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 .الريادة والتميز في رعاية الشباب االردني الذي يصنع المستقبل  ويقودة 

 
 

 

 

 

اتهم  االبداعية في تنشئة الشباب االردني ثقافيا واجتماعيا وعلميا وتعميق انتمائهم ووالئهم وتنمية قدر

 بيئة امنة وداعمة .

 

 

 
 

 

 

 رسالة وزارة الشباب  

 رؤية وزراة الشباب  



 

 

 

 

 

 مقدمة:

 

 
للرؤى الملكيةة السةاةية  ضو ةع ااتيا ةاش الشةباب علةا وةلي ا ولويةاش الوينيةة  وفةي اً تنفيذ    

 ةةةول ال اةةةة التةةةي  عةةة ش ضوذةةةل ةبكةةةر ةةةةم سةةةذا السةةةال للرتقةةةال ضمسسةةةكراش ال سةةةيم للسمةةةل 

 ةبيةل ( ةسسةكر 97قائة  و ةلةب ضالشةباب فقة  تةي تنفيةذ  ضنقلةة نوعيةة تتةر ي رؤى ال 2017والبنال/

( ةسسةكر 636وتنفيةذ  ( شاب وشةاضة. 5127ضمشاركة  وضم ة زةنية خمسة  يال  للمسسكر الواا  

( شةةاب او شةةاضب لكةةل ةسسةةكر ضاوةةته ا  ةةةا 50نهةةاري ضواذةةع  ل ةةة ايةةال لكةةل ةسسةةكر ضمشةةاركة  

ة اقيقيةة ةةع ةسوسةاش الةويم السسةكرية لهذا السال  مم شراك ( شاب وشاضة32226ةجموعب  

والم نية إلكساب الشباب المسرفة والثقافة والمهارة ةم خلل ضراةج سذه المسسكراش التةي  خةذش 

 ضس يم  واويم سما :

 

 

الذي تناول لقالاش اوارية وورش عمل وة ا راش لتسزيز االنتمال  الجانب النظري: -1

إكساضهي  قافة السمل التاوعي وال  ةة الساةة للويم والوالل للقيادة الهاشمية ال كيمة و

ضاإل افة الا تسزيز ةفهول ا ةم وةسسولية الشباب تجاه ذلك في خ ةة الويم وكذلك 

تي التركيز في سذا الجانب علا تأصيل الفكر التنويري ل ى الشباب وتسزيز ذيي 

 وولوكياش الوواية واالعت ال وال وار وةوا هة ظواسر التار  والغلو .
 

 

 

والذي تناول الت ريب السسكري للشباب والشاضاش ضالتشارك ةع القواش  الجانب العملي: -2

السال/ وإدارة ةكاف ة الم  راش وإدارة السير  ا ةم ةالمسل ة ا ردنية/ وة يري

ضاإل افة لثقافة السمل التاوعي ضاإل افة إلا ذواش ال رك، وة يرية ال فاع الم ني  

في المسسكراش النهارية التي تميزش ضها ةسسكراش سذا السال  السمل التاوعي المي اني

  . 

 
 

السلمةةي ةةةم خةةلل  داة الملاسةةة واالوةةتبياناش  يوذةة  صةةااب عمليةةة التنفيةةذ فريةةل ةيةة اني للتقيةةي 

للتسر  علا ة ى ت قيل سذه المسسكراش  س افها، ايث ا بل الت ليل اإلاصةائي لهةذه البيانةاش 

 ةم و هة نسر المشاركيم  نفسهي. رةبدرجة كبيت قيل ا س ا  



 

 

 التي سعت املعسكرات اىل حتقيقها هذا العام األهـــــــداف . 

  في تعزيز االنتماء والوالء للوطن وللقيادة الهاشمية الملهمة . المساهمة 

 

   المساهمة في بناء شخصية متوازنة للشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة

 اهمة في صنع القرار الوطني .في الحراك المجتمعي والمس

 

  . تعميق المفهوم الشامل للثقافة الوطنية لدى الشباب 

 

   التعريف بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على

 أمنه واستقراره .

 

  تعميق مفهوم الهوية الوطنية ودورها في الحفاظ على ثقافة االمة 

  

   كافحة الفساد بكافة انواعة.وم النزاههترسيخ مبادئ 

 

  المساهمة بزيادة الوعي حول مكافحة المخدرات  

  

  . تمكين الشباب بمهارات الحياة العصرية وأنماط الحياة  الصحية 

 

   تعميق مفهوم ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع من خالل برامج عملية

 ميدانية.

