
كة  لمشا لطلبة من  فريد من نوعها تمكن  لمخيم تسهيا متنوعة  يقد  فعالياتهأ 
من  لمختلفةأ  لترفيهية  لسياحية  لثقافية  اجتماعية  لرياضية  لنشاطا  في 
مصلى،  جع،  لمر لكتب  يا  لد حد  لمخيمد مكتبة تضم  لتي يوفرها  لتسهيا 
غر  قاعا  لسكاكر،  با  لمشر لعصائر  لخفيفة  لمأكوا  مقصف لبيع 
ستخد  لحديثة تتيح  لسمعية  لبصرية  لتعليمية  سية مجهز بالوسائل  صفية مد
قا محد  ني في  لبريد إلكتر لعالمية  كين لخدما شبكة إنترنت  لطلبة لمشا
مسبح،  جية  خا خلية  ياضية تشتمل على ماعب  فق  مر لمنظمين،  تحت إشر 
إقامة  لكشفي  لتخييم  للتنز  مناطق  إطالة جميلة  سعة   جية  ساحا خا
كين من خا  لمشا لطلبة  ستقبا   لمخيم خدمة  يوفر  لمختلفةأ  لنشاطا 
لرحا  يا  صا مجانا  لمو ، كما يوفر  لمطا إلى  صاتهم من  تأمين مو أ 
حافا  فعالياته في سيا  لصيفي  لمخيم  لمرتبطة بنشاطا  جية  لخا لزيا 

مكيفةأ حديثة 

ميركي ) ما  ا  نيين   أ لمخيم للطلبة غير  كة في  لمشا سم  يبلغ 
جبا  لكاملة  إقامة  تكاليف  كة  لمشا سم  ني(أ يشمل  أ بالدينا  لها  يعا
تنفيذ  لسياحي،  لبرنامج  لتعليمية،  لمو  يمي  أكا لبرنامج   ، لطعا
لتنقا   ، يا حا  من  فعالياته  لمخيم  ببرنامج  لمرتبطة  لنشاطا 
سو  مسبقا،  لمدفوعة  لهاتف  بطاقة   ، لمطا إلى  من  صا  لمو خلية  لد
لنشاطا  لكي  كة تكاليف لغسيل  سم لمشا ا يشمل  خو أماكن لسياحيةأ 
كة تكاليف  لمشا سم  لشخصيةأ كذلك ا يشمل  فا  لمصر ية  اختيا لحر 
حد خا  لمغا عن يو  لوصو   إقامة إ تجا موعد  لمبيت   

حتياجا خاصةأ ية متطلبا   لمحد للمخيم،  لفتر   

كة لمشا سو 



كة لمشا سو  تابعا 
ميركيا، على  يعا في نهاية  ا  لمخيم بدفع تأمين مستر قيمته   يقو كل مشا في 

لمخيمأ لمستخدمة أغر  فق  لمر سامة  لتأكد من إخا طرفه  لمخيم للمشا بعد 
 Adobe برنامج  حو  لمخيم  يسبق  لذ  يبي  لتد بالبرنامج  باالتحا  غبين  لر  للطلبة 
بالدينا  له  يعا ما   ( ميركي  ا  يبلغ   سم  تسديد  تطبيقاته   Photoshop CC
لكاملة لمد يومينأ لفندقية  إقامة  ا بد  حد، يضا لذلك مبلغ   لو ني( للمشا  أ

عند  تفضيلية  سو  تشجيعية  بالتسجيل خصوما خاصة  غبين  لر نيين  أ لطلبة  منح  يتم 
د سا كتهم على  مشا
لكاملةأ إقامة   

أ لعشا إفطا  جبتي  لمبيت  لكاملة بد  لمخيم  التحا بفعاليا   
جبا  لمبيت  )بد  فقط  يبية  لتد لتعليمية  لفعاليا  لنشاطا  في  كة  لمشا   

(أ أخر لفعاليا  لرحا  لزيا  لطعا   
قصا  في موعد  لرسو  تسديد كامل  فيجب  كة،  لمشا سا طلب  بإ لمشا  قيا  حا  في 

