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مؤتمر نموذج الشرق األوسط لمحاكاة األمم المتحده طالب مدرسة اإلتحاد في صور 
دبي/  2015-2014للعام 



مؤتمر نموذج الشرق األوسط لمحاكاة األمم المتحده طالب مدرسة اإلتحاد في صور 
دبي/  2015-2014للعام 



مؤتمر نموذج جامعة كامبریدج لمحاكاة األمم المتحده طالب مدرسة اإلتحاد في صور 
الشارقة/  2017- 2016للعام  



مؤتمر نموذج جامعة كانتربیرى لمحاكاة األمم المتحده طالب مدرسة اإلتحاد في صور 
بریطانیا/  2017-2016للعام 



مؤتمر نموذج جامعة كانتربیرى لمحاكاة األمم المتحده طالب مدرسة اإلتحاد في صور 
بریطانیا/  2017-2016للعام 



بسم هللا الرحمن الرحیم 

ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثٰى  اُس إِنَّ َھا النَّ یا أَیُّ
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئلَ لَِتَعاَرفُواۚ  إِنَّ أَْكَرَمُكْم 

َ َعلِیٌم َخِبیرٌ  ِ أَْتَقاُكْمۚ  إِنَّ هللاَّ ِعْنَد هللاَّ



بریطانیا فينموذج جامعة كامبردج لمحاكاة األمم المتحدة مؤتمر 
2017سبتمبر 17–سبتمبر13

 ما أھمیة مؤتمر نموذج جامعة كامبردج لمحاكاة األمم المتحدة  ؟

یعتبر ھذا المؤتمر من أھم وأضخم المؤتمرات العالمیة التي تعمل على تعزیز المھارات القیادیة 
لدى المشاركین القادمین من مختلف انحاء العالم والتي تأتي تماشیاً مع توجیھات القیادة 

الرشیدة بتشكیل قیادات طالبیة قادرة على قیادة دفة التطور وتمثیل الدولة في كافة المحافل 
، ونشر قیم التسامح والمواطنة العالمیة اإلیجابیة، 21الدولیة وإكساب الطالب مھارات القرن 

كما یجسد ھذا المؤتمر فیھم روح المبادرة ویؤكد على أن لغة الحوار ھي اللغة األساسیة 
والوحیدة لحل القضایا الملحة ، ویسھم في تعلیمھم احترام ثقافات اآلخرین ووجھات نظرھم 

.ومعتقداتھم وسماع الرأي اآلخر
 



یھدف المؤتمر إلى تشجیع الطلبة على االبتكار  -
وصیاغة أفكارھم وإجراء البحث قبل طرح قضیة معینة 
وتقدیمھا ومناقشتھا بشكل مناسب وتحدید مواقفھم من 
القضایا الحالیة التي تؤثر بالسلب أو باإلیجاب في حیاة 

الشعوب

.  التعرف على الحضارات المختلفة  -

: تحقیق معان قد ال تتحقق إال باألسفار والترحال مثل  -
معاني األخوة ، واإلیثار ، واالنضباط ، 

.والترتیب،االعتمادعلى النفس وتحمل المسؤولیة 
 

األھـــداف



برنامج الرحلة:

البرنامج الیومي الیوم التاریخ
مع  قضاء یوم الى الفندق  ثم –لندن جیت ویك في  الوصول إلى مطار  

Hilton Waltفندق / والمبیت في لندن ترفیھي  Ford
األول األربعاء  

13/9/2017
  الفندق في إفطار•
  إلى الوصول ثم كامبردج  مدینة الى لندن من بالباصات االنتقال•

. الطلبة على الغرف وتوزیع  الجامعة سكن
 جامعة في تعریفي  عمل وورش برنامج  المشاركین الطلبة حضور•

  الطلبة عند  القیادیة  المھارات تطویر الى یھدف  كامبردج
. بالمؤتمر الخاصة  والمواضیع  بأللجان والتعریف

 جامعة لطلبة العالمي ستیم برنامج  بطولة للتصفیات  الطلبة حضور•
.   كامبردج

  كمبردج مدینة مطاعم حدى إ في لعشاء ا•

الثاني الخمیس 
14/9/2017

في " نموذج جامعة كامبردج لمحاكاة األمم المتحدة " فعالیات المؤتمر
.جامعة كامبردج  

الثالث الجمعة 
15/9/2017

في " نموذج جامعة كامبردج لمحاكاة األمم المتحدة " فعالیات المؤتمر
.جامعة كامبردج 

الرابع السبت
16/9/2017

.للمؤتمر الختامیة فعایات حضور الجلسة •
.  كامبردج الي لندن مغادرة  مقر المؤتمر من جامعة  •
.العودة من لندن إلى دبي •
 

الخامس األحد 
17/9/2017



اإلقامة
Hilton Watford 1- فندق

)جامعة كامبریدج(سكن الطلبة الجامعي  -2



 الیوم األول(یوم ترفیھي فى لندن(

WB studio tour londonقضاء یوم لزیارة ستودیوھات وارنر بروذرز 
ورؤیة معالم االستودیو الخاص لتصویرفیلم ھاري بوتر



عزیزة قزیھا  / أ: منسق عام الرحلة

:منسق قسم اإلعدادي 
صفوان ابراھیم نوافلھ/أ 
ریتشردسونبیفیرلي  / أ 

: منسق قسم اإلبتدائي
جولیانا عبدالصمد/  أ

معتصم الھندي/  أ



:سیتم توزیع اللجان المختارة من قبل المؤتمر علي الطلبة حسب العناوین التالیة

 الخاصة بالمؤتمر(لجان الطلبة(

  Human Rights.
Disarmament and International Security 
Committee (DISEC)
World Health Organization (WHO)
General Assembly sixth committee.