  

   الوطنية لدى الشباب.الوطني والسالمة  األمنترسيخ مفاهيم 

 

   بالمسؤولية. واإلحساستفعيل مفاهيم االنضباط النفسي 

 

  .ترسيخ مساحات الحوار وبناء العالقات االيجابية بعيداً عن السلبية والتشكيك 

 

  

  .فتح مجاالت للحوار بين الشباب حول ظاهرة العنف المجتمعي 

 

   في الميدان  واإلدارةة الشباب لممارسة ثقافة القياد أمامفسح المجال 



 

  

 التي مت تناوهلا اثناء التنفيذ الربامج فعاليات ابرز. 

 .الوالء واالنتماء 

 التطوعي العمل 

 واللقاءات الميدانية الزيارات. 

 والهادفة الترفيهية الرياضية األلعاب 

 العصرية الحياة مهارات 

 األمن الوطني والسالمة الوطنية 

 الوعي بمكافحة وخطر المخدرات. 

 .الهوية الوطنية ودورها في الحفاظ على ثقافة األمة 

 .التغيير ومحركات التغيير 

 

 

 ) فرتة ومكان إقامة املعسكرات ) مبيت ، نهاري: 
  مكان إقامة المعسكرات  معسكرات الحسين  30/8/2017-8/7فترة إقامة المعسكرات من

 . لوزارة الشبابوبيوت الشباب التابعة 

 من  االربعاء الى -السبت ) من أيامبمختلف أنواعها لمدة خمسة  معسكـرات المبيت اقيمت

 .كل أسبوع ( 

  وفي  وخارجهاإقامة المعسكرات النهارية بمختلف أنواعها داخل المراكز الشبابية تم

 كانت طبيعة عملها تتطلب ذلك .  التيالمناطق 

 
 

 ملعسكرات احلسني   الفئات العمرية املستهدفة من اجلنسني : 

 ( سنة 14 -12فئة ). 

 ( سنة 17 -15فئة ). 

 ( سنة 24 -18فئة ). 

 

 
 
 

 النهارية  املعسكرات 
 



 

  -املراكز الشبابية : -:1 

  ايام نهارية لكل مركز شباب وشابات . (  3 )مدة المعسكر 

 مواعيد المعسكرات النهارية من خالل مدراء الشباب وبالتشارك مع مشرفي   تحديد

 المراكز

 

 ابعه هلذة املعسكرات الفئات العمرية الت. 
 ( سنة 14 -12فئة ) شباب /شابات. 

 ( سنة 17 -15فئة ) شباب /شابات. 

 ( سنة 24 -18فئة ) شباب /شابات. 

  

 

 -:االندية واهليئات الشبابية  -:2
  مشارك  (55)نهاري لمدة يوم واحد في كل نادي  وبمشاركة  معسكر  49اقيمت

 بالمناطق التي تتواجد فيها مراكز الشباب لكل معسكر  مع مراعاة اختيار االندية  

 

 

 

  -معسكرات سواعد االنقاذ/ الدفاع املدني: -:3
 

 13  ايام على مستوى مديريات الشباب  وتتم بالتنسيق مع مدراء الدفاع  3معسكر  ولمدة

 ومدراء الشبابفي المحافظات المدني 

 ( 55عدد المشاركين لكل معسكر)  .مشارك 

 

 

 ملستهدفة الفئات العمرية ا 

 ( سنة17 -15فئة )  /شباب . 

 ( سنة/24 -18فئة ) شابات  . 

 

  املدني معسكرات اصدقاء الشرطة /مديرية الدفاع -:4
 13  الشرطةايام على مستوى مديريات الشباب  وتتم بالتنسيق مع مدراء  3معسكر  ولمدة 

 ومدراء الشبابفي المحافظات 

 (55في كل معسكر  ) عدد المشاركين 

 

 ات العمرية املستهدفة الفئ 



 

 ( سنة17 -15فئة ) شباب / . 

