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أهداف الرحالت والوعسكرات:


إف الرحالت والمعسكرات في ضوء التقدـ العممي الحديث خير معيف عمى فهػـ حقػق ؽ اياػيقء واادراؾ الاػقمؿ
لهق:



وهي عقمؿ أسقسي لكاؼ المعقرؼ وتحصيؿ الخبرات واالتصقؿ بقلحيقة عف طريػؽ االعتمػقد عمػى الػفيم فيمػق
ياقهده الطقلب ويممسه.



وك ػ لؾ تسػػقعد عمػػى خمػػؽ الاػػعور بقلتوايػػه لػػدد الطػػالب وتاليػػد إيمػػقفهـ بػػبالدهـ كمػػق أفهػػق عفصػػر هػػقـ فػػي
الترويح عف الفيم وفار الصالت االاتمقعية الطيبة بيف الطالب.



ماػػقالت الػػرحالت والمعسػػػكرات تتػػيح لمطػػػالب وهي ػػقت اااػػػراؼ مػػف رعقيػػػة الطػػالب وأسػػػقت ة المعقهػػد فرصػػػة
االخػتالط بعيػػدان عػػف تققليػػد المعقهػػد فػي أاػواء حػػرة تفطمػػؽ اخصػػيقت الطػالب عمػػى سػػايتهق – تظهػػر السػػموؾ
الحقيقي لكؿ مفهـ .ممق يسقعد عمى تيهـ فيسيقتهـ وحؿ ماقكمهـ.



وا ا كفق ففمي فػي الطقلػب رفرديػة الطقلػبا مواهبهػق وامتيقالهػق فعففػق فعمػؿ فػي فيػم الوذػت لتكػوف هػ ه اليرديػة
مفسقة في سموكهق مع الامقعة لتسير اليردية مػع الامقعػة فػي تػواالف يحقػؽ لمطػالب اخصػية متكقممػة تػرد
فيسهق مف خالؿ الامقعة.



أف بػػراما الػػرحالت والمعسػػكرات تتػػيح لمطػػالب حيػػقة إياقبيػػة تصػػور اوافػػب الحيػػقة فمكػػؿ عضػػو دور ي ديػػه
ومس ولية تتيؽ مع ميوله وتفمي مواهبه.



وب لؾ يكتسب مالايق ثميفة ف كر مفهق عمى سبيؿ المثقؿ:
.1

اعور الطقلب بقلسعقدة الاخصية الروحية وبقيمته كعضو فقفع لمماتمع لؾ فتياة إحسقسه بقلرضػق

عف الفيم واالرتيقح إلى ذيمة مق ي ديه لفيسه ولوطفه واالستمتقع بعالذقت ااتمقعية موفقة.
 .2الميؿ إلى التعقوف مع الغير والعمؿ مع الامقعقت.
 .3ااحسقم بقلمس ولية االاتمقعية الماتركة فحو الماقكؿ االاتمقعية وفحو تفمية الماتمع بصية عقمة.
احتراـ الفظـ العقمة والعمؿ بموابهق.
.4
.5

القدرة عمى القيقدة والتبعية وتقبمهق بقلروح العقلية.
القدرة عمى الفقد المثمر البفقء البعيد عف المهقترات الاخصية.
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.6

يكتسب الطقلب المهقرات اآلتية:
أ – مهقرات عممية وخبرات اديدة يعتمد عميهق في حيقته الخقصة.
ب – مهقرات ااتمقعية تتمثؿ في تكويف عالذقت طيبة فقاحة مع اآلخريف.
ج -مهقرات فيسية متفوعة تعيفه عمى التكيؼ مع الماتمع ال ي يعيش فيه.

شروط العضىية ببلرحلة أو الوعسكر:
 .1أف يكوف الطقلب مقيدان بأحد المعقهد التقبعة او الخقضعة الاراؼ والارة التعميـ العقلي.
 .2أف يكوف الطقلب مف المتيوذيف دراسيق والمتمياليف خمقيق وفى افاطة رعقية الابقب.
 .3أف يكوف الطقلب مسددان الرسوـ الدراسية.

 .4أف يكوف الطقلب مستوفيقن لاروط الميقذة البدفية والصحية.
 .5أف يكوف الطقلب حسف السير والسموؾ.

