
 

 

 الثاهىّي الثاوي
ّ

 الصف
 

ازة   إلىت دًييّ ت سياخيّ ٍش

 

 اململكت ألاردهّيت الهاصمّيت

 - انعّم  - ذالبدز امليّ  -ردن( املغطس )نهز ألا  -جبل هابى 

 العلبت - رام وادي  - بترا - السىق   - مآدبت -جزش  كلعت

 

امملّدة  ًّ  خالل  أربعت أ

 عطلت عيد الفصح

 7302هيسان  72-03

 عاّمت وجىجيهاث مالخظاث

  بعد العىدة مً السخلتمّدجه معلىب جىاش طفس ضالح لظّخت أشهس جيخهي. 

  ة السخلت مّد 
ً
ىجد خف ،زدنلا  داخلا ّم أ. في العائسة طاعت وعشسون دكُلتجّىا

لت في الالظافاث بعض امل هىا إ باصعٍى  لدي جىجُّ
ً
  .لى صحساء زامإبترا و معالم لى بّسا

  ازة مسجفعت وملبىلت مً دون زظىبت. خس صحساوّي  العلع ضُفّي. 

  ُّ ل + وّ ت ظهس + لباض بدس للُىم لا خلُبعت + ت + كبّ خاضّ اث املعلىبت: ثُاب الحاج

دتأ ت خرًت مٍس ُّ ت الخاّضت + لىاشم الىظافت الشخط   .+ لادٍو

 س كما  ،اللبىاوّي  عب شبُه بامل ععامال
ّ
عتال ىجباثلل للعشاء معاعم   جخىف  . ظَس

  ا  ظاوي ٌلازدوّي الدًىاز ًُّ  .ل .ل 0321ي أ $ 11،4 خال

  
ّ
( (  SMS)زطال زطائل كطيرة إًمكً  كما ،ملً ًسغب زدوّي أ هاجفّي  ًمكً شساء خغ

 فالسومُىغ  ؛ أّمالبىان مً هاجفكم إلى
 

.جّد  مكلف
ً
 ا

  ؛ امعً ىكذ ال ومخعت جمضُتهى فسح الاطخكشاف ل وّ السخلت لا هدف  ً  لرا 
 
ب مً عل

سال جبت املخبادلت جمُع املشازكين عِش املدبّ 
ّ
ت كالم جازح أو  ىج ُّ ، بسوٍح إًجاب

.
ً
 واهفخاح، وبااللتزام بالبرهامج املدّضس كامال

  الدائم الاطخعداد ال الخدّظس على ما لم هسه، مع  ع بما طنراهالخمخّ مً لاجدي

ت ًّ  أم عىد زفاق السخلت.في البرهامج طىاء هىاكظ  الطدُعاب أ

  ازاث وفي  ضسوزّي خاللإخترام الخىكُذ  .الفىدق مىعد مغادزةالٍص

 ىجد مج 
ّ
 طير  خعّين اجخُاشهاًفي السخلت ة عّد  اث  دع

ً
ىكً مظخعدًً فل على لاكدام؛ ا

 س .ّم رجال لهرا املىضىع ب

 

 
ّ
 !لترخلت مباركت ومىف



 بزهامج الزخلت

 

 7302هيسان  72السبذ  :ل وّ اليىم ألا 

ىم عىد  الخجّمع  لالهطالق هدى املف 0033أمام الجمىاٍس
ً
إكالع الطائزة مً  –طار جزا

 و  0033بيروث الساعت مطار 
ً
  00,3خىالي الساعت الىصىل صباخا

ً
ه الخىّج  -صباخا

 
ً
 دون أن  تسامللّد  إلى ألارض ىظز مىس ى لللى جبل هابى )خيث وكف إ مباصزة

 د الزّب خيث حعّم )ردن نهز ألا ، املغطس -( خبر الكخاب امللدسً  كما  هادخىلع يٌسخط

عضاء  -رعيت مار صزبلدة الى العى  - (Piscine+الغذاء)ذ البدز امليّ  -(ٌسىع 

  .(ردن )ًجزي الخدظير لللاء مع صبيبت ألا .خّز 

 

