
الموضوع: قصة هللا من خالل اإلبداع برنامج مخیم الجیل الصاعد 2019

یوم اإلثنین 1.7 یوم األحد 30.6 یوم السبت 29.6 یوم الجمعة 28.6 یوم الخمیس 27.6
االستیقاظ! االستیقاظ! االستیقاظ! االستیقاظ! 7:00-7:15

تسلیم الغرف! 7:15-7:30

المفاتیح لالستقبال!! وجبة الفطور وجبة الفطور وجبة الفطور 7:30-7:45

األمتعة في األودیتوریوم إجتماع صباحي للمرشدین (المدّرج) إجتماع صباحي للمرشدین (المدّرج) إجتماع صباحي للمرشدین (المدّرج) 7:45-8:00
وجبة الفطور 8:00-8:15

إجتماع في الُمدّرج إجتماع في الُمدّرج إجتماع في الُمدّرج 8:15-8:30

تسبیح (ترنیمتین) تسبیح (ترنیمتین) تسبیح (ترنیمتین) 8:30-8:45

الذھاب لقاعة الثقافة تقسیم لمجموعات صغیرة الساعة 8:40 تقسیم لمجموعات صغیرة الساعة 8:40 تقسیم لمجموعات صغیرة الساعة 8:40 8:45-9:00

لقاء الصباح  والتلخیص (قاعة الثقافة) الذھاب للتدریب واإلنتاج الذھاب للحصص الذھاب للحصص 9:00-9:15

״القصة الكاملة: ما دورك في القصة!״ تدریب في مجموعات ووقت اإلنتاج 4# حصص جماعیة 4 (موضوع رئیسي) حصص جماعیة 2 (موضوع رئیسي) 9:15-9:30

״القصة الكاملة: كیف ُتشارك القصة״ قاعة الثقافة، الُمدّرج، الصفوف 1 - 11، ومنظقة الحدائق قاعة الثقافة، الُمدّرج، الصفوف 3 - 11، ومنظقة الحدائق قاعة الثقافة، الُمدّرج، الصفوف 3 - 11، ومنظقة الحدائق 9:30-9:45

9:45-10:00

إستراحة مع مرطبات (حول الُمدّرج) إستراحة مع مرطبات (حول الُمدّرج) 10:00-10:15

10:30-10:15 ورشات عمل  3 و 4 (موضوع رئیسي) الذھاب لغرف اإلنتاج والتدریب (بروفة)

10:45-10:30 تدریب في مجموعات ووقت إنتاج 3#

10:45-11:00

تضییفات خفیفة ووداع! منطقة المسرح وقت ُحر \ ِبركة السباحة الذھاب للحصص (موضوع ثانوي) 11:00-11:15

حصص في مجموعات 3 (موضوع ثانوي) 11:15-11:30

المواصالت والباصات تترك المكان 11:30-11:45

11:45-12:00

وجبة الغداء وجبة الغداء 12:15-12:00 تسجیل، استالم الغرف، إمتحانات القبول للموسیقى

وجبة الغداء - ساندویشات 12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

وجبة الغداء لورشات العمل المختلفة لألودیتوریوم لقاعة الثقافة 13:00-13:15

ورشات عمل إبداعیة بروفة للجوقة في األودیتوریوم 13:15-13:30

13:45-13:30 االجتماع اإلفتتاحي (قاعة الثقافة)

14:00-13:45 الذھاب لغرف اإلنتاج والتدریبات

بروفة في مجموعات ووقت إنتاج میدیا 5# ورشات العمل المختلفة 14:00-14:15

ورشات عمل روحیة الذھاب لغرف اإلنتاج والتدریبات للحصص\ للصفوف 14:15-14:30

بروفة في المجموعات ووقت إنتاج 2# 14:45-14:30 حصة في مجموعة #1 (في موضوع رئیسي)
14:45-15:00

لألودیتوریوم 15:00-15:15

تدریب الجوقة (األودیتوریوم) لورشات العمل  15:15-15:30



لألودیتوریوم ورشات عمل  1 و 2 15:30-15:45

تدریب الجوقة (األودیتوریوم) مساق الموسیقى في األودیتوریوم 15:45-16:00

ورشات عمل  16:15-16:00 مساق المیدیا في منطقة الحدائق

لقاعة الثقافة لُغرف اإلنتاج والبروفة ورشات عمل  5 و 6 16:15-16:30

لقاء (قاعة الثقافة) مساق الموسیقى في األودیتوریوم تدریب في مجموعات ووقت إنتاج 1# 16:30-16:45

