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  2015سنة   المؤتمرطالب مدرسة اإلتحاد في صور 



  2015سنة  من المؤتمرطالب مدرسة اإلتحاد صور 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم 

ِ أَْتقَاُكْم ۚ إِنَّ  ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ   هللاَّ



 المملكة المتحدة –، كانتبري  مؤتمرمحاكاة األمم المتحدة

 2017فبراير  09 –فبراير  02

 :برنامج المؤتمر•

 

التسجيل ، إستالم الشارات التعريفية ، :  2017فبراير  5األحد 1.

 .والتعرف على القاعات الدراسية

 .مراسم  إفتتاح المؤتمر:  2017فبراير  6اإلثنين 2.

 بدء جلسات المؤتمر: 2017فبراير  7الثالثاء 3.

 

  



التي سيمثلها طالب المدرسة خالل المؤتمرالدول   

:والقضايا المطروحة للنقاش  



:رية في المؤتمراالجلسات الحوخالل اولة دالقضايا المت  
 

 اليونسيف 
 عمالة االطفال 1.

 ادخال االطفال فى الحروب والقتال 2.

 

 االنتربول 
 تناول المنشطات الرياضية 1.

 الجرائم االلكترونية 2.

 
 منظمة العلوم والتكنولوجيا 
 استخدام الحيوانات فى التجارب العلمية 1.

 االستنساخ2.

 
 منظمة الصحة العالمية 
 السمنة 1.

 توفر االدوية فى الدول النامية 2.

 
منظمة البيئة 
 الحيوانات المهددة بالنقراض 1.

 ازالة الغابات فى العالم2.

 

 

 



 عزيزة قزيها  / أ: منسق عام الرحلة

 :منسق قسم اإلعدادي 

 هناء صوان /  أ

 :  منسق قسم اإلبتدائي

 جوليانا عبدالصمد/  أ



 هيئة االشراف  : 
 

  

 العام   المشرف -       عزيزه سعد الدين يحيى قزيها/ السيده •

  جوليانا عبد الصمد/   السيده  •

  نوربسام زيدان طوالبه/   االستاذه •

   هناء صوان /   السيدة  •

  ريتشردسونبيفيرلي  /  السيدة  •

 نوافله   صفوان ابراهيم / السيد •

  معتصم مصطفى الهندي/  السيد  •



  اركينالطلبة المش

بلغ إجمالي عدد الطلبة المشاركين من 

طالب  21: الصف الخامس  والسادس

 وطالبة

بلغ اجمالي عدد الطلبة المشاركين من 
 40: الصفوف السابع وحتى التاسع 

 طالب



 معلومات الرحلة 

 المكان اليوم والتاريخ الطيران رقم الرحلة وقت التجمع المشرف 

 

جوليانا . أ  

0507678087 

 

صباحاً  9:00  
 

 في المطار
 

 

 

EK31 

 

 اإلمارات

 

 الخميس

م 2/2/2017  

 

مطار دبي 

3مبنى رقم   

هناء. أ  

0502738387 

 المغادرة

  العــــودة/ الوصول

الوصول الى مطار 

 دبي 

قاعة   اليوم والتاريخ الطيران رقم الرحلة االقالع من مطارهيثرو 

 الوصول

 

صباحاً  3:  00  

 

مساءً  4: 15     

 

EK30 

 

 اإلمارات

 الجمعه

م 9/2/2017  

 

مطار دبي 

3مبنى رقم   



: سير الرحلة   
 التاريخ اليوم البرنامج اليومي

مدينة  كنتربي ثم الوصول إلى  –لندن / مطار هيثرو الوصول إلى 

.    تناول العشاء في الفندق / الفندق وتوزيع الغرف   

الخميس  األول

2/2/2017 

التسوق  –متحف الشمع زيارة  -تناول الغذاء / مدينة لندن في جولة 

العودة / العشاء مع  أنشطة ترفيهية ثم -في متجر هارودز العالمي 

.إلى الفندق  

الجمعة  الثاني

3/2/2017 

زيارة / قرب كنتربري  ثم  الغذاء " باث" زيارة  مناطق أثرية  

 العشاءالعودة الى الفندق وتناول " ستون هندج"