 .6أف يمتالـ الطقلب بفظقـ الرحمة أو المعسكرات وتعميمقت اادارة إليه مف المارفيف.
 .7أف يحمؿ الطقلب بصية دا مة مق يثبت اخصيته ومق يثبت افتمق ه إلى معهده.

دور خهبز رعبية الطالة ببلوعهد:
 .1ااعالف عف الرحالت والمعسكرات وتمقي رغبقت الطالب لالاتراؾ فيهق.
 .2اختيقر العفقصر الصقلحة وتالكيتهق لالاتراؾ في الرحالت وفؽ تحديدات اادارة العقمػة مػف حيػث العػدد
والوذت وفوع الماتركيف.
 .3اسػػتييقء إاػػراءات االاػػػتراؾ فػػي الرحمػػػة والمعسػػكرات مػػع مراعػػػقة التصػػديؽ عمػػػى اسػػتمقرة االاػػػتراؾ
وتحويؿ الطالب لمكاؼ الطبي.
 .4عدـ ترايح الطقلب يكثر مف رحمة أو معسكر عمى المسػتود المركػالي والتأكػد مػف اديػة ااػتراؾ مػف
سػػػاموا أسػػػمق هـ والمبػػػقدرة بػػػعبالغ اادارة فػػػور االعتػػػ ار أو العػػػدوؿ عػػػف االاػػػتراؾ فػػػي الرحمػػػة أو
المعسكر وال تقبؿ اعت ارات ذبؿ ذيقـ الرحمة أو المعسكر بأسبوع عمى ايذؿ.
 .5يتحمػؿ المعهػػد المسػ ولية ايدبيػػة والمقليػػة المترتبػة عمػػى تخمػؼ الطػالب عػػف االاػتراؾ فػػي الرحمػػة أو
المعسكر.
 .6المعهد حمقة اتصقؿ بيف اادارة والطالب وعممية إبالغ الطالب بموعد ومكقف التامع لمسير والعودة.
 .7يقوـ المعهد بتمقي تققرير تقييـ الطالب وموااهة تأديػب المخػقلييف فػي الرحمػة أو المعسػكر فػي حقلػة
ترحيمهـ إداريقن وتحصيؿ مق أفيؽ عميهـ إ ا رأت اادارة العقمة لؾ.
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برنبهح الرحالت والوعسكرات ( للعبم الدراسي : ) /8102/8102
أوين  :المعسكػػػػػػػرات .
ثقفيقن  :الدورات التثقييية بمعهد إعداد الققدة بحمواف .

ثقلثقن  :الػػػػػرحػػػػػػػػالت .

رابعقن :دورات التعميـ المدفى وممتقيقت العودة لما ور التقبعة لوالارة الابقب والريقضة.

أوالً  :انًعسكرات
 الوعسكرات الترويحية التثقيفية الشبطئية بوعسكر اإلدارة الدائن بوصيف
بلطين

 يتميال المعسكر ببسقطة البفقء و واود ايمقكف الخقلية المفقسبة لممقرسة ايفاطة الريقضية المختمية
تمتمؾ اادارة العقمة لرعقية الطالب معسك ارن دا مقن بمصيؼ بمطيـ 0

في الخالء 0


 يتوفر بقلمعسكر عفقبر اذقمة الطمبة و الطقلبقت 0
 يواد به عيقدة ماهالة لمطبيب 0
 يواد بقلمعسكر مطبخ و صقلة لتفقوؿ الغ اء و صقلة لماقهدة التميياليوف 0
 أمقكف مخصصة لمبيت هي ة اااراؼ و إدارة المعسكر 0
 تهتـ اادارة بتوفير ايدوات و المتطمبقت التي تتفقسب مع ميوؿ و احتيقاقت الابقب ر االاتمقعية –
يقع المعسكر عمي البحر ممق ياعمه في موذع متميال 0

الثققفية – الروحية – اليفية – الريقضية ا


 ياكؿ لافة لإلاراؼ عمى كؿ فوج عمى حدة تامؿ عدد ر30فرد ا مف مارفيف متخصصيف لمطالب
ذوة اليوج ر  120طقلب أو طقلبة ا بعدد إامقلي  12فوج 0

وطبقخيف ومسقعديف طبقخيف ومارفي أمف وتغ ية وممرض ومفق وففييف وعمقؿ خدمة معقوفة.