 ( 24 -18فئة ) /شابات  . سنة 

 
 

  معسكرات املبيت 
 

 وتقام في بيوت الشباب التابعه للوزارة وفي المحافظات 

 

 -معسكرات الكشافة : -:1
 

 ( كشاف لكل معسكر ولمدة 60جلون بواقع )/ع للشبابفي معسكرالحسين  اقيمت

 .ايام(6)

 (.2ف مبتداء عدد)معسكر كشا 

 (2معسكر كشاف متقدم عدد). 

 (2معسكر عرفاء الطالئع عدد.) 

 (2معسكر جوالة عدد.) 

 
 

 املديريات  املعسكر  االسبوع 
 الطفيلة/ معان/ العقبة مبتدئ االول

 اربد/عجلون/جرش مبتدئ الثاني 

 املفرق/البلقاء/مادبا متقدم الثالث

 اربد/ الطفيلة/جرش  متقدم الرابع
 عجلون/معان/العقبة/الكرك طالئع خلامس ا

 املفرق/البلقاء/مادبا طالئع السادس 

 عجلون/املفرق/ مادبا  جوالة  السابع 
 اربد /الطفيلة  جوالة الثامن 



 

 
  الفئات العمرية املستهدفة 

 ( 14 -12فئة) .سنة 

 ( سنة17 -15فئة ) . 

 ( سنة24 -18فئة ). 

 

 -معسكرات املرشدات : -:2

  (مرشدة لكل معسكر 60بيت شباب عمان والمخيم الكشفي العربي بواقع )تقام في

 . ( ايام6ولمدة )

 

 (2)معسكر مرشدات مبتدئ عدد 

 (2)معسكر مرشدات متقدم عدد 

 (2معسكر رئيسات االقسام عدد) 

  (2)معسكر جوالت عدد 

 

 

 

 املديريات  االسبوع 
 البلقاء/مادبا/اربد االول

 فرقالطفيلة/العقبة/امل الثاني 
 الكرك/عجلون/جرش الثالث
 البلقاء/مادبا/املفرق الرابع

 الطفيلة/العقبة/اربد اخلامس 
 الكرك/عجلون/جرش السادس 

 الكرك/الطفيلة/مادبا السابع 
 البلقاء/املفرق/عجلون الثامن 

 

 

 

 

 



 

 

 . واالستكشاف للشباب املغامرة والتحديمعسكرات  -:3 

 
  ( ايام5لكل معسكر ولمدة ) مشارك(60بواقع )/ السرو  للشبابفي  معسكر الحسين تقام 

 
 
 

 املديريات  االسبوع 
 العقبة/مادبا االول

 عجلون/جرش الثاني 
 املفرق الثالث
 اربد الرابع

 الكرك اخلامس 
 العاصمة/البلقاء السادس 

 الطفيلة/الزرقاء السابع 
 معان/البرتاء الثامن 

 
 

  الفئات العمرية املستهدفة 

 ( سنة17 -15فئة )  شباب/ . 

 

 

 . معسكرات املوهبة واالبداع للشابات -:4

 
  ( ايام5( مشارك لكل معسكرولمدة )60بواقع ) تقام في بيت شباب الزرقاء 

 

 

  الفئات العمرية املستهدفة 

 ( سنة17 -15فئة ) شابات / . 

 شباب  ( سنة24 - 18)ة فئ / 



 

 

 

 

 

 

 املديريات  االسبوع 
 البرتاءالعقبة/  االول

 عجلون/جرش الثاني 
 اربد الثالث
 الطفيلة/الزرقاء الرابع

 املفرق اخلامس 
 الكرك السادس 

 العاصمة /مادبا السابع 
 البلقاء الثامن 

 

 

 

 معسكرات العمل التطوعي ملديريات الشباب .  -:5
 

    ( ايام 5) ولمدة (مشارك60واقع )بتقام في بيوت الشباب والمعسكرات التابعه للوزارة

 من االحد الى الخميس 

 

  أيام فعلية لكل معسكر(  5)بواقع. 

 ( معسكر64عدد المعسكرات ). 

 

  الفئات العمرية املستهدفة 

 ( سنة17 -15فئة )   شباب /. 