لك يتم إلغا تسجيلهأ بخا  لتسجيل،  2 اعتما  ه / / 4 / /
في  أ  لمسد لرسو  % من  لمخيم يتم خصم  لتسجيل قبل شهر من موعد بد  في حا إلغا 
، في حين  لمسد لرسو  % من  لمخيم يتم خصم  لتسجيل خا شهر من موعد بد  حا إلغا 
لمخيمأ نطا فعاليا  كته مع  سو قا بدفعها في حا قيامه بإلغا مشا ية  لن تعا للمشا 

ضافية لكل مند فز  % كحو تمنح خصوما تشجيعية بنسبة 
2أ ه / / 4 / / يخ  لتا لمبكرين قبل  لتسديد  لتسجيل   

كين فأكثرأ كين فيها  مشا لمشا لتي يبلغ عد  لمجموعا   
أ أخو كين من  لمشا  

يبي لذ يسبق فعاليا لمخيم حو ستخد برنامج  لتد كين لملتحقين بالبرنامج  لمشا   
Adobe Photoshop CCأ  

كين في نسخ سابقة للمخيمأ لمشا  
فقين للطلبةأ لمر لمشرفين   

حدأ كثر من خصم  لجمع بين  ا يجو  حد فقط،  لخصم مر  يمنح   

أ أ خل  لبنو  حد  لثقافي مسحوبا على  لتبا  أ للتعلم  جهة  شيك باسم 
لثقافيد  لتبا  أ للتعلم  جهة  لبنكي باسم  له بنكيه  إيد بالحسا  حو

لجبيهة،  فر  لعربي،  لبنك   ، أ  – عما  لثقافي،  لتبا  للتعلم  أ  جهة  شركة 
أميركي،   ا  بالد  - - - قم  جا  حسا   ،ARABJOAX100 كو  سويفت 
م ق ا  حس  ) (  IBAN JO92 ARAB 1260 0000 0012 6055 1215 10 با    
 IBAN JO71 ARAB 1260 0000 0012 6055 1215 00 ،ني أ - بالدينا  - -
قم  ية عموا على فاكس  كة كاما بعد خصم  لمشا لة برسم  لحو سا إشعا  )يرجى إ

لعنو orgأjoim8geصc8mp(أ ني على  إلكتر لبريد  سطة  +  بو - -
لشميساني –  لثقافي آ عما –  لتبا  أ للتعلم  جهة  لصند في مقر  مين  نقد لد 

أ قم  لتجا –طابق  لعمر  قم  – مجمع  لقانوني – عما  لسلطا سليما  شا 

لرسو طريقة تسديد 
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لتسجيل للمخيم كيفية 

آتيد فق  لتسجيل للمخيم  يتم 
لحاسو  جها  على  مطبوعا  ساله  إ بالمخيم  كة  لمشا تعبئة طلب      

لمخيم،  تعبئته  اينأ لمقر إلى عنو  عيد  لمو بحسب 
يخ  لتا قبل  لتأمين  سم  كة  لمشا على  لمترتبة  لرسو  كامل  تسديد 

2أ ه / / 4 / /
كةأ لمشا فا صو شخصية حديثة مع طلب  إ

لطالب باالتحا بالمخيمأ مر  لي  فقة خطية من  سا مو إ
لمتقد حو توقعاته  لطالب  حد يكتبها  سا مقالة مطبوعة ا تتجا صفحة  إ

لمخيمأ لتي يرجوها من  استفا  مد 
خا  من  كين  )للمشا بالسفر  لخا  لطبي  لمشا  تأمين  عن  صو  سا  إ

(أ أ
لهوية  عن  صو   ، أ خا  من  كين  للمشا لسفر  جو  عن  سا صو  إ

نيينأ أ كين  لشخصية للمشا
لعامة للمخيمأ لتعليما  التز  عد  فقة بالتوقيع على قو لمو سا  إ

تقديم  عماله  إنجا  لمرجو من فعالياته  لفائد  لمخيم على تحقيق  حرصا من إ 
عيد  لمو مريح، فقد تقر تحديد  كين فيه في جو تربو مميز  لخدما للمشا فضل 
كين  لمشا لجميع  لتقدير  مع  متعلقاته،  ستا  للمخيم  للتسجيل  نا  جة  لمد
عن  لمخيم  إ  قبولهم اعتذ  تقديرهم   ، لمقر عيد  بالمو تقيدهم  مهم  لتز