ھیئة االشراف  : 

 
 المشرف العام        050-4950679   -عزیزه سعد الدین یحیى قزیھا/ السیده
  050-7678087   -جولیانا عبد الصمد/   السیده
  050-5811785   -ریتشردسونبیفیرلي  /  السیدة
  050-8367695   -صفوان ابراھیم نوافلھ/ السید    
  055-5544938   -معتصم مصطفى الھندي/  السید



 الرحلة معلومات

المشرف  وقت التجمع رقم الرحلة الطیران الیوم والتاریخ المكان

جولیانا . أ
0507678087

11:00
مساء 

في المطار

EK 011 L اإلمارات الثالثاء
12/9/2017

مطار دبي مبنى 
3رقم 

معتصم مصطفى الھندي  .أ 
5544938-055

المغادرة

العــــودة/ الوصول
الوصول الى مطار دبي  االقالع من مطارھیثرو  رقم الرحلة الطیران الیوم والتاریخ قاعة  

الوصول

 18صباحاً یوم  05: 30
سبتمبر

مساءً 07:50    EK 032 T اإلمارات
األحد 

17/9/2017 مطار دبي 
3مبنى رقم 



 قواعد الرحلة:

.على كل طالب االلتزام بتعلیمات مشرفي الرحلة واظھار الطاعة واالحترام   -
.الحرص على التعلم  واإلستفادة من اللقاء في تطویر مھاراتكم   -
.إقامة الصالة حیث تم توفیر مكان مناسب للصالة    -
.  التواجد الدائم مع زمالئھ ومع المشرف المسؤول عنھ   -
.النوم واالستیقاظ في المواعید المحدده التي یعلن عنھا مشرفي الرحلة   -
.االلتزام بالنوم في الغرفة المحدده لھ في الفندق وعدم تغییرھا دون إذن مشرفي الرحلة   -
یمنع منعاً باتاً التحرك خارج إطار مجموعتك أو الخروج من الفندق منفرداً أو   -

. بصحبة أي من زمالئك بدون مشرف
حرمان أي طالب یخالف تعلیمات وقواعد الرحلة وال یلتزم بارشادات / سیتم استبعاد  --

المشرفین أو یشكل خطر على نفسھ أو اآلخرین أومن ال یمثل نفسھ وعائلتھ والمدرسة بالشكل 
وسیتم ترحیلھ وإعادتھ للدولة على أول رحلة متوفرة ویتحمل ولي األمر تكالیف . المشرف 

الطالب والمشرف المرافق من شركة الطیران



 األوراق المطلوبھ:
.جواز سفر الطالب االصلي

.توقیع ولي األمر على النموذج المرفق للمشاركة في المؤتمر  -
.شھور 6إحضار جواز سفر الطالب صالح المفعول لمدة -
. Travel Insurance+ التأكد من وجود تأشیرة سفر ساریة المفعول -
تذكرة السفر على طیران األمارات-

:  سیتم تسلیم الطلبة االتي 

.حقیبة ظھر-
) .یتم خیاطتھ على الجاكیت الرسمي(شعار المدرسة -
.رقام الھامة للحاالت الطارئھألاب بادج-
).عام زاید(قبعھ و تیشیرت لغایة السفر-
ملف اللجنة-



AddressGeneral Contact Information30 Prince's Gate  / London
SW7 1PTTel: +442075811281
Fax: +442075819616

Web: www.uae-embassy.ae/uk
Twitter: @UAEEmbassyUK
Instagram: @UAEEmbassyUK
Facebook: UAE Embassy London
  

أرقام وعنوان السفارة في بریطانیا

 لمواطني (ستقوم المدرسة بتسجیل الطلبة المشاركین في خدمة تواجدي
)دولة االمارات العربیة المتحدة 

http://www.uae-embassy.ae/uk


 2017سبتمبر  17-13حالة الطقس في لندن من



لمالبس واألدوات الشخصیھ مقترحات ل:

لفعالیات وقمیص المدرسة باالكمام الطویلة ) اللون  كحلي ( بدلة رسمیة للبنین -  
.المؤتمر 

لفعالیات وقمیص المدرسة باالكمام الطویلة  )اللون  كحلي(جاكیت رسمي للبنات  -
.المؤتمر 

.مالبس شتویة تالئم درجات الحرارة المنخفضة وتحمي من المطر   -
.مالبس النوم -
–كفوف –بوط –ثیرمال (ایام  5اطقم من مالبس الخروج كافیھ لمدة  5عدد -

)Rain Coatجاكیت مطر –شال وقبعھ 
).معجون اسنان وفرشاه ، مشط ، منشفة ( ادوات النظافة الشخصیة  -



:المصروف الخاص بالطالب 
یرجى العلم بان جمیع تكالیف الرحلة مغطاة من:
إقامھ  .
مواصالت.
 وجبات الطعام.
  وعلیھ لن یحتاج الطالب إال الي مصروفھ الشخصي

).  باوند في الیوم الواحد 50یجب أن ال یتجاوز (
 لن تتحمل المدرسة اي مسوولیة عن المبالغ الكبیرة.



:سعرصرف العملة 



شراء بطاقھ ھاتف رقم بریطاني  في لندن 

Sim Card  لشراء بطاقھ ھاتف للطالب
سیتم التنسیق من قبل الشركھ المنظمھ لتأمین عملیھ 

. شراء بطاقھ الھاتف



صور الطلبة :
لمتابعة رحلھ أبنائنا من خالل الصور سیتم تحمیل * 

الصورعلى موقع المدرسة یومیاعلي موقع المدرسة 
. األلكتروني 

http://www.ipsjumeira.com/ 

http://www.ipsjumeira.com/
http://www.ipsjumeira.com/
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