 يامؿ برفقما ايفواج اآلتي :


محقضرات ثققفية وففية وعممية وديفية وبي ية



إذقمة دورات وافاطة ريقضية متفوعة



إذقمة لققءات مع كبقر الاخصيقت بقلوالارة ومحقفظة كير الايخ



واذقمة ه ه ايفواج تقوـ اادارة سفويقن بقيتي :
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 -1إعداد م كرة اذقمة ايفواج 0
 -2تصميـ و طبع الخطقبقت و الاداوؿ و االستمقرات الخقصة بترايح الطالب له ه المعسكرات 0
 -3تكويف ه ه ايفواج مف افم واحد 0
 -4إرسػقؿ المطبوعػػقت لمكميػقت التكفولوايػػة والمعقهػد لتراػػيح الطػالب الممتػػقاليف و الحقصػميف عمػػي مراكػػال
في ايفاطة
 -5تمقػي االسػتمقرات و االاػػتراكقت مػف الكميػقت التكفولوايػػة و المعقهػد و تيريغهػق فػػي كاػوؼ و تواليعهػػق
عمي ايفواج

 .1االتصقؿ بقادارة العقمة لألمف بقلوالارة وعرض كاوؼ تيريغ بيقفقت الطمبة المراحيف لممعسكر عميهق
 .2االتصقؿ بقادارة العقمة لمرعقية الطبية بقلوالارة لترايح طبيب لكؿ فوج 0
 .3التفسيؽ مع إدارة التغ ية التخق اااراءات الالالمة لتغ ية الطالب والمارفيف وأعضقء المعسكر 0
 .4االتصػقؿ بػقادارة العقمػة لاػ وف المقػر الفتػداب العمقلػة اليفيػػة ركهربػق ي – سػبقؾ – فاػقر -مفاػػد-
ففى تبريد ا لمرافقة ايفواج
 .5إاراء االتصقالت الالالمة الفتداب الطبقخيف لمعمؿ بقلمعسكر طواؿ مدة ايفواج 0
 .6االتصقؿ بقلكميػقت التكفولوايػة والمعقهػد ال فتػداب ايخصػق ييف االاتمػقعييف والريقضػييف بأذسػقـ رعقيػة
الطالب لمعمؿ ضمف هي ة اااراؼ بقلمعسكر 0

 -1عمؿ عروض ايسعقر الالالمة مف اركقت السيقحة والفقؿ ر ذطقع عقـ  -ذطقع خقص ا 0
 -2تاكيؿ لافة ممقرسة لعروض ايسعقر 0
 -3توذيع عقد اتيقؽ مع الاركة التي تـ االتيقؽ عمي عرض سعرهق 0
 -4متقبعة االتصقؿ به ه الاركة طواؿ مدة ايفواج 0

 -1يتـ عمي فترات صيقفة لمبقفي المعسكر الحقلية و ك لؾ عمؿ إفاقءات اديدة تتفقسب مػع احتيقاػقت
ومتطمبقت العمؿ مع الطمبػة فػي ايفاػطة المختميػة حيػث اف إذبػقؿ الطمبػة عمػي أفػواج المعسػكر فػي
االديقد عقـ بعد أخر
 -2يتطمب لؾ االتصقؿ بقادارات و الهي قت المختصة مثؿ -:





اادارة الهفدسية 0
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إدارة ا وف المقر 0


 متقبعة اادارة له ه ايعمقؿ و الوذوؼ عمي مق تـ تفيي ه 0
اادارة العقمة لما وف المقلية واادارية 0

 -1السػتقبقؿ الطمبػػة و الطقلبػػقت بقلمعسػػكر يتطمػػب لػػؾ إعػداد المعسػػكر و إكمػػقؿ الفػػقذص فػػي كقفػػة المرافػػؽ و
اراء كؿ مق يمالـ استعمقله بقلمعسكر 0
 -2تاػػػكيؿ لافػػػة مػػػف اادارة اعػػػداد و تاهيػػػال المعسػػػكر و اػػػراء ر أدوات فظقفػػػة – لػػػواالـ الفاػػػقرة – أدوات
كهربق ية – كؿ مق يمػالـ المطػبخ – ماليػقت و أكيػقم مخػدات – تصػميح أعمػقؿ السػبقكة – أدويػة واسػعقفقت
أولية لالوـ العيقدة الطبية – است اقر عمقؿ يقوموف بأعمقؿ الفظقفة لمعفقبر ودورات الميقه ا 0
 -3االتصقؿ بعدارة مصيؼ بمطيـ و عمؿ تصقريح دخوؿ ايُتوبيسقت و الطالب لممصيؼ 0
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خدول أفىاج هعسكر بلطين الصيفي
صيـــــــف  8102م
الفوج

