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واإلرشاد  التعليم  في  مختصة  فئوية  وغير  ربحية  غير  فلسطينية  عربية  مؤسسة  هي  النيزك 
والبحث واإلنتاج في مجاالت علمية متعددة،تعتمد النيزك على وسائل فريدة ومبتكرة في مسيرتها 
نحو دفع عجلة التميز واإلبداع واإلنتاج العلمي والتكنولوجي في فلسطني. وتعمل املؤسسة على 
غرس شغف املعرفة ومتعتها في نفس املتعلم حيث يكون/تكون شريكا/ةوليس متلقيا ،كما وتعمل 
برامج املؤسسة على تنمية املهارات التفكيرية لدى الفرد حتى تغدو منهجية التفكير العلمي عادة 
ميارسها في حياته اليومية، تتكون املؤسسة من طاقم اختصاصيني/ات في مجاالت علمية مختلفة 

جتمعهم مهارات وخبرات فريدة وغنية ،منها العلوم التطبيقية والهندسة بأنواعها 
واختصاصيني/ات في العمل اتمعي واإلرشاد النفسي والتربوي باإلضافة إلى الباحثني/ات

. األكادمييني/ات 
تعتبر مؤسسة النيزك من املنظمات القليلة في فلسطني اتصة في دعم اإلبداع العلمي بوسائل 
جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة 

أربعة فروع في القدس ورام اهللا ونابلس وغزة. 
جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة 

أربعة فروع في القدس ورام اهللا ونابلس وغزة. 
جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة 
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عطلتهم  يوم  في  املوهوبني  الطلبة  يحتضن  دائم  سنوي  برنامج  هي  املوهوبني  الطلبة  حاضنة 
فحص  اجتياز  بعد  الطلبة  قبول   يتم  حيث   ، مشرق  ملستقبل  أمامهم  اال  ليفتح  األسبوعية 
القدرات في الصف الرابع ومن ثم ينضموا الى املسيرة االسبوعية حتى يتخرجوا منها في الصف 
الفعاليات  صممت  وعلمية،  وتعليمية  ترفيهية  ورحالت  وجوالت  فعاليات  البرنامج  يتخلل  الثامن، 
خصيصا لتتناسب واحتياجات الطلبة املوهوبني  ورفدهم باخلبرات واإلمكانات التي حتفظ موهبتهم 

من التالشي، وتعزز في الطالب املتميز روح املثابرة واالنتاج . 
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السادس،  اخلامس،  الرابع،  التالية:  الصفوف  أحد  في  /ة  الطالب  يكون/تكون  •أن 

السابع،الثامن.
النجاح  بدرجة  القدرات  فحص  اجتياز  و  اإللكترونية  أو  اليدوية  تسجيل  استمارة  •تعبئة 

املطلوبة.
•تسديد رسوم االنتساب السنوية في احلاضنة.

احا وحتى صباحا وحتى صباحا وحتى  •االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة 9:00
من بعد الظهر . 14:00

•االلتزام بقوانني وتعليمات االنتساب للحاضنة.
يتم االلتحاق في احلاضنة بعد اجتياز الطالب/ة فحص القدرات املعد من قبل املؤسسة ، وبناءا عليه 

يتم تقييم الطالب و اعطائه منحة، وفق املعايير اآلتية: 
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يتكون البرنامج التعليمي من مواضيع رئيسية مستمرة وأخرى تتغير حسب املرحلة التعليمية

يهدف البرنامج الى حتسني وتطوير طرق وآليات التفكير املنطقي والناقد من  W=\á‘Ãfl=ÕÍ”=t€_fláf•
خالل استخدام األلعاب حسب خطة ممنهجة تعمل على بناء املهارات التفكيرية لدى املتعلم. 