 السبت  الثالث

4/2/2017 

 

أشفورد " تسجيل للمؤتمر مع هيئة اليونسكو ثم الغذاء تليها زيارة

للتسوق  ثم العشاء" مول   

 

 األحد الرابع

5/2/2017 

 



 

"  نموذج الشرق األوسط لمحاكاة األمم المتحدة " فعاليات المؤتمر 

 في جامعة كنتربري 

اإلثين  الخامس

6/2/2017 

الثالثاء  السادس

7/2/2017 

األربعاء  السابع

8/2/2017 

.مغادرة الفندق من كنتربري والعودة من لندن إلى دبي / إفطار الخميس  الثامن 

9/2/2017 

 التاريخ اليوم البرنامج اليومي



Tudor Park Marriott Hotel & Country Club الفندق                 

 Ashford Rd, Bearsted, Maidstone ME14  : العنوان
4NQالمملكة المتحدة ، 

  734334 1622 44+  : الهاتف

كانتربري من أجمل مناطق بريطانيا وموقعها في الجنوب •
وموقعها في  جهة فرنساالى اقرب وهي  الشرقي لبريطانيا

بطبيعتها  تتميزمقاطعة كنت المعروف باسم حدائق انجلترا 
 . الخالبه

 

http://www.arb-up.com/
https://www.google.ae/search?q=tudor+park+marriott+hotel+&+country+club+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKk0N842TtbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAq5v7X0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjiv5qcv-bRAhXiCcAKHUBbDMIQ6BMIpgEwDw
https://www.google.ae/search?q=tudor+park+marriott+hotel+&+country+club+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKk0N842TtbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAq5v7X0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjiv5qcv-bRAhXiCcAKHUBbDMIQ6BMIpgEwDw


 قواعد الرحلة :
 

.على كل طالب االلتزام بتعليمات مشرفي الرحلة واظهار الطاعة واالحترام   -  
.الحرص على التعلم  واإلستفادة من اللقاء في تطوير مهاراتكم   -  
.إقامة الصالة حيث تم توفير مكان مناسب للصالة    -  
. التواجد الدائم مع زمالئه ومع المشرف المسؤول عنه   -  
.النوم واالستيقاظ في المواعيد المحدده التي يعلن عنها مشرفي الرحلة   -  
.االلتزام بالنوم في الغرفة المحدده له في الفندق وعدم تغييرها دون إذن مشرفي الرحلة   -  
يمنع منعاً باتاً التحرك خارج إطار مجموعتك أو الخروج من الفندق منفرداً أو   -  

. بصحبة أي من زمالئك بدون مشرف  

- حرمان أي طالب يخالف تعليمات وقواعد الرحلة وال يلتزم بارشادات المشرفين أو / سيتم استبعاد  -

وسيتم . يشكل خطر على نفسه أو اآلخرين أومن ال يمثل نفسه وعائلته والمدرسة بالشكل المشرف 

ترحيله وإعادته للدولة على أول رحلة متوفرة ويتحمل ولي األمر تكاليف الطالب والمشرف المرافق من 
 شركة الطيران



 مقترحات للمالبس واألدوات الشخصيه :

 
لفعاليات وقميص المدرسة باالكمام الطويلة ( اللون  كحلي ) بدلة رسمية للبنين -  

.المؤتمر   

لفعاليات وقميص المدرسة باالكمام الطويلة  (اللون  كحلي)جاكيت رسمي للبنات  -
.المؤتمر   

.مالبس شتوية تالئم درجات الحرارة المنخفضة وتحمي من المطر   -  
.مالبس النوم -  
 –كفوف  –بوط  –ثيرمال )ايام  5اطقم من مالبس الخروج كافيه لمدة  5عدد -

 (Rain Coatجاكيت مطر  –شال وقبعه 

(.معجون اسنان وفرشاه ، مشط ، منشفة ) ادوات النظافة الشخصية  -  
 



 المطلوب :جواز سفر الطالب االصلي.
 

 
 :  سيتم تسليم الطلبة االتي 

 

 .حقيبة ظهر-
 ( .يتم خياطته على الجاكيت الرسمي)شعار المدرسة -
 .رقام الهامة للحاالت الطارئهألاب بادج-

 