 شباب . ( سنة24 - 18)ة فئ / 

 

 
 



 

 

 

 

 

 النتاجئ الإحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نتائج التحليل اإلحصائي:
ااتسةاب نتيجةة  فق  تةي  والشفافيب واالوتفادة ةم التجارب ضاولوب علمي يي تروي ا لمب   التقي 

% ةةم 70الت ليل االاصائي ةم و هة نسر المشاركيم /ش والمست  ل ضهةا اداة االوةتبيام ةةا نسةبتب 

% ةةم السلةةة ضاوةت  ال ت ليةل الم ةموم المتسلةل ضمة ى 30السلةة في ايم تي ااتسةاب ةةا نسةبتب 

راج النتيجةةة يم واسةةاب الةةنقح ال اصةةل ذياوةةاً لسةة  المسسةةكراش وةةةم  ةةي اوةةت اوةةتقااب المشةةارك

 .% 100النهائية ةم 

 

تةةي توزيةةع وفةةل الفتةةاش السمريةةة و مننن وجهننة نظننر المشنناركينتاةةوير  دواش تقيةةيي للمسسةةكراش تةةي  

( ةشةارك/ة 14942ضلغةل  ايث السينةة علا عينة ةم المشاركيم في المسسكراش  شو مع االوتبيانا

تةي إدخالهةا لل اوةوب اسةب ا صةول السلميةة وضسة  المسالجةة  ،ةسسكراش ال سيم للسمةل والبنةال في 

 ات ح التالي:ةم  هة نسر المشاركيم /ش spss علا ضرناةج اإلاصائية 

 

 هل شاركت بمعسكرات الحسين من قبل؟-س

 

 

 

 

 

 

% 63ةم الج ول اعله ام المسسكراش اققل س   اوتقااب ةشاركيم   د ضواذع  يت ح 

 والرسم البياني التالي يوضح ذلك :  ةم الس د الكلي للمشاركيم

 النسبة المئوية العدد الذين أجابوا بـ

 %37 5528 نعم

 %63 9414 ال

 100.0 14942 المجموع
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 (14682)ن =    ستمارة الطالب المشاركين بالمعسكرات وفق فقرات استبانة التقيم افقرات التحليل اإلحصائي على جميع  

  الجدول اعاله يفصل مدى رضا المتشاركين عن الطعام والنقل والنظافة.....الخ          

 النسبة المئوية متوسط الفقرات رقم الفقرة

1.  
وم لومة المادة المقدمة اضافت لك مهارة 

 جديدة 
3.79 75.8 

2.  
استثمار الوقت بما هو م اسب لموضوع 

 هيئة ا شراف  
4.12 82.4 

 83.4 4.17 ت زيز الحب لل مل التطوعي   .3

 84.8 4.24 التخلص من ال ادات السلبية لديك   .4

 85.2 4.26 زيادة قدرتك على تحمل المسؤولية   .5

6.  
تحفيز هيئة ا شراف لداف يتك  حو 

 لفاعلة في ا  شطة والف اليات   المشاركة ا
4.27 85.4 

 85.8 4.29 ت زيز هيئة ا شراف لسلوكاتك ا يجابية    .7

استخدا  الوسائل السم ية والبصرية في   .8
 ايصال ا فكار والم لومات 

4.3 86 

وفير خدمات ال ظافة في مكان اقامة   .9
 الم سكر 

4.3 86 

 86.2 4.31 اتاح مكان الم سكر الراحة الم اسبة لك   .10

11.  
اهتما  هيئة ا شراف  باكتشاف وت زيز 

 مواهبك وابداعاتك
4.34 86.8 

 87 4.35 مساعدتك في ب اء صداقات جديدة  .12

13.  
المدرب قد  الم رفة الكافية حول 

 موضوع المحاضرة 
4.35 87 

 87 4.35 ت امل هيئة ا شراف م ك بثقة واحترا    .14

 87.6 4.38 ابراز مواهبك وتحقيق رغباتك   .15

 88.2 4.41 ت زيز الو ء وا  تماء لديك  .16

17.  
ت زيز قدرتك على الحوار والتفاعل 

 ا يجابي مع ا خرين
4.41 88.2 

18.  
ت زيز التفكير ا يجابي وخلق عادات 

 ايجابية لديك 
4.41 88.2 

 88.4 4.42 توفير وجبات غذائية كافية  .19

20.  
ت زيز داف يتك  حو ال مل بروح الفريق 

 الواحد 
4.43 88.6 

21.  
 ظي  وادارة الجلسة بمهارة من قبل 

 المشرفين 
4.44 88.8 

 89 4.45 وفير قاعات لالجتماعات والمحاضرات  .22

23.  
تحفيز هيئة ا شراف لداف يتك  حو 
 المشاركة الفاعلة في ا  شطة والف اليات 

4.46 89.2 

 91.2 4.56 زيادة تفهمك لالخرين واستي ابه   .24



 