المده الى

المدة من
الٌوم
االحد

التارٌخ
9119/7/1

الٌوم
الخمٌس

التارٌخ
9119/7/5

الثانً
الثالث

الخمٌس
االثنٌن

9119/7/5
9119/7/9

االثنٌن
الجمعة

9119/7/9
9119/7/11

الرابع

الجمعة

9119/7/11

الثالثاء

9119/7/17

طلبة
طلبة
طلبة

الخامس

الثالثاء

9119/7/17

السبت

9119/7/91

السادس

السبت

9119/7/91

االربعاء

9119/7/95

السابع

االربعاء

9119/7/95

االحد

9119/7/99

طلبة
طلبة
طلبة

الثامن

االحد

9119/7/99

الخمٌس

9119/8/9

طالبات

التاسع
العاشر

الخمٌس
االثنٌن

9119/8/9
9119/8/6

االثنٌن
الجمعة

9119/8/6
9119/8/11

طلبة

الحادي عشر
الثانً عشر

الجمعة
الثالثاء

9119/8/11
9119/8/11

الثالثاء
السبت

9119/8/11
9119/8/18

االول



مكقف التامع  :ميداف المظالت.



موعد التامع  :السقعة السقبعة صبقح يوـ السير.




مالحظات
طلبة

طلبة
طلبة
طلبة

الطالب الماتركوف في ه ه ايفواج طالب سفوات الفقؿ مف اميع المعقهد التقبعة لوالارة التعميـ العقلي.

يمفع ااتراؾ طالب السفوات الفهق ية ومف سبؽ له االاتراؾ في المعسكر مف ذبؿ .



يتـ الترايح له ه ايفواج عف طريؽ أذسقـ رعقية الطالب بقلمعقهد.



تقوـ إدارة الرحالت والمعسػكرات بػقادارة العقمػة لرعقيػة الطػالب بععػداد وتفظػيـ هػ ه ايفػواج واختيػقر الماػرفيف
عمى االفواج.

** الوعسكككرات القىهيككة ببلتعككبوى هككة وزارة الشكككبة بوعسكككراةهب الصككيفية بو تلككف
هدى الدوهىرية :
تقوـ والارة الابقب سفويقن بتفظيـ معسكراتهق الصييية لطمبة الاقمعقت والكميقت والمعقهػد عمػي مسػتود

الامهوريػػة وتحػػرص اادارة العقمػػة لرعقيػػة الطػػالب سػػفويقن عمػػي ااػػتراؾ طػػالب الكميػػقت التكفولوايػػة والمعقهػػد
التقبعة والخقضعة لموالارة في ه ه المعسكرات و لؾ بهدؼ تعرييهـ بقيمقكف السيقحية وايثريػة بػقلوطف واليػقدة

افتمق هـ ووال هـ.

وتقوـ اادارة العقمة لرعقية الطالب بحصر اليرص المخصصة لطػالب التعمػيـ العػقلي بهػ ه المعسػكرات

وتواليعهق عمي طمبة وطقلبػقت المعقهػد العميػق والمتوسػطة واليفيػة التقبعػة لػوالارة التعمػيـ العػقلي لضػمقف ااػتراؾ

أكبر عدد مف طالب المعقهد المختمية به ه المعسكرات باميع أفحقء الامهورية.
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كمػػق تقػػوـ اادارة بمخقطبػػة المعقهػػد وابالغهػػـ بػػقليرص المخصصػػة لكػػؿ معهػػد وعػػدد الطمبػػة والطقلبػػقت

المراد ااتراكهـ وأمقكف وتقريخ المعسكرات الخقصة بهـ واستقبقؿ استمقرات الطمبة بعد استييق هق وأرسقلهق إلػي

والارة الابقب .