لقاعة الثقافة ״القصة الكاملة: قصة عدالة״ مساق المیدیا في منطقة الحدائق 16:45-17:00

تسبیح: فرق التسبیح # 1 - 4 (نرّحب باألھالي) وقت ُحر 17:00-17:15

كرة قدم \ ألعاب الطاولة 17:15-17:30

17:30-17:45

17:45-18:00

وجبة العشاء وجبة العشاء وجبة عشاء خفیفة في منطقة الِبركة \ سباحة وجبة العشاء 18:00-18:15

یمكن لألھالي تناول الطعام في المطعم خارج نوردیا في نتانیا  18:15-18:30

أو شراء وجبة مسبقاً بسعر 30 شاقل جدید 18:30-18:45
قاعة الثقافة قاعة الثقافة 18:45-19:00

لقاء مسائي - أمسیة عبادة إبداعیة!! (قاعة الثقافة) لقاء مسائي (قاعة الثقافة) قاعة الثقافة 19:00-19:15

فرق التسبیح # 5 - 8 ״القصة الكاملة: قصة محبة״ لقاء مسائي (قاعة الثقافة) 19:15-19:30

(ُنرّحب باألھالي وبالعائلة) ״القصة الكاملة: قصة اإلنتصار״ 19:30-19:45

19:45-20:00

تجھیر ألمسیة المواھب "المایكروفون المفتوح" 20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00

21:15-21:00 أمسیة المواھب "المایكروفون المفتوح" (الُمدّرج)
21:15-21:30

وقت ُحر 21:30-21:45

تضییفات\ كرة قدم\ ألعاب طاولة 21:45-22:00

وقت ُحر 22:00-22:15

تضییفات\ كرة قدم\ ألعاب طاولة 22:15-22:30
لغرف النوم! لغرف النوم! لغرف النوم! 22:30-22:45

لُغرف النوم! 23:00-22:45 صالة\ حدیث في مجموعات صغیرة صالة\ حدیث في مجموعات صغیرة صالة\ حدیث في مجموعات صغیرة

23:00 إطفاء النور 23:00!! إطفاء النور 23:00!! إطفاء النور 23:00!! بیتسا في الُغرف!  إطفاء النور 23:00!!

الموضوع: قصة هللا من خالل اإلبداع

وصف عنوان
یجب على كل طالب اختیار مسار الموسیقى أو  المیدیا  ویجب أن یختار تخصصھ في ذلك. تشمل تخصصات المسار الموسیقي: الصوت ، لوحة المفاتیح ، الجیتار ، الجیتار الكھربائي ، جیتار باس ، اإلیقاع ، الكمان وقیادة الصالة. تشمل التخصصات الرئیسیة في  حصص جماعیة (موضوع رئیسي) 1

المیدیا: الفن والرقص / الحركة ، التصویر ، صناعة األفالم، والصوت. سیتلقى كل طالب  45 دقیقة ثالث مرات في حصص جماعیة في التخصص الذي اختاروه.
یحصل كل طالب أیًضا على اختیار في موضوع ثانوي من كال المسارین. سیحصل على 45 دقیقة في حصة جماعیة في الموضوع الثانوي الذي یختاره. قد یختار اختصاصي الموسیقى أن یكون في موضوع ثانوي في فئة المیدیا أو بالعكس.  على سبیل المثال ، قد  حصص جماعیة (موضوع ثانوي) 2



یختار طالب في تخصص الجیتار  موضوع الصوت كموضوع ثانوي لھ. ھذا یعني أنھ سیحصل على ثالثة دروس جماعیة لمدة 45 دقیقة حسب مستواه و 45 دقیقة درس صوت جماعي. أو بدالً من الصوت ، قد یختار  التصویر الفوتوغرافي كموضوع ثانوي ویكون 
لدیھ 45 دقیقة في مجموعة التصویر الفوتوغرافي.

