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 ديوان التونسيين بالخارج          

 األنشطة الشبابيَة و االجتماعيَة بتونس إدارة

 

 المندمجة مخيّم األنشطة الصيفيّةبطاقة تقديم  

2015 

 : التعريف بالبرنامج/ 1

الثقافية الترفيهية المختلفة التي يندرج هذا البرنامج ضمن االنشطة  

ينظمها الديوان لفائدة الجالية التونسية بمختلف شرائحها و فئاتها. يحتوي 

المخيّم على برامج )ترفيهيّة ، رياضبّة، زيارات إلى المعالم األثرية، 

حضور مهرجانات ، المشاركة في حصص لتعلّم اللغة العربية.، رحالت 

 ترفيهية....(.

 عدد الدورات

 المشاركين

 المراكز

أوت   01جويلية إلى 21ن م : الدورة األولى

2015 
 

 2015أوت   10أوت إلى 01من  : الثانيةالدورة 

 
 2015أوت   20أوت إلى 10من  : الثالثةالدورة 

 

50 
 

50 
 

50 

 

 

 الحّمامات
 

أوت   01جويلية إلى 21من  : الدورة األولى

2015 
 

 2015  أوت 10إلىأوت  01من  : الثانيةدورة ال

50 
 

50 

 

 المهديّة
 

أوت   01جويلية إلى 21من  : الدورة األولى

2015 
 

 2015  أوت 10أوت إلى 01من  : الثانيةدورة ال

 

50 
 

50 

 

 طبرقة

 

 :مالحظة 
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ويقع  في الحاالت القصوىعند الضرورة تغيير مراكز اإلقامة  يمكن

 .اإلعالن عن ذلك في اإلبان 

 

 

طفل من األسر المتبقية بتونس من كافة  100كما سيقع تشريك 

 واليات الجمهورية.

 

 : لبرنامجأهداف هذا ا /2

 . ربط الصلة بين األطفال وأرض الوطن 
 .التعريف بالمخزون التاريخي والثقافي للمجتمع التونسي 
  تشجيع األطفال على تعلّم اللغة العربية وتثبيت هويتهم العربية

 االسالمية.
  االطفال المقيمين بالخارج وأطفال األسر المتبقية ربط الصلة بين

 بتونس.
 .التعريف بالجانب الترفيهي والسياحي بتونس 

 : شروط اختيار المشاركين /3

 :منح األولوية
  .لألطفال رواد المراكز الثقافية والذين يدرسون اللغة العربية 
 األطفال الذين لم يشاركو في المصائف السابقة. 

 :الحوافز -4

 .في هذا البرنامج تتمثل في ما يلي الديوان امتيازات للمشاركين يمنح
  التكفل بمصاريف اإلقامة. 
 . مجانبة دروس تعليم اللغة العربية 
 .التأمين الجماعي للمشاركين 
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 . مجانية المشاركة في الورشات التنشيطيّة 
  مجانيّة  المشاركة في الرحالت الترفيهية المبرمجة خالل

 المخيّم.  
 

 

 100 % و  % 50امتياز التكفّل بنسبة تتراوح بين يمنح الديوان 

محدودة الدخل أو وفيرة  كّل عائلة من لفرد واحد  من ثمن التذكرة

أو رئيس البعثة   من  السيّد الملحق االجتماعي باقتراح العدد

 .الدبلوماسيّة 

 

 

 :  اجال قبول الملفّ ات/ 5 

 

 بداية من شهر ماي . يتّم قبول الملفّات 

  بعد تاريخ وصول المراسلة  يوما15يقع موافاتكم بالقائمة النهائيّة

. 

 

 
 

 15وحتى يتّم تنظيم هذا البرنامج في أحسن الظروف حدد تاريخ 

ضرورة اختيار خر أجل لقبول قائمات المشاركين مع آك 2015جوان 

مع العلم أنه  .واحترام الفئة العمرية المحددةو مركز اإلقامة  الدورة 

كّل الوثائق الخاصة بالترسيم والمشاركة في مختلف سنضع على ذّمتكم 

ابتداء من  األنشطة الثقافية الترفيهية على الموقع األلكتروني للديوان 

 .2015مارس  15تاريخ 

 

 