يخد لتو لنظر في  نمو يصل بعد هذ  استجابة أ مطلب   عد 

عيد مهمة مو

يخ لوصفلتا
2 ه / / 4 / على / لممنو  لخصم  من  لاستفا  موعد  خر 

لمبكرينأ لتسديد  لتسجيل  لتسجيل نظير  سو 

2 ه / / 4 / لمخيم / في  كة  لمشا خر موعد استا طلبا 
أ لرسو تسديد 

 / / - / /
2 ه / / - / / [

 Adobe برنامج  ستخد  على  يب  لتد فتر 
من  غبين  للر تطبيقاته   Photoshop CC

كينأ لمشا
 / / - / /

2 ه / / - / / [
لمخيمأ نعقا  فتر 
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لك مابس  لشخصية بما في  ضه  غر لمشا مابسه  يحضر 
جهز خفيفة يرغب   / ية مو ياضي،  حذ  سباحة  ياضية 
لعا  ، مشغل موسيقى،  غه )تلفو محمو قا فر مها في  باستخد

د لمشا أأأ(أ كما يحضر  نية، مصبا إضا إلكتر
لحديثة،  صفا  لمو جها حاسو محمو )Lap Top( بأفضل 
لتصميم  مج  لعملي على بر لتطبيق  يب  فأ )Mouse( للتد
أساتذ  بإشر  تثبيتها  يتم  بعد   لتكنولوجية  لتطبيقا 

لمختصينأ
لتي  ية  لفولكلو لثقافية  أمسية  لوطني لبلد للبسه خا  لفولكلو  للبا  لة،  لد علم 

كينأ لمشا يشا بها جميع 
لمخيم  يا معر » عا لعرضها ضمن  مشر بتكا  لطالب من  إنتا  نما أعما من 
نية،  لك من مثلد عر إلكتر هبهم،  مو لطلبة  خا حفل عر مها  هبنا«  يبر مو
عما  كتابا  شعا  ية،  عما يد نما  سوما  تسجيا موسيقية، صو أعما فنية من 
ئز تقدير  مخرجا علمية، صو لجو عما  تصميما محوسبة،  مج  لمختلفة، بر بية باللغا 

غيرهاأ ياضية،  كؤ  ليا  ميد
منتجا  عما  نية  عر إلكتر لتربوية  لسياحية  لثقافية  شو للمعالم  بر صو 

لعربيأ لحضا  لتر  كا شعبية لعرضها في معر  ثية  غاني تر
لمخيمأ كين في  لمشا لزما  لمنظمين  لها مع  ية ليتم تبا يا تذكا هد  

لسامة لصحة 
كين،  لمشا حفاظا على سامة  لحاجةأ  كين عند  لمشا لصحية للطلبة  لخدما  لمخيم  يوفر 
لطالب  مر  حساسية يعاني منها  ية  سا معلوما عن  ليا أمو إ لمخيم من  تطلب إ 
كذلك عمل تأمين طبي خا بالسفرأ ئية،  حتياجا غذ ية يجب تعاطيها   ية  لمشا  

اتصاا لمغا  لزيا 
اتصا  كين  لمشا لطلبة  غبة  لمخيم لكل مشا بطاقة هاتف مدفوعة مسبقا في حا  يوفر 
ني في  إلكتر لبريد  خدمة  إنترنت  ستخد شبكة  للطلبة  يتيح  صدقائهم، كما  بأهلهم  
لمخيم  لمخيمأ كذلك تستقبل إ  ية  كين في بد لمشا إعا عنها للطلبة  قا محد يتم 
ا يسمح للز بالحضو  قا يتم تحديدها مسبقا،  ترحب بهم في  أقا  أمو  ليا 
ثنا  اتصا بالطلبة هاتفيا  أصدقا  قا بتاتاأ كما يمكن لأقا  أ لمخيم خا هذ  لمقر 
لمخيم  لمخيم ا تسمح للطلبة بمغا  حة فقطأ كذلك، فإ إ  لر قا  لوجبا  عيد  مو