سیكون ھناك 6 ورش عمل جماعیة قصیرة لكل مسار.  ورشات العمل في الموسیقى تشمل "قیادة العبادة "، "العمل الجماعي" ، "تألیف الترانیم"، "تدفق العبادة"، "األنماط الموسیقیة"، و "الحساسیة بین الموسیقیین".  ورشات العمل الجماعیة في مسار المیدیا ستشمل:  ورشات عمل (موضوع أساسي) 3
"الجمال والحق"، "البقاء نقیاً في عالم الفن"، "اإلبداع من الخالق"، "التواصل مع قصة هللا"، و "كیفیة ابتكار األفكار الفنیة".

بعد ظھر یوم السبت ستكون ھناك ساعتان من ورشات العمل اإلبداعیة. في الساعة األولى یمكنھم االختیار من بین 4 ورش عمل مختلفة (یذھبون إلى واحدة منھا) وفي الساعة الثانیة یمكنھم االختیار بین 4 ورش عمل مختلفة (یذھبون إلى واحدة منھا). ستكون  ورشات عمل إبداعیة 4
ورشات عمل مثل "الموسیقى العربیة الشرق أوسطیة"، "الرسوم المتحركة"، "وقف الحركة"، "العبادة النبویة"، "الشفاء الداخلي من خالل الصالة والعبادة"، و "تسجیل الصوت / االستودیو".

سیتم تقسیم الطالب الذین اختاروا مسار الموسیقى باعتباره تخصصھم (بما في ذلك قادة الصالة) إلى فرق عبادة للشبیبة والذین قد یقومون بأي من األمور التالیة أو كلھا: إعداد  فترة عبادة  لیلة الجمعة أو لیلة األحد، التدرب على العبادة التلقائیة والصالة داخل ذلك،  لقاء تدریب\ إنتاج 5
العبادة،كتابة ترنیمة أو حتى تسجیل ترنیمة (!) أو إعادة ترتیب ترنیمة عبادة معروفة بأسلوب معین. یلتقي طالب برنامج المیدیا خالل فترات اإلنتاج ھذه مًعا لمناقشة وتخطیط كیف یریدون التعبیر عن جانب من جوانب قصة هللا من خالل الفن، التصویر ... إلخ.  بعد 

سیعملون على مشروع یمكنھم عرضھ في أمسیة العبادة للشبیبة مساء األحد. قد یكون فیدیو موسیقي، رسوم متحركة، فیلم قصیر، قطع فنیة حول موضوع معین ... إلخ.
كل شخص في المخیم مدعو للترنیم في الجوقة. ستقوم الجوقة بإعداد ترنیمة عبادة  بالعبریة، العربیة، واإلنجلیزیة مع ترتیبات التناغم. سوف یقدمون ھذه الترنیمة في أمسیة عبادة الشبیبة نحن نشجع الجمیع على أن یكونوا جزءًا من ھذا! تدریب الجوقة 6

تھدف أمسیة المایكروفون المفتوح  أن تكون لیلة ممتعة من الشركة والتعرف على بعضكم البعض بشكل أفضل. تتم دعوة الشبیبة لمشاركة الترانیم بشكل فردي أو في مجموعات. یمكن أن تكون الترانیم معروفة أو أصلیة. یمكنھم أیًضا القیام بمواقف الكومیدیا أو  أمسیة المایكروفون المفتوح 7
بمسرحیة ھزلیة مضحكة. سوف یعقد خارج في الُمدّرج.

ستكون ھذه أمسیة إبداعیة للعبادة والصالة یقودھا الشبیبة أنفسھم حیث یمكنھم دعوة األصدقاء والعائلة. أربعة من فرق عبادة الشبیبة سوف یقودون العبادة والشفاعة. سوف یشارك واحد أو اثنین من الشباب األكبر سناً شھادات أو رسالة قصیرة. سیتمكن طالب الفن،  أمسیة العبادة اإلبداعیة للشبیبة 8
الرقص والفیدیو من عرض ما عملوا علیھ خالل المخیم، وسُتقدم الجوقة الترنیمة التي أعدوھا.

وقت حر\سباحة\كرة قدم ھناك مرتین من الوقت الُحر لمدة ساعتین حیث یمكن السباحة في المخیم للذین یریدون السباحة. ستكون ھناك طاوالت لأللعاب مثل بینغ بونغ، فوسبول ، باإلضافة إلى لعبة الداما والبطاقات. یمكنھم لعب كرة القدم في موقف السیارات. 9