كمق تقوـ بقلتفسيؽ مع والارة الابقب حوؿ البرفقما الموضوع لممعسكرات ومدي االستيقدة مفه لاميع

الطالب وضرورة أف تكوف ه ه المعسكرات تثقييية ترويحية حتي يتحقؽ أكبر استيقدة ممكفة مفهق

يتـ تخصيص أفػواج لطمبػة وطقلبػقت والارة التعمػيـ العػقلي ضػمف خطػة والارة الاػبقب يفػواج معسػكراتهق المختميػة حسػب
الخطة الموضوعه والمحدده مف والارة الابقب والريقضة

ثبنيب ً  :الوعسكرات التثقيفية
بوعهد إعداد القبدة بحلىاى
 أفىاج الدورات التثقيفية بوعهد إعداد القبدة بحلىاى لطالة الكليبت التكنىلىخية والوعبهد ال بصة
التببعة وال بضعة لىزارة التعلين العبلي
تحرص والارة التعميـ العقلي سػفويقن عمػي االاػتراؾ فػي الػدورات التثقيييػة السػفوية بمعهػد إعػداد القػقدة بحمػواف

لعػػدد ر مػػف  6إلػػى  10ا دورات تثقيييػػة لاميػػع الطػػالب بقلكميػػقت التكنىلىخيككة والمعقهػػد العميػػق والمتوسػػطة واليفيػػة
التقبعة لوالارة التعميـ العػقلي بمعهػد إعػداد القػقدة بحمػواف وتحػرص اادارة العقمػة لرعقيػة الطػالب عمػي دعػوة أبفق هػق مػف
طمبة الكميقت والمعقهد العميق والمتوسطة واليفية لالاتراؾ في هػ ه الػدورات وتخػتص إدارة الػرحالت والمعسػكرات بػقادارة
العقمة بتقسيـ ه ه الدورات عمي الكميقت التكفولواية والمعقهػد ومخػقطبتهـ لتراػيح الطػالب وخقصػة الطػالب المتميػاليف

في ماقالت ايفاػطة المختميػة والطمبػة المتيػوذيف دراسػيقن والممتػالميف خمقػقن وسػموكقن و لػؾ بهػدؼ البػقدة الػوعي التثقييػي

والسيقسي لدي الطالب وتأهيمهـ بمق يتفقسب مع كوفهـ ذقدة الغد بغية أف يكوف لديفق ايؿ واع بكقفػة حقوذػه ومخمصػقن

بػوعي واسػػتفقره بواابػػقت المػواطف تاػقه الػػوطف هػ ا بخػػالؼ االاػػتراؾ بػقلطالب المتميػػاليف بيػػوج المتميػػاليف بقاسػػكفدرية
رلققء السيد ر يم الامهورية ا

ٌتم انتقاء العناصر المتمٌزة من الطلبة والطالبات للقاء
السٌد  /رئٌس الجمهورٌة
 الدورات التثقيفية ألعضبء هيئة التدريس بوعهد إعداد القبدة بحلىاى :
تقػػوـ إدارة الػػرحالت والمعسػػكرات بقلماػػقركة فػػى عػػدد مػػف الػػدورات التثقيييػػة لمسػػقدة أعضػػقء هي ػػة التػػدريم
بقلكميػػقت والمعقهػػد التقبعػػة لػػوالارة التعمػػيـ العػػقلي وك ػ لؾ لمطػػالب ر ايمفػػقء وايمفػػقء المسػػقعديف ا بقتحػػقدات

الطالب و لؾ لمفقذاة العديد مف القضقيق التي تهـ الماتمع وتمثؿ الاغؿ الاػقغؿ لمعديػد مػف الي ػقت الحيويػة
بقلماتمع .
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كمػق تقػػوـ اادارة بتفظػػيـ دورة تثقيييػػة لميتػػقه المصػػرية لطقلبػقت الكميػػقت التكفولوايػػة والمعقهػػد التقبعػػة لمػػوالارة

لمفقذاػػة ذضػػقيق الم ػرأة فػػي الماتمػػع المعقصػػر وتعريػػؼ اليتيػػقت بواابػػقتهـ والتالامػػقتهـ تاػػقه الماتمػػع وك ػ لؾ

حقوذهـ وواابقتهـ.

