مالخظاث وجىجيهاث ّ
عامت

















معلىب جىاش طفس ضالح ّ
لظخت أشهس جيخهي ّ
مدجه بعد العىدة مً السخلت.
ًّ
ّ
جىا في العائسة طاعت وعشسون دكُلت .أ ّما داخل لازدن ،فخىجد
مدة السخلت
ًّ
بسا لدي ُّ
جىجهىا إلى معالم بترا وإلى صحساء زام.
بعض املظافاث العىٍلت في الباص
ّ
ضُفي صحساو ّي .خسازة مسجفعت وملبىلت مً دون زظىبت.
العلع
ّ
خاضت ّ +
ّ
كبعت  +خلُبت ظهس  +لباض بدس للُىم لا ّول +
الحاجُاث املعلىبت :ثُاب
ّ
ّ
الخاضت.
الشخطُت  +لادوٍت
أخرًت مسٍدت  +لىاشم الىظافت
ّ
ّ
اللبىاوي ،كما جخىفس للعشاء معاعم للىجباث الظسَعت.
الععام شبُه باملعب
لازدوي ٌظاوي ًّ
ّ
خالُا  $1،41أي  2130ل .ل.
الدًىاز
ّ
هاجفي أ ّ
ّ
زدوي ملً ًسغب ،كما ًمكً إزطال زطائل كطيرة ()SMS
ًمكً شساء خغ
ًّ
جدا.
إلى لبىان مً هاجفكم؛ ّأما السومُىغ فمكلف
)

هدف السخلت لا ّول هى فسح الاطخكشاف ومخعت جمضُت الىكذ ً
معا؛ لرا ًعلب مً
ّ
ّ
ّ
إًجابُت
بسوح
املدبت املخبادلت بال جىجس أو كالم جازح،
جمُع املشازكين عِش
ٍ
ً
ّ
املدضس كامال.
واهفخاح ،وبااللتزام بالبرهامج
ّ
ّ
الخدظس على ما لم هسه ،مع الاطخعداد الدائم
الخمخع بما طنراه ال
مً لاجدي
الطدُعاب ّأًت هىاكظ طىاء في البرهامج أم عىد زفاق السخلت.
إخترام الخىكُذ ضسوز ّي خالل الصٍازاث وفي مىعد مغادزة الفىدق.
ّ
ً
دعاث ّ
عدة في السخلت ً ّ
خعين اجخُاشها طيرا على لاكدام؛ فلىكً مظخعدًً
جىجد م
لهرا املىضىع بال جر ّمس .

ّ
رخلت مباركت ومىفلت!

ّ
ّ
ي
الصف الثاهى الثاوي
سياخيت ّ
ّ
دًييت إلى
شٍازة

ّ
اململكت ألار ّ
الهاصميت
دهيت
جبل هابى  -املغطس (نهز ألاردن)  -البدز ّ
امليذ ّ -
عمان -
كلعت جزش  -مآدبت  -السىق  -بترا  -وادي رام  -العلبت
ّ
ملدة أربعت ّأًام خالل

عطلت عيد الفصح
 03-72هيسان 7302

ّ
خظزة أهالي الصف الثاهى ّي الثاوي الكزام
ّ
ً
جىظم إدازة ّ
طُاخُت ّ
ّ
ّ
دًيُت إلى
لاهعىهُاث – ماز الُاض – غصٍس زخلت
ثاهىٍت الساهباث
ّ
ّ
الهاشمُت مل ّدة أزبعت أ ًّام كاملت خالل ععلت عُد الفصح (30-22
لازدهُت
اململكت
ّ
ّ
ّ
هِظان  ،)2019لخالمرة الطف الثاهىي الثاوي بسفلت مدًسة املسخلت الثاهىٍت لاخذ زوال
ّ
ّ
املظُحي الخىزي بُاز الخىزي وآخسًٍ.
كسم ومعلم الخعلُم
كلفت الزخلت