 7302هيسان  72خد ألا  :اليىم الثاوي

الاهطالق الى الللعت في جزش )خيث جلام كداس في كىيست الزعيت  - جزوٍلت

ارة مآدبت - ءالغدا -ت( املهزجاهاث الدوليّ    Mall ه الى الخىّج  - ٍس

 

 7302هيسان  72ثىين : إلااليىم الثالث

  الصحزاء طمً ,×,رخلت في  -الاهطالق الى صحزاء رام  - ءالغدا -بترا  -جزوٍلت 

 .خيمت داخلاملىامت  - "الكابتن"م وسهزة في مخيّ  عضاء بدوّي  -ومزاكبت مغيب الضمس

 7302هيسان 03لثالثاء ا :اليىم الزابع

 ءرخلت على اللارب مع الغدا –العلبت  –رخلت على الجمال  –جزوٍلت في املخيم 

ىم في  –لعىدة الى لبىان ا  00,0املدرست خىالي الساعت  الىصىل إلى أمام الجمىاٍس

ار  0ربعاء صباح ألا  ًّ  .7302أ

 الثاهىّي الثاوي الكزام
ّ

 خظزة أهالي الصف

اث  ُّ ت الساهباث لاهعىه م إدازة ثاهىٍّ
ّ
ت إلى  –ماز الُاض  –جىظ ُّ ت دًي ُّ  طُاخ

ً
س زخلت غٍص

ُّ اململك ُّ ت لازده  30-22ح )د الفصت عُت خالل ععلام كاملًّ ت أّدة أزبعت ملت الهاشم

 الثاهىّي الثاوي (، 2019هِظان 
ّ

ت لاخذ زوال لخالمرة الطف بسفلت مدًسة املسخلت الثاهىٍّ

م الخعلُم املظُحّي الخىزي بُاز الخىزيكسم ومع
ّ
ً ل  .وآخٍس

 كلفت الزخلت

 للشخص الىاخد$(  203) اأميركي   ادوالرً وخمسىن سبعمئت  

زطىم  –الخىّلل في الباضاث  –املىامت  –زطىم الخأمين  – بعاكت الظفس :حشمل

ت  ُّ ام(  3)الفعىز  –الدلُل الظُاحّي  –الدخىل إلى لاماكً الظُاخ ًّ ام( 4) الغداء –أ ًّ  أ

 في الصحساء . 4×4، زخلت  زخلت على اللازب .)لُلت واخدة(العشاء  –

 مً اءً كزب  وكذ ابخدأطزوري في  لدسجيلا

ً ألا  00الاثىين    7302ل وّ حضٍز

 لحجص لاماكً 
ً
 طخفادة مً الحظىماثلال و املعلىبت حظهُال

لت الدسدًد  طٍز

  ع  دوالر أميركّي  مائتيمبلغ
 
دف ت  لدي الدسجُلعىد ً  إدازة املسخلت الثاهىٍّ

دة ألكظىدزا معس( ُّ  .)الظ

  ع بالخلظُغ  اأميركي   ادوالرً وخمسىن  خمسمئتمبلغ
 
دف  جُت:آلا لاشهس  مطلعً 

ً الثاوي   – $(100)2012$( كاهىن لاّول 150) 2012حشٍس

 .$( 100)2019آذاز   – $(100)2019شباط   – $(100) 2019كاهىن الثاوي 
 

 والاسخعالم للمزاجعت

 30/,22,22الخىري بيار الخىري:      32/,27300-0 -0ألاخذ روال كزم: 



2112تشرين األول  12  

ع أدناه _________________
ّ
___ ولّي أمر التلميذ )ة( ____________أنا املوق

ّ______________________ في الصّّ
ّ
 الث

ّ
ّ انوّيّف

ّ
ّ_اني _____________الث

ّ
ّ__.عبة __________ الش

بتاريخ  األردنّية الهاشمّيةاململكة  ينّية إلىّدّالياحّية ّسّاليارة أوافق على اشتراك ولدي بالزّّّ⃞

ّ 2112نيسان  22-01
ّ
ّوجيهات.وأتعّهد أن يلتزم/تلتزم باحترام البرنامج والت

وقيعّالتاريخ
ّ
ّالت

_________________ _______________ 