ثبلثب ً  :الــرحـــالت
تفظـ اادارة العقمة لرعقية الطالب – إدارة الرحالت والمعسكرات خالؿ العقـ الدراسي العديد مػف الػرحالت لطمبػة

وطقلبػػقت الكميػػقت التكفولوايػػة والمعقهػػد التقبعػػة والخقضػػعة لػػوالارة التعمػػيـ العػػقلي و لػػؾ لتحقيػػؽ العديػػد مػػف
ايهداؼ التي تـ تفظيـ الرحمػة مػف أامهػق ت فتقػوـ اادارة بتقسػيـ الػرحالت عمػي مػدار العػقـ الدراسػي بقلكقمػؿ

ومفهػػق رحػػالت إلػػي ايذصػػر وأس ػواف لاميػػع طػػالب وطقلبػػقت الكميػػقت التكفولوايػػة والمعقهػػد التقبعػػة لمػػوالارة
بمختمؼ افحقء الامهورية و لؾ بقلتعقوف مع والارة الابقب خالؿ إاػقالة فصػؼ العػقـ الدراسػي لتعريػؼ الطػالب
عمي معقلـ بالدهػـ السػيقحية فػي مفػقطؽ الواػه القبمػي وتحػرص اادارة عمػي اليػقرة المعػقلـ السػيقحية وايثريػة

التي تتميال بهق ايذصر وأسواف لاليقدة االفتمقء لدي ه الء الابقب ذقدة الغد .

أيضقن تقوـ اادارة مف اهتهق بتفظيـ رحالت لطمبة الواه القبمػي لاليػقرة المفػقطؽ السػيقحية وتفظػيـ رحػالت إلػي
مديفة الغردذة واػرـ الاػيخ والقػقهرة االسػكفدرية وبػور سػعيد و لػؾ خػالؿ الفصػؼ الثػقفي مػف العػقـ الدراسػي
حتي يمكف إحداث تواالف متكقمؿ بيف الطمبة في اميع الكميقت والمعقهد بمختمؼ أفحقء الامهورية



رحالت النصف الدراسى االول -:

ـ

مكقف الرحمة

المستييدوف

المدة

عدد أيقـ الرحمة

1

رحمة معقهد واه ذبمي إلى الققهرة
واالسكفدرية.

طمبة

خالؿ اهر فوفمبر

5

3

رحمة الغردذة

5

رحمة الغردذة

2

رحمة معقهد واه ذبمي إلي الققهرة
واالسكفدرية

4

رحمة الغردذة

طمبة

5

طمبة

4

طقلبة

طقلبقت

9

خالؿ اهر ديسمبر

4
4



رحالت النصف الدراسى الثبنى:
مكقف الرحمة

ـ

المستييدوف

1

رحمة ارـ الايخ

طمبة

3

رحمة ارـ الايخ

طقلبقت

2

رحمة ارـ الايخ
رحمة ايذصر وأسواف

5

رحمة ايذصر وأسواف

طقلبقت

7

رحمة بور سعيد

6

خالؿ اهر مقرم

طمبة
طمبة

4

المدة

طمبة

رحمة ايذصر وأسواف

طمبة وطقلبقت

عدد أيقـ الرحمة
4
4
4
7

خالؿ اهري مقرم وابريؿ
خالؿ ااقالة فصؼ العقـ

7
7
5

** رحالت ببلتعبوى هة وزارة الشكبة والريبضة -:

 تُظيى رحالت نزيارة انًعانى انسياحية نطالال انًعادالا انباةعالة وانعا العة إلشالرا

انالارارة

نًايُبي انغردقة وشرو انشيخ ويايُة االسكُارية واالقصر واسااٌ ةانبعالاوٌ يالو ورارة انشال ا
وانريا ة خال ل انعاو اناراسى .8102/8102
 انطالالال انًشالالبرفاٌ ذالالي دالالتِ انالالرحالت يالالٍ ًيالالو انًعادالالا انباةعالالة نالالارارة انبعهالاليى انعالالاني
وانًرشالالنيٍ يالالٍ انًعادالالا يالالٍ انطه الالة وانطان الالات انًبقالالاقيٍ اهًي الا ً ودراسالاليا ً ويالالٍ أوا الالم انقالالر
وانًبًيزيٍ ذي أَشطة رااية انش ا .
رابعقن  :دورات التعميـ المدفى وممتقيقت العودة لما ور
التقبعة لوالارة الابقب والريقضة

اااػػتراؾ فػػي دورات التعمػػيـ المػػدفي والمفتػػديقت والممتقيػػقت التػػي تفظمهػػق والارة الاػػبقب والريقضػػة المخصصػػة

لممعقهد التقبعة والخقضعة ااراؼ والارة التعميـ العقلي وطبققن لمخطة التي تضعهق والارة الابقب والريقضة .
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إذتراحقت لعمؿ أفاطة مستحدثة :

دراسة ماروع إذقمة معسكرات اليوـ الواحد والمعسكرات لمدة يوميف لتفظيـ واذقمة المقترحقت االتية:
 - 1تدريب وتثقيؼ ابقب المعقهد عمى مواكبة ظروؼ سوؽ العمؿ ومتطمبقت الماتمع.
 -2عمؿ اليقرات ميدافية تدريبية لطالب المعقهد العممية لممصقفع والاركقت لدراسة وتقديـ مقترحقت لتطوير سػوؽ
العمؿ واالياقبيقت والسمبيقت التى توااه المثتثمريف فى سوؽ العمؿ المصرد.