 

 
 

 

 االحصائيات لتقيم المقيمين للمعسكرات
 

 

مدى االلتزام 

بتطبيق 

البرنامج 

 الفعلي

مدى نظافة 

عسكر)غرف+الم

 مرافق(

مدى نظافة 

المطبخ 

 وتجهيزاتة

مدى توفر 

التجهيزات 

 واالدوات

مدي التعاون 

بين المشاركين 

 في المعسكر

مدى تعاون 

هيئة الاشراف 

 مع المقيمين

مدى تعاون 

هيئة االشراف 

 مع المشاركين

مدى كفاية كمية 

الطعام المقدمة 

 للمشاركين

مستوى االنجاز 

 العام

عينات المقيمين  

 التي تم تحليلها
684 684 684 684 684 684 684 684 684 

 4.46 4.24 4.69 4.65 4.56 4.18 4.36 4.46 4.70 الوسط الحسابي

 

 

 

 

 

 مدى االلتزام بتطبيق البرنامج الفعلي

 

 النسبة التراكمية النسبة المئوية تكرار االجابة 

 3.5 3.5 24 مقبول 

 4.4 9. 6 جيد

 18.4 14.0 96 جيدجدا

 100.0 81.6 558 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع

 

 

 مدى نظافة المعسكر)غرف+مرافق(

 

 

 النسبة التراكمية النسبة المئوية تكرار االجابة 

 5.3 5.3 36 مقبول 

 7.9 2.6 18 متوسط

 9.6 1.8 12 جيد

 30.7 21.1 144 جيدجدا

 100.0 69.3 474 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع



 

 

 

 مدى نظافة المطبخ وتجهيزاتة

 

 النسبة التراكمية النسبة المئوية تكرار االجابة 

 7.0 7.0 48 مقبول 

 14.0 7.0 48 جيد

 36.0 21.9 150 جيدجدا

 100.0 64.0 438 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع

 

 

 

 

 مدى توفر التجهيزات واالدوات

نسبة التراكميةال النسبة المئوية تكرار االجابة   

 6.1 6.1 42 مقبول 

 20.2 14.0 96 جيد

 50.0 29.8 204 جيدجدا

 100.0 50.0 342 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع

 

 

 

 

 

 مدى التعاون بين المشاركين في المعسكر

 النسبة التراكمية النسبة المئوية تكرار االجابة 

 4.4 4.4 30 مقبول 

 8.8 4.4 30 جيد

دجداجي  120 17.5 26.3 

 100.0 73.7 504 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدى تعاون هيئة االشراف مع المقيمين

 النسبة التراكمية النسبة المئوية تكرار االجابة 

 4.4 4.4 30 مقبول 

 6.1 1.8 12 جيد

 20.2 14.0 96 جيدجدا

 100.0 79.8 546 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع

 

المشاركين مدى تعاون هيئة االشراف مع  

 النسبة التراكمية النسبة المئوية تكرار االجابة 

 4.4 4.4 30 مقبول 

 6.1 1.8 2 1 جيد

 15.8 9.6 66 جيدجدا

 100.0 84.2 576 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع

 

 

 مدى كفاية كمية الطعام المقدمة للمشاركين

ر االجابةتكرا   النسبة التراكمية النسبة المئوية 

 7.0 7.0 48 مقبول 

 14.0 7.0 48 متوسط

 18.4 4.4 30 جيد

 36.8 18.4 126 جيدجدا

 100.0 63.2 432 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع

 

 

 مستوى االنجاز العام

 النسبة التراكمية النسبة المئوية تكرار االجابة 

 7.0 7.0 48 مقبول 

 8.8 1.8 12 جيد

 31.6 22.8 156 جيدجدا

 100.0 68.4 468 ممتاز

 100.0 100.0 684 المجموع



 

 

 

 
 

 خالصة معسكرات المبيت 

 اجمالي المشاركين  اجمالي المعسكرات  االسبوع

1 104 5287 

2 94 4850 

3 106 5338 

4 103 5238 

5 93 4768 

6 75 3820 

7 95 4847 

8 63 3205 

      

 37353 733 المجموع 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 معسكر نهاري )العمل تطوعي (