سبعمئت وخمسىن دوال ًرا أميركيا ( )$ 203للشخص الىاخد
ّ
الخىلل في الباضاث – زطىم
حشمل :بعاكت الظفس – زطىم الخأمين – املىامت –
ّ
ّ
الظُاحي – الفعىز (ّ 3أًام) – الغداء (ّ 4أًام)
الظُاخُت – الدلُل
الدخىل إلى لاماكً
– العشاء (لُلت واخدة) .زخلت على اللازب  ،زخلت  4×4في الصحساء .
الدسجيل طزوري في أكزب وكذ ابخد ًاء مً

الاثىين  00حضزًٍ ألا ّول 7302

بزهامج الزخلت
اليىم ألا ّول :السبذ  72هيسان 7302
ً
ّ
الخجمع أمام الجمىاسٍىم عىد  0033فجزا لالهطالق هدى املطار – إكالع الطائزة مً
ً
ً
ّ
الخىجه
مطار بيروث الساعت  0033صباخا والىصىل خىالي الساعت  00,3صباخا -
ً
ّ
امللدست دون أن
مباصزة إلى جبل هابى (خيث وكف مىس ى للىظز إلى ألارض
حعمد ّ
ٌسخطيع دخىلها كما ًخبر الكخاب امللدس)  -املغطس ،نهز ألاردن (خيث ّ
الزب
ٌسىع ) -البدز ّ
امليذ (الغذاء - )Piscine+العىدة الى رعيت مار صزبل -عضاء
ّ
خزً(.جزي الخدظير لللاء مع صبيبت ألاردن ).
اليىم الثاوي :ألاخد  72هيسان 7302
جزوٍلت  -كداس في كىيست الزعيت الاهطالق الى الللعت في جزش (خيث جلام
ّ
ّ
الخىجه الى Mall
الدوليت)  -الغداء  -سٍارة مآدبت -
املهزجاهاث

ً
حظهُال لحجص لاماكً املعلىبت ولالطخفادة مً الحظىماث
طزٍلت الدسدًد
ّ
ّ
الثاهىٍت
أميركي ًدفع عىد الدسجُل لدي إدازة املسخلت
 مبلغ مائتي دوالر
ّ
(الظُدة ألكظىدزا معس).
 مبلغ خمسمئت وخمسىن ً
دوالرا أميركيا ًدفع بالخلظُغ مطلع لاشهس آلاجُت:
حشسًٍ الثاوي  )$150( 2012كاهىن ّ
لاول – )$100(2012
كاهىن الثاوي  – )$100( 2019شباط  – )$100(2019آذاز . )$100(2019
للمزاجعت والاسخعالم
ألاخذ روال كزم 32/27300,-0 -0 :الخىري بيار الخىري30/22,22, :

اليىم الثالث :إلاثىين  72هيسان 7302
جزوٍلت  -بترا  -الغداء  -الاهطالق الى صحزاء رام  -رخلت في  ,×,طمً الصحزاء
ومزاكبت مغيب الضمس -عضاء بدو ّي وسهزة في ّ
مخيم "الكابتن"  -املىامت داخل خيمت.
اليىم الزابع :الثالثاء 03هيسان 7302
جزوٍلت في املخيم – رخلت على الجمال – العلبت – رخلت على اللارب مع الغداء
العىدة الى لبىان – الىصىل إلى أمام الجمىاسٍىم في املدرست خىالي الساعت 00,0
صباح ألاربعاء ّ 0أًار .7302

 12تشرين األول 2112

ّ
املوقع أدناه ________________________________ ّ
ولي أمر التلميذ (ة)
أنا
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الشعبة ________ّ .
الثاني __________________ ّ
ي ّ
الثانو ّّ
الصف ّ
______________________ في ّ
ّ
ينية إلى اململكة األر ّ
ياحية ال ّّد ّ
س ّ
الهاشمية بتاريخ
دنية
بالزيارة ال ّ ّ
ّأوافق على اشتراك ولدي ّّ
⃞
ّ
ّ
والتوجيهاتّ .
وأتعهد أن يلتزم/تلتزم باحترام البرنامج ّ
 01-22نيسان 2112
التاريخ
_________________

ّ
ّالتوقيع ّ
_______________