تفظػػيـ المعسػػكرات التخصصػػية لط ػالب المعقهػػد اليفيػػة الصػػفقعية والمعقهػػد التاقريػػة ومعقهػػد الهفدسػػة ومعقهػػد
الخدمة االاتمقعية واليفوف التطبيقية لتبقدؿ الخبرات والثققفقت بيف اركقء التخصص الواحد.

** حيث يتـ دراسة الماروع والتفسيؽ مع الاهقت الخقراية التى ترغب فى الماػقركة بقلماػروع وعػرض الماػروع
عمى السيد ر يم ذطقع التعميـ ذبؿ البدء فى تفيي ه.
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وزارة التعليم العالي

صورة

اإلدارة العامة لرعاية الطالب
إدارة الرحالت والوعسكرات

اسم المعهد  /الكلٌة -:

الطقلب
ادتمارة اذرتاك يف رحلة
…………………………
السنة / /
إلي
يف الفرتة من / /
الدراسٌة -:
(((( أوالً  :بيانات أولية عن الطالب ))))

اسػػـ الطقلب ثالثي /

تمييػػػوف /

تقريخ و اهة الميالد /

عفػػػػواف السكف /

رذـ البطقذة الاخصية /

اهة ااصدار /

تقريخ الصدور /
(((( ثانياً  -:ذئـــــــــــــون الطالب ))))

الطػػػػقلػػػب /

مقيد بقلمعهد بقلصؼ /

و سدد الرسوـ بقلقسيمة رذـ /

بتقريػػػخ /

شئون الطالب
(

مراقب المعهد  /الكلٌة
)

)

(

(((( ثالثاً  - :توقيع الكشف الطيب ))))
وواػػػد أفػػػه ر ال ػػػؽ  /غيػػػر ال ػػػؽ ا وخػػػقؿ مػػػف

تػػػـ توذيػػػع الكاػػػؼ الطبػػػي عمػػػي الطقلػػػب /
ايمراض المالمفة

ختـ الوحدة الصحية

اسـ الطبيب /
التوذيػػع /
(((( رابعاً  - :موافقــــــة املعهــــــــــد ))))
توافؽ الكمية  /المعهد عمي ااتراؾ الطقلب /

/

 201 /إلي

/

في رحمة ارـ الايخ

201 /ـ 0

ختـ المعهد  /الكمية

رعقية الابقب

(

في المػدة مػف

)
يعتمـــــــــــد ’’’’’
(

)

ملحوظة -:
** صورة البطقذة الاخصية مع االستمقرة 0
** تقع المسئولٌة علً المعهد فً حالة اإلصابة بعجز أو الوفاة نتٌجة عدم توقٌع الكشف الطبً وذكر أمراض القلب والصرع
واألمراض المزمنة .
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وزارة التعليم العالي

صورة

اإلدارة العامة لرعاية الطالب
إدارة الرحالت والوعسكرات

الطقلب

ادتمارة اذرتاك يف معسكر بلطيم الصيفي
يف الفرتة من / /

اسم المعهد  /الكلٌة -:
السنــة الدراسٌــة -:

/ /

إلي

(((( أوالً  :بيانات أولية عن الطالب ))))
اسػػـ الطقلب ثالثي /
تمييػػػوف /

تقريخ و اهة الميالد /
عفػػػػواف السكف /
رذـ البطقذة الاخصية /

اهة ااصدار /

تقريخ الصدور /
(((( ثانياً  -:ذئـــــــــــــون الطالب ))))

مقيد بقلمعهد بقلصؼ /

الطػػػػقلػػػب /
و سدد الرسوـ بقلقسيمة رذـ /
شئون الطالب
(

بتقريػػػخ /
مراقب المعهد  /الكلٌة
)
(

)