املرتبطة  املمتعة  العلوم  البرنامج  املرتبطة يستعرض  املمتعة  العلوم  البرنامج  املرتبطة يستعرض  املمتعة  العلوم  البرنامج  رض  W =fi_‹§^Á=Äg�∫^ =º=Ò_Ív˙^Á=Ò_Í‹Í‘◊^ =t€_fláf•
بشكل وثيق باحلياة اليومية ويفسر من خالل التجارب التفاعلية الكيمياء املستترة في املطبخ واحلمام، 

واملغامرات العلمية في الكائنات احلية. 
الدوائر  بني  شيقة  رحلة  هو  الدوائر البرنامج  بني  شيقة  رحلة  هو  الدوائر البرنامج  بني  شيقة  رحلة  هو  برنامج  W =Ò_Ív¯^Á=∆Ü_è◊^=º=Ò_ÈâÍÃ◊^Á=Ò_fá‰‘◊^ =t€_fláf•
التي  احلديثة  بالتكنولوجيا  املتعلقة  التفاصيل  املتعلم  فيها  يكتشف  واإللكترونية  الكهربائية 

نستخدمها يوميا من خالل التفكيك والتركيب. 
ن خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض من خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض من خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض  W=m_gr^Ë◊^Á=“Ë–§^Á=‚Ëfl_–◊ =̂?Î–v=Œá√`?=t€_fláf•
املتعلم إلى حاالت مثيرة للتفكير واملتعلقة بإحترام القانون وضرورة إنشاء نظام عادل يبدأ من التعامل 

اليومي ويتقدم إلى أعلى املستويات .
نامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من برنامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من برنامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من  W<Í�ãÿÃ◊ =̂iÇ˙^Á=?=çÉ–◊ =̂_fl`?=t€_fláf•
خالل مجموعة من الفعاليات واجلوالت التي تربط املشارك بني عراقة املاضي وأصالة احلاضر . ويسلط 

البرنامج الضوء على القضية الفلسطينية من خالل الشعر والنثر وكلمات األغاني. 
هدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة يهدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة يهدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة  W=m_Íñ_Èá◊^Á=Ô–ÍäË∫^=t€_fláf•
وتطوير احلس املوسيقي املتعلق بالعزف واالالت والغناء واإليقاع والتدوق ملوسيقات مختلفة من العالم 

من خالل الربط الدائم مع الرياضيات. 
من خالل أنشطة وفعاليات رياضية متنوعة يهدف البرنامج إلى تنمية املشارك  W=Óñ_Èá◊^=t€_fláf•
تنمية بدنية سليمة و غرس صفات اليقظة واإلصرار والثقة بالنفس وضبط النفس والشجاعة وروح 

اجلماعة.
اهمها  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها زيارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها زيارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  يارات لشخصيات متميزة محلية  W =∆Ég€=_‡kÍf=º•
العلوم والهندسة والتكنولوجيا واالدب والفن، تكون اللقاءات شخصية او افتراضية حسب االمكانات 

املتوفرة.  
الهادفة  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  الهادفة تعتمد  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  الهادفة تعتمد  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  مد  :ÓÍ‹ÿƒ◊^=m˘vá◊^Á=m¯Ë£^•
ترفيهية  رحالت  على  البرنامج  ويحتوي  كما   ، والتحليل  النقد  مهارات  وتطوير  االستكشاف  الى 

للمشتركني.

115≥130نتائج فحص القدرات 129100 11485 99≥85

قيمة املنحة املقدمة 
من مؤسسة النيزك

%منحةمنحة كاملة %منحة50 ال ميكن قبول الطالبال يوجد منحة30

واإلرشاد  التعليم  في  مختصة  فئوية  وغير  ربحية  غير  فلسطينية  عربية  مؤسسة  هي  واإلرشاد النيزك  التعليم  في  مختصة  فئوية  وغير  ربحية  غير  فلسطينية  عربية  مؤسسة  هي  النيزك 
والبحث واإلنتاج في مجاالت علمية متعددة،تعتمد النيزك على وسائل فريدة ومبتكرة في مسيرتها 
نحو دفع عجلة التميز واإلبداع واإلنتاج العلمي والتكنولوجي في فلسطني. وتعمل املؤسسة على نحو دفع عجلة التميز واإلبداع واإلنتاج العلمي والتكنولوجي في فلسطني. وتعمل املؤسسة على نحو دفع عجلة التميز واإلبداع واإلنتاج العلمي والتكنولوجي في فلسطني. وتعمل املؤسسة على نحو دفع عجلة التميز واإلبداع واإلنتاج العلمي والتكنولوجي في فلسطني. وتعمل املؤسسة على 
غرس شغف املعرفة ومتعتها في نفس املتعلم حيث يكون/تكون شريكا/ةوليس متلقيا ،كما وتعمل غرس شغف املعرفة ومتعتها في نفس املتعلم حيث يكون/تكون شريكا/ةوليس متلقيا ،كما وتعمل غرس شغف املعرفة ومتعتها في نفس املتعلم حيث يكون/تكون شريكا/ةوليس متلقيا ،كما وتعمل 
برامج املؤسسة على تنمية املهارات التفكيرية لدى الفرد حتى تغدو منهجية التفكير العلمي عادة برامج املؤسسة على تنمية املهارات التفكيرية لدى الفرد حتى تغدو منهجية التفكير العلمي عادة برامج املؤسسة على تنمية املهارات التفكيرية لدى الفرد حتى تغدو منهجية التفكير العلمي عادة 
ميارسها في حياته اليومية، تتكون املؤسسة من طاقم اختصاصيني/ات في مجاالت علمية مختلفة ميارسها في حياته اليومية، تتكون املؤسسة من طاقم اختصاصيني/ات في مجاالت علمية مختلفة ميارسها في حياته اليومية، تتكون املؤسسة من طاقم اختصاصيني/ات في مجاالت علمية مختلفة 