في حاا محد جد فقطأ لمسبقة  أمر  لي  فقة  لمبيت عندهم إا بمو أقا   لزيا 
لطقس حالة 

قد يصبح لطيفا إلى با  لمخيم،  يا إلى حا نسبيا طو مد  لطقس في عما صيفيا عا يكو 
لقطنية  لصيفية  لمابس  بإحضا  لمشا  ينصح  لذ  ؛  لمسا لعصر  بعد  فتر  في  نسبيا 

أ لبا جاكيت خفيف لأمسيا 
لشخصي لمصر  لعملة 

لبنو  تتوفر في  لهاشميةأ  نية  أ لمملكة  لمستخدمة في  لرسمية  لعملة  ني هو  أ لدينا 
ينصح  نيأ  أ لدينا  إلى  أجنبية  لعربية  لعما  جميع  من  فة  لصر خدما  أسو 
ا  كثر من   لمتوسط إلى  لنقو إ ا يحتا في  لمشا بعد إحضا مبلغ كبير من 

لكي لغسيل  نفقا  لشخصية  فاته  لمخيم لتغطية مصر ميركي طو فتر 
يةأ اختيا لحر  لنشاطا  كة في  لمشا

؟ لمشا ما يحضر 

معلوما أخر



تابعا معلوما أخر
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لتقديرية ئز  لجو لشها      
لمخيم  كته في  سمية تثبت مشا لمخيم شها  لمشا في نهاية  يتم منح 
كين  لمشا يتم منح  لتي شا بها،  لمصاحبة  مج  لبر لتعليمية  مج  لبر
ئز لتقديرية  لمتفوقين شها تقديرية في مجاا تفوقهمأ كما يتم منح لجو

لعلميةأ عا  لمشر للفائزين بالمسابقا 
لمشا حقيبة 

خوله لحر لمخيم عند لتسجيلآ  لتي يتم تسليمها له منذ  يتوفر في حقيبة لمشا آ
طاقية، باإضافة  كو على تي شير  لمشا يحصل  بطاقة هاتف مدفوعة مسبقاأ 
انتها  كين بعد  لمشا يد  نحوهاأ كما يتم تز حتياجاتهم من قرطاسية  إلى جميع 
يةأ  يا تذكا لخاصة بالبرنامج، باإضافة إلى هد لتعليمية  لمو  لبرنامج بجميع  من 
بالصو  تلخص  بحيث  يوميا  لفيسبو  على  لمخيم  صفحة  تحديث  يتم  حين  في 

لمختلفةأ  لمخيم  نشاطا  لفيديو فعاليا 

كته في  لموفد له بقبو مشا لجهة  لمتقد   لطالب  لمخيم بإعا  تقو إ 
لمطلوبةأ لوثائق  كة  لمشا ستا طلب  لمخيم حا 

كذلك   ، أسبا لمخيم  إبد  فض تسجيل  طالب في  لمخيم  يحق إ 
أ لمقر لموعد  ستامه بعد  كة يتم  فض  طلب مشا

لمخيم  لعامة للمخيم، يحق إ  كين بالتعليما  لمشا لتز  من  في حا عد 
كةأ لمشا لفصل من  إنذ  لتنبيه  لخا بالعقوبا من  لضبط  تطبيق نظا 

كين  لمشا ا يحق للطلبة  لمسابقا نهائية  عا  لتحكيم للمشر تعد قر لجنة 
لفائز حقا  عا  لمشر أعما  اعتر عليها، كما تصبح  لمرشحين للفو   

لثقافيأ لتبا  أ للتعلم  جهة  لمنظمة –  للجهة 
موفديهم  كين  لمشا لرسمي مع  صل  لمتبعة للتو لوسيلة  ني هو  إلكتر لبريد 

لمخيمأ أغر 
لمخيم  ه، تقو إ  أسبا ا قد  لمخيم أ سبب من  نعقا  في حا تقر عد 
 / / قصا  لموفد لهم في موعد  لجها   / لمسجلين بذلك  لطلبة  بإعا 
كة  لمشا سو  سا  لمالية للمخيم بإعا إ إ  2أ كذلك تعمل  ه / / [