(((( ثالثاً  - :توقيع الكشف الطيب ))))
وواد أفه ر ال ؽ  /غير ال ؽ ا وخقؿ مف ايمراض المالمفة

تـ توذيع الكاؼ الطبي عمي الطقلب /

ختـ الوحدة الصحية

اسـ الطبيب /

التوذيػػع /

(((( رابعاً  - :موافقــــــة املعهــــــــــد ))))
توافؽ الكمية  /المعهد عمي ااتراؾ الطقلب /

/

/

 2012 /إلي

في معسكر بمطيـ الصييي في المدة مف

2012 /ـ 0

وأ ذػػر اف البيقفػػقت المدوفػػة بعقليػػة صػػحيحة وافػػه مػػف الممتػػقاليف فػػي ايفاػػطة وذػػد سػػدد مبمػػغ ر
ا بتقريخ

المعسكر بقلقسيمة رذـ ر

/

/

201ـ

رعقية الابقب

(

ا ذيمػػة االاػػتراؾ فػػي

ختـ المعهد  /الكمية

)
يعتمـــــــــــد ’’’’’
(

)

ملحوظة -:
** صورة البطقذة الاخصية مع االستمقرة 0
** تقع المسئولٌة علً المعهد فً حالة اإلصابة بعجز أو الوفاة نتٌجة عدم توقٌع الكشف الطبً وذكر أمراض القلب والصرع
واألمراض المزمنة .
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وزارة التعلٌم اللعالً
االدارة العامة لرعاٌة الطالب
ادارة الرحالت والمعسكرات

اقرار بحر  /جولة حرة
اقر انا الطالب/
بالفرقة/

بمعهد/
رقم قومً/

اسرة/

بأننى مسئول مسئولٌة كاملة عن نفسً أثناء تواجدي بفترة البحر والجولة الحرة (فى الفترة التى تحددها
9119/م
/
ادارة المعسكر) بمعسكر بلطٌم الصٌفى الفوج رقم ( ) بتارٌخ
وهذا افرار منى بذلك دون ادنى مسئولٌة على مدٌر الفوج والمدٌر المقٌم ومشرف االسرة ووزارة التعلٌم
العالً.
اسم الطالب/
التوقٌع/
الرقم القومً/
رقم التلٌفون/
مشرف االسرة/
مدٌر الفوج/
المدٌر المقٌم/
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صورة

وزارة الشكــــبة

الطقلب

قطـــبع الشكــــبة

ادتمارة ترذيح معسكرات
صيف 2012
الفرتة من / /
اسم المرشح

----------------------------------------------- :

إلي

/

/

تارٌخ المٌالد

/

/

الوظييػػػة ----------------------------------------------- :
 ---------------------------------السفة الدراسية -------------- :

الاقمعػػػة  ----------------------------- :الكمية  /المعهد:

بطػػقذػػة  ----------------------------- :تقريخ الصدور  --------------------------------- :اهػة ااصدار ------------ :
محؿ ااذقمة  -------------------------------------------------------------------------------- :محػػقفظػػة------------- :
هقتؼ المفالؿ  ------------------------------ :عمػػػػػؿ  ------------------------------------ :محمػػػػوؿ-------------- :

توذيع المراح

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( إقرار اهليئة املرذحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقر ر كمية  /معهد ا  ------------------------------------------------------بأف الطقلب  --------------------------------- /المراح
أعػػاله مسػػاالن بهػػق تحػػت رذػػـ  -----------ومسػػددان ذيمػػة اااػػتراؾ بقلهي ػػة واف بيفقتػػه صػػحيحة وتفطبػػؽ عميػػه اميػػع الاػػروط
الواردة بقلفارة التيصيمية لمماروع
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اتضح أفه خقؿ مف اميع ايمراض المعدية والمالمفة .
اسػػـ الطبيب :

ختـ الهي ة الطبية

توذيع الطبيب :
ػػػػػػػػػػػػػػ ر مالحظة هػػػقمػػػػة ا ػػػػػػػػػػػػػػػ

** ال يعتبػػر تحريػػر االسػػتمقرة موافقػػة عمػػي االاػػتراؾ بقلمعسػػكر إال بعػػد مرااعتهػػق مػػف اادارة العقمػػة لممعسػػكرات بػػوالارة

الابقب .

** ترفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة البطقذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الاخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لمطقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  -كقرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .
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