 عدد المعسكرات  اعداد المشاركين  جنس المشاركين  نوع المعسكر  االسبوع 

 العمل التطوعي  1

 54 2670 شباب 

 33 1696 شابات

 0 0 مختلط

 العمل التطوعي  2

 34 1703 شباب 

 38 1986 شابات

 0 0 مختلط

 العمل التطوعي  3

 43 1569 شباب 

 31 2042 شابات

 0 0 مختلط

 العمل التطوعي  4

 44 2134 شباب 

 33 1717 شابات

 0 0 مختلط

 العمل التطوعي  5

 38 1916 شباب 

 29 1441 شابات

 0 0 مختلط

 العمل التطوعي  6

 26 1270 شباب 

 33 1732 شابات

 0 0 مختلط

 عمل التطوعي ال 7

 38 1828 شباب 

 37 1951 شابات

 0 0 مختلط

 العمل التطوعي  8

 35 1765 شباب 

 7 359 شابات

 0 0 مختلط

 

 

 

 

 

 



 

 

 معسكر نهاري )االندية (

 عدد المعسكرات  اعداد المشاركين  جنس المشاركين  نوع المعسكر  االسبوع 

 االندية  1

 0 0 شباب 

 0 0 شابات

 1 61 مختلط

 االندية  2

 5 291 شباب 

 0 0 شابات

 1 50 مختلط

 االندية  3

 4 216 شباب 

 3 161 شابات

 5 297 مختلط

 االندية  4

 7 360 شباب 

 0 0 شابات

 1 55 مختلط

 االندية  5

 6 327 شباب 

 1 50 شابات

 5 311 مختلط

 االندية  6

 2 98 شباب 

 0 0 شابات

 1 51 مختلط

 االندية  7

 3 155 شباب 

 0 0 شابات

 2 110 مختلط

 االندية  8

 2 95 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط
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 معسكر نهاري)سواعد االنقاذ(

 نوع المعسكر  االسبوع 
جنس 

 المشاركين 
 عدد المعسكرات  اعداد المشاركين 

 نقاذسواعد اال 1

 1 41 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 سواعد االنقاذ 2

 0 55 شباب 

 1 0 شابات

 0 0 مختلط

 سواعد االنقاذ 3

 4 213 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 سواعد االنقاذ 4

 0 0 شباب 

 1 55 شابات

 0 0 مختلط

 سواعد االنقاذ 5

 0 0 شباب 

 1 45 شابات

 1 55 مختلط

 سواعد االنقاذ 6

 0 0 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 سواعد االنقاذ 7

 2 107 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 سواعد االنقاذ 8

 3 160 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط
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 معسكر نهاري)اصدقاء الشرطة (

 عدد المعسكرات  اعداد المشاركين  شاركين جنس الم نوع المعسكر  االسبوع 

 اصدقاء الشرطة 1

 3 152 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 اصدقاء الشرطة 2

 0 0 شباب 

 2 103 شابات

 0 0 مختلط

 اصدقاء الشرطة 3

 1 49 شباب 

 2 100 شابات

 1 55 مختلط

 اصدقاء الشرطة 4

 2 94 شباب 

 2 100 شابات

 1 55 لطمخت

 اصدقاء الشرطة 5

 0 0 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 اصدقاء الشرطة 6

 1 45 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 اصدقاء الشرطة 7

 1 50 شباب 

 0 0 شابات

 0 0 مختلط

 اصدقاء الشرطة 8

 1 53 شباب 

 3 172 شابات

 0 0 مختلط
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 خالصة  المعسكرات النهارية 

 اجمالي المشاركين  اجمالي المعسكرات  نوع المعسكر االسبوع

1 

 العمل التطوعي

104 5278 
 االندية

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

  

2 

 العمل التطوعي

94 4850 
 االندية

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

  

3 

 العمل التطوعي

106 5338 
 االندية

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

  

4 

 العمل التطوعي

103 5238 
 االندية

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

  

5 

 العمل التطوعي

93 4768 
 االندية

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

  

6 
 العمل التطوعي

75 3280 
 االندية



 

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

  

7 

 العمل التطوعي

95 4847 
 االندية

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

  

8 

 العمل التطوعي

63 3205 
 االندية

 سواعد االنقاذ

 اصدقاء الشرطة 

 37353 733 المجاميع النهائية 

 

 

 

 