2أ ه / / 4 / / قصا  لمدفوعة لمستحقيها في موعد 
إقامة شريطة  لفعاليا  نعقا  لمخيم تغيير مقر  كين، يمكن إ  لمشا حة  لر
تقو  لمعلن عنها،  فق  لمر لخدما  مستو  صفا  لمو لمحافظة على شر 

لمخيمأ فدهم إلى  لجديد قبيل تو كين بالمقر  لمشا بإعا 
ية  إ لتنظيمية  لتبعا  اتفا على  لمنظمة في ضو  لجهة  لتنسيق مع  يمكن 

د لك في حا لمترتبة،  لمالية 
ية ترتيبا خاصة بالنسبة لحجو  لمشرفين بإجر   / كين  لمشا غبة    

أ لطعا جبا  لفندقية  لغر   
أأأ(أ مر،  لي  كين في لمخيم ) فقين للطلبة  لمشرفين لمشا جو مر  
يمي محد  كا لبرنامج تكنولوجي  يخ محد  لمخيم في تا  يمكن تنسيق تنظيم 

لطالبا بشكل خا بنا على طلبهمأ  / لطا  لمجموعا من   
( مسبقا، حيث  لحصو على تأشير )فيز نية  أ ضي  أ خو        ا يتطلب 

أ لمطا لجو في       يتم ختم 

أحكا عامة



(أ أ لمخيم  عة" ) كثر  لمد  كذ  ئع،  لتكنولوجي  يبي  لتد لتعليمي  لبرنامج  "
ثقافة علمية  لمحاضر  خلق عا  ئعة،  تها  ساليب إ لحو  جلسا  لمحاضر  "

(أ أ لمخيم  سعة" )
تعليم  خدما  ، لما يتمتع به من فعاليا  إطا شا فيه على  فضل مخيم  لمخيم  "يعد هذ 

لثاني(أ لمخيم  ( " لممتا كر فو 
صقلهاأأأ هبنا  لتعليمأأأفز في تنمية مو حة  لر ساليب  لخدما  ئعأأأ كثر من  لمخيم  "

لثاني(أ لمخيم  كا شيئا جميا بالفعل" )
لثالث(أ لمخيم  ية حقيقية للتميز" ) هو بد لعربي أأأ  لمخيم هو صانع للشبا  "

لثالث(أ لمخيم  لوقت" ) حتر  انضبا  لقيا  لمخيم معنى  "تعلمت من خا 

لثقافي )JIECE(” شركة  لتبا  أ للتعلم  جهة  "
لهاشميةأ  نية  أ لمملكة  في  عما  مدينة  مقرها  نية 
تربوية  تعليمية  خدما  تقديم  بهد  سنة   تأسست 
تستهد  لنشاطا  مج  لبر من  مجموعة  عبر  متخصصة 
لمد  إلى  باإضافة   ، أمو ليا  لمعلمين  لطلبة 
يمية لمختلفةأ  أكا لمؤسسا لتربوية  كز لتعلم  مر

بيئة  تطوير  عم  في  يا  لها   يكو  أ  لثقافي  لتبا  للتعلم  أ  جهة  تعمل 
لتربوية  لمؤسسا  لمد  لتي تقدمها  تقا بالخدما  ا لبشرية  لتنمية  إبد  مجتمع 
لتطوير  يب  لتد خا  بإ تساهم  كما  هبهم،  مو تسخير  تهم  قد تنمية  لشبا  تشجيع 
ها من  لتعليمية باعتبا لتربوية  لعملية  لمعرفة على مسير  إ  لتقنية  لبشرية  للمو 

لعربيأ لوطن  لشامل في  لتنمية بمفهومها  هم مرتكز 
لتطوير  لتعليم  تقد  كا  حد  تكو  أ  لثقافي  لتبا  للتعلم  أ  جهة  تسعى 
لك من خا تأمينها  تعمل جاهد لتحقيق  لية،  لد لعربية  لمحلية  لسو  لتربو في 

لتربوية، من بينهاد لمؤسسا  أفر  لتي تستهد  لعصرية  لخدما  مجموعة من 
قيا  بإشر   ، لمعلمين على حد سو لمتخصصة للطلبة  لنوعية  يبية  لتد مج  لبر عقد 