جتمعهم مهارات وخبرات فريدة وغنية ،منها العلوم التطبيقية والهندسة بأنواعها جتمعهم مهارات وخبرات فريدة وغنية ،منها العلوم التطبيقية والهندسة بأنواعها 
واختصاصيني/ات في العمل اتمعي واإلرشاد النفسي والتربوي باإلضافة إلى الباحثني/اتواختصاصيني/ات في العمل اتمعي واإلرشاد النفسي والتربوي باإلضافة إلى الباحثني/ات

. .األكادمييني/ات  األكادمييني/ات 
تعتبر مؤسسة النيزك من املنظمات القليلة في فلسطني اتصة في دعم اإلبداع العلمي بوسائل تعتبر مؤسسة النيزك من املنظمات القليلة في فلسطني اتصة في دعم اإلبداع العلمي بوسائل 
جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة 

أربعة فروع في القدس ورام اهللا ونابلس وغزة. 
جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة 

أربعة فروع في القدس ورام اهللا ونابلس وغزة. 
جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة 

أربعة فروع في القدس ورام اهللا ونابلس وغزة. 
جديدة وذات فعاليات ممتدة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يوجد للمؤسسة 

أربعة فروع في القدس ورام اهللا ونابلس وغزة. أربعة فروع في القدس ورام اهللا ونابلس وغزة. 

عطلتهم  يوم  في  املوهوبني  الطلبة  يحتضن  دائم  سنوي  برنامج  هي  املوهوبني  الطلبة  عطلتهم حاضنة  يوم  في  املوهوبني  الطلبة  يحتضن  دائم  سنوي  برنامج  هي  املوهوبني  الطلبة  عطلتهم حاضنة  يوم  في  املوهوبني  الطلبة  يحتضن  دائم  سنوي  برنامج  هي  املوهوبني  الطلبة  عطلتهم حاضنة  يوم  في  املوهوبني  الطلبة  يحتضن  دائم  سنوي  برنامج  هي  املوهوبني  الطلبة  حاضنة 
فحص  اجتياز  بعد  الطلبة  قبول   يتم  حيث   ، مشرق  ملستقبل  أمامهم  اال  ليفتح  فحص األسبوعية  اجتياز  بعد  الطلبة  قبول   يتم  حيث   ، مشرق  ملستقبل  أمامهم  اال  ليفتح  األسبوعية 
القدرات في الصف الرابع ومن ثم ينضموا الى املسيرة االسبوعية حتى يتخرجوا منها في الصف القدرات في الصف الرابع ومن ثم ينضموا الى املسيرة االسبوعية حتى يتخرجوا منها في الصف 
الفعاليات  صممت  وعلمية،  وتعليمية  ترفيهية  ورحالت  وجوالت  فعاليات  البرنامج  يتخلل  الفعاليات الثامن،  صممت  وعلمية،  وتعليمية  ترفيهية  ورحالت  وجوالت  فعاليات  البرنامج  يتخلل  الثامن، 
خصيصا لتتناسب واحتياجات الطلبة املوهوبني  ورفدهم باخلبرات واإلمكانات التي حتفظ موهبتهم خصيصا لتتناسب واحتياجات الطلبة املوهوبني  ورفدهم باخلبرات واإلمكانات التي حتفظ موهبتهم 

من التالشي، وتعزز في الطالب املتميز روح املثابرة واالنتاج . من التالشي، وتعزز في الطالب املتميز روح املثابرة واالنتاج . 