ليينأ عر  طنيين  خبر 
لتربويين  لمتخصصة للمعلمين  لتربوية  لعمل  شا  لمعا  لمؤتمر  تجهيز  إ 

أ أمو ليا 
لنشاطا  للقا  لمسابقا  مج  لبر من  مجموعة  عقد  في  كة  لمشا تنفيذ  تنظيم 
لشبابية للطلبة، محليا  لشتوية  لصيفية  أندية  لمخيما  لثقافي  لتبا  مج  بر لموجهة 

لياأ عربيا 

" لقيا لشبا للتكنولوجيا  قالو عن "مخيم 

لجهة لمنظمة للمخيم
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لطلب  إعا  لمناسب  لمكا  ضع إشا × في  لفر   إجابة بتعبئة  يرجى 
إلى  لطالب مرفقا بصو شخصية حديثة  مر  لي  توقيعه من  بعد  مطبوعا 
سو  2، مع تسديد كامل  ه / / 4 / / يخ  لتا لمخيم قبل  إ 

كةأ لمشا
معلوما شخصيةد أ 

e)لكامل )رباعّياr اسمr
eلجنسيةreلميادr 19تاريخ      d        d       

eإلكترونيr لبريدr
e)ن وجدp(  على sلحساr نrعنو

eلهاتفr رقمeلفاكسr رقم
eلبريدr صندوقeلمدينةr
eلبريديr لرمزreلدولةr

kلمخّيمr ا               نعمهل شاركت سابقًا في     
k3 دها عنrفرn لمخيم ضمن مجموعة يزيد عددr ا               نعمهل مشاركتك في     

kلمخيمr مشاركون في tخوn هل يوجد لك
eأختr dأخr 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)خرى )حّددهاn      
غذrئية   uحتياجاr nو  nمرrض  من  تعاني  هل 

kخاصة
      ا

cccccccccc e)لصحيr لوضعr ذكر تفاصيلr( نعم      
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

د لرسو طريقة تسديد  أ   

      شيك باسم وrجهة rأردن للتعُلم وrلتبادل rلثقافي مسحوبًا على nَحد rلبنوك دrخل rُأردن
      حوrله بنكيه nو pيدrع بالحساr sلبنكي باسم وrجهة rأردن للتعُلم وrلتبادل rلثقافيi ص9

 – عّمان   - rلثقافي  وrلتبادل  للتعُلم  rأردن  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

 A هل ترغب بحضور rلبرنامج rلتدريبي rلذي يسبق rلمخيم حول برنامج 
kP  CC

     ا               نعم

بالنسبة  خيارrتك  رّقم 
rلذي  rلتكنولوجي  للمساق 
من  له  بالتسجيل  ترغب 
eأقلr pلى  رغبة  rأكثر 

W  D )cccccccccccc( تصميم rلويب وrلموrقع rإلكترونّية 
2D A )n )ccccccccccccفام rلكرتون وrأفام ثنائية rأبعاد 

F  P )cccccccccccc( صناعة rأفام rلرقمية وrلخدع rلسينمائية 
3D M )r )ccccccccccccلتصميم rلهندسي 

 3D C rأبعاد  ثاثية  rلكرتونية   uلشخصياr تصميم   )cccccccccccc(
A

eلعمريةr لفئةr)رس )14-18 عاماrلمدr فئة طلبة      
      فئة طلبة rلجامعاu )19-25 عاما(

خاص بطلبة rلجامعاuخاص بطلبة rلمدrرس
eلصفr مستوى سنة

eلمدرسةr سمreلجامعةr سمr
eلهاتفr رقمeلهاتفr رقم

eلفاكسr رقمeلفاكسr رقم
eلمدينةreلمدينةr

هل يوجد مشرف مرrفق للطالب pلى rلمخيم من 
ktلموفدr لجهةr dلمدرسةr

)eدناهn 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 وليeلتاريخr
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اتصا  معلوما 
لثقافي لتبا  أ للتعلم  جهة 

لقيا لشبا للتكنولوجيا  مخيم 
أ أد  عما   أ 

+ - -  ،+ - - د  تلفو
+ - - فاكسد  
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