السادس،  اخلامس،  الرابع،  التالية:  الصفوف  أحد  في  /ة  الطالب  يكون/تكون  السادس، •أن  اخلامس،  الرابع،  التالية:  الصفوف  أحد  في  /ة  الطالب  يكون/تكون  السادس، •أن  اخلامس،  الرابع،  التالية:  الصفوف  أحد  في  /ة  الطالب  يكون/تكون  •أن 
السابع،الثامن.السابع،الثامن.السابع،الثامن.

النجاح  بدرجة  القدرات  فحص  اجتياز  و  اإللكترونية  أو  اليدوية  تسجيل  استمارة  النجاح •تعبئة  بدرجة  القدرات  فحص  اجتياز  و  اإللكترونية  أو  اليدوية  تسجيل  استمارة  •تعبئة 
املطلوبة.املطلوبة.

•تسديد رسوم االنتساب السنوية في احلاضنة.•تسديد رسوم االنتساب السنوية في احلاضنة.
احا وحتى احا وحتى صباحا وحتى صباحا وحتى •االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة  احا وحتى •االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة 9:009:009:00•االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة  احا وحتى •االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة 9:00•االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة •االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة  صب•االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة 9:00•االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة  •االلتزام بحضور كافة الفعاليات في يوم العطلة األسبوعي من الساعة 

من بعد الظهر . من بعد الظهر .14:0014:0014:0014:00 من بعد الظهر .14:00 من بعد الظهر .14:00
•االلتزام بقوانني وتعليمات االنتساب للحاضنة.•االلتزام بقوانني وتعليمات االنتساب للحاضنة.•االلتزام بقوانني وتعليمات االنتساب للحاضنة.

يتم االلتحاق في احلاضنة بعد اجتياز الطالب/ة فحص القدرات املعد من قبل املؤسسة ، وبناءا عليه يتم االلتحاق في احلاضنة بعد اجتياز الطالب/ة فحص القدرات املعد من قبل املؤسسة ، وبناءا عليه 
يتم تقييم الطالب و اعطائه منحة، وفق املعايير اآلتية: يتم تقييم الطالب و اعطائه منحة، وفق املعايير اآلتية: 

يتكون البرنامج التعليمي من مواضيع رئيسية مستمرة وأخرى تتغير حسب املرحلة التعليميةيتكون البرنامج التعليمي من مواضيع رئيسية مستمرة وأخرى تتغير حسب املرحلة التعليمية
يهدف البرنامج الى حتسني وتطوير طرق وآليات التفكير املنطقي والناقد من يهدف البرنامج الى حتسني وتطوير طرق وآليات التفكير املنطقي والناقد من 

خالل استخدام األلعاب حسب خطة ممنهجة تعمل على بناء املهارات التفكيرية لدى املتعلم. خالل استخدام األلعاب حسب خطة ممنهجة تعمل على بناء املهارات التفكيرية لدى املتعلم. 
املرتبطة  املمتعة  العلوم  البرنامج  املرتبطة يستعرض  املمتعة  العلوم  البرنامج  املرتبطة يستعرض  املمتعة  العلوم  البرنامج  املرتبطة يستعرض  املمتعة  العلوم  البرنامج  املرتبطة رض  املمتعة  العلوم  البرنامج  املرتبطة يستعرض  املمتعة  العلوم  البرنامج  رض 
بشكل وثيق باحلياة اليومية ويفسر من خالل التجارب التفاعلية الكيمياء املستترة في املطبخ واحلمام، بشكل وثيق باحلياة اليومية ويفسر من خالل التجارب التفاعلية الكيمياء املستترة في املطبخ واحلمام، بشكل وثيق باحلياة اليومية ويفسر من خالل التجارب التفاعلية الكيمياء املستترة في املطبخ واحلمام، 

واملغامرات العلمية في الكائنات احلية. واملغامرات العلمية في الكائنات احلية. 
الدوائر  بني  شيقة  رحلة  هو  الدوائر برنامج  بني  شيقة  رحلة  هو  الدوائر البرنامج  بني  شيقة  رحلة  هو  الدوائر البرنامج  بني  شيقة  رحلة  هو  الدوائر برنامج  بني  شيقة  رحلة  هو  الدوائر البرنامج  بني  شيقة  رحلة  هو  برنامج 
التي  احلديثة  بالتكنولوجيا  املتعلقة  التفاصيل  املتعلم  فيها  يكتشف  واإللكترونية  التي الكهربائية  احلديثة  بالتكنولوجيا  املتعلقة  التفاصيل  املتعلم  فيها  يكتشف  واإللكترونية  الكهربائية 

نستخدمها يوميا من خالل التفكيك والتركيب. نستخدمها يوميا من خالل التفكيك والتركيب. نستخدمها يوميا من خالل التفكيك والتركيب. نستخدمها يوميا من خالل التفكيك والتركيب. 
ن خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض ن خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض من خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض من خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض ن خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض ن خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض ن خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض ن خالل الدراما والقضايا التصويرية يتعرض 
املتعلم إلى حاالت مثيرة للتفكير واملتعلقة بإحترام القانون وضرورة إنشاء نظام عادل يبدأ من التعامل املتعلم إلى حاالت مثيرة للتفكير واملتعلقة بإحترام القانون وضرورة إنشاء نظام عادل يبدأ من التعامل 

اليومي ويتقدم إلى أعلى املستويات .اليومي ويتقدم إلى أعلى املستويات .
نامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من برنامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من نامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من برنامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من برنامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من نامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من برنامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من نامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من نامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من نامج يهدف إلى التعرف على تاريخ وحضارة القدس من 
خالل مجموعة من الفعاليات واجلوالت التي تربط املشارك بني عراقة املاضي وأصالة احلاضر . ويسلط خالل مجموعة من الفعاليات واجلوالت التي تربط املشارك بني عراقة املاضي وأصالة احلاضر . ويسلط 

البرنامج الضوء على القضية الفلسطينية من خالل الشعر والنثر وكلمات األغاني. البرنامج الضوء على القضية الفلسطينية من خالل الشعر والنثر وكلمات األغاني. 
هدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة يهدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة هدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة يهدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة يهدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة هدف البرنامج إلى التعرف على املوسيقى من مناح مختلفة 
وتطوير احلس املوسيقي املتعلق بالعزف واالالت والغناء واإليقاع والتدوق ملوسيقات مختلفة من العالم وتطوير احلس املوسيقي املتعلق بالعزف واالالت والغناء واإليقاع والتدوق ملوسيقات مختلفة من العالم 

من خالل الربط الدائم مع الرياضيات. من خالل الربط الدائم مع الرياضيات. 
من خالل أنشطة وفعاليات رياضية متنوعة يهدف البرنامج إلى تنمية املشارك من خالل أنشطة وفعاليات رياضية متنوعة يهدف البرنامج إلى تنمية املشارك 
تنمية بدنية سليمة و غرس صفات اليقظة واإلصرار والثقة بالنفس وضبط النفس والشجاعة وروح تنمية بدنية سليمة و غرس صفات اليقظة واإلصرار والثقة بالنفس وضبط النفس والشجاعة وروح 

اجلماعة.اجلماعة.
اهمها  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها يارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها زيارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها يارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها زيارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها يارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها زيارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها زيارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  اهمها يارات لشخصيات متميزة محلية  وعاملية في مجاالت مختلفة  وعربية  يارات لشخصيات متميزة محلية 
العلوم والهندسة والتكنولوجيا واالدب والفن، تكون اللقاءات شخصية او افتراضية حسب االمكانات العلوم والهندسة والتكنولوجيا واالدب والفن، تكون اللقاءات شخصية او افتراضية حسب االمكانات 

املتوفرة.  املتوفرة.  
الهادفة  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  الهادفة تعتمد  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  الهادفة تعتمد  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  الهادفة تعتمد  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  الهادفة مد  التعليمية  امليدانية  اجلوالت  على  برامج  عدة  مد 
ترفيهية  رحالت  على  البرنامج  ويحتوي  كما   ، والتحليل  النقد  مهارات  وتطوير  االستكشاف  ترفيهية الى  رحالت  على  البرنامج  ويحتوي  كما   ، والتحليل  النقد  مهارات  وتطوير  االستكشاف  الى 

للمشتركني.للمشتركني.
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