




Al Dhafra Festival
مهرجان

17-26  December  2017 Madinat, Western Region



"صون التراث والمحافظة على العادات أهم مقومات الحفاظ على 

هويتنا ورصيدنا الحضاري" 

بناًء على توجيهات قيادتنا الرشيدة على ترسيخ المهرجانات التراثية والثقافية كرسالة لألجيال 

الحاضرة والمقبلة مفادها صون التراث العريق والمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا األصيلة التي تعد 

إحدى أهم مقومات الحفاظ على هويتنا الوطنية ورصيدنا الحضاري واإلنساني؛ سينعقد مخيم 

البيت متوحد (التراث للحياة) بتضامن مع مهرجان الظفرة في مدينة زايد الغربية حيث يعد 

المهرجان الحدث العالمي األبرز الذي يشمل عدًدا من الفعاليات وهي: مزاينة الظفرة لإلبل (فئتي 

األصايل والمجاهيم)، مسابقة الحالب، سباق اإلبل التراثي، مزاد اإلبل، مسابقات الصقور، سباق 

السلوقي العربي، التصوير الفوتوغرافي، مزاينة التمور ومسابقة أفضل أساليب تغليفها، السوق 

التراثي والحرف اليدوية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايـد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة







سيتضمن المخيم مجموعة من األنشطة والبرامج التراثية 

والثقافية والتكنولوجية والرياضية والترفيهية، ويتميز بما 

يلي:

•  أيام حافلة بعدد من األنشطة التخصصية.

•  فرصة حقيقية لصقل مهارات الطلبة.

•  دورات في الخبرات الحياتية والمهنية التي تنمي القدرات 

     اإلبداعية.

•  فرصة الستثمار أوقات فراغ الطلبة في اإلجازة الشتوية.

•  مسابقات التحدي إلكتشاف الطاقات اإلبداعية.

•  تبادل الخبرات.

•  توفير مناخ جيد إلحداث تغييرات إيجابية في سلوك 

    واتجاهات الطلبة ليصبحوا.

 

عناصر فاعلة في المجتمع، وقدوات متميزة باعتزازها 

بوطنيتها وتراثها.

مشاركة الطالب / الطالبة في مهرجان ذو صبغة عالمية 

فرصة ال تعّوض من أجل:

•  التعرف على التراث اإلماراتي والعيش في جو األجداد.

•  تنمية الذات واالعتماد على النفس. 

•  المشاركة في دورات طبخ األكالت الشعبية والمسابقات  

     التراثية الممتعة.

•  حضور محاضرات عن التراث اإلماراتي وتعزيز ثقافة 

    االنتماء الوطني.

•  حضور مسابقات متنوعة والحصول على جوائز قيمة 

    وشهادة بالمشاركة.

•  توفير خدمات وتسهيالت ترفيهية.

•  المخيم مؤّمن على مدار ٢٤ ساعة.

•  الحصول على ساعات عمل تطوعي (فزعة).

لماذا أشارك؟



أنشطة داخل المخيم:

-  مسابقة أجود التمور 

-  مسابقة السيارات القديمة

-  مسابقة الكالب السلوقية

-  مسابقة الصقور

-  مسابقة حلب النوق

-  سباق الهجن 

-  السوق التراثي 

-  قرية الطفل  

-  قرية التراث للنساء

-  زيارة المالعب

-  تربية األبل 

- منطقة عروض البلدية 

- سوق البدو 

أنشطة داخل المخيم : 

- أنشطة رياضية

- أنشطة تراثية

- أنشطة ثقافية 

- أنشطة ترفيهية 

- أنشطة تعليمية 

- أنشطة فكرية 

- أنشطة أجتماعية 

- أنشطة قيادية 

- الكشافة و المرشدات

نشاطات داخلية وخارجية



•  مالعب لكرة الطائرة والقدم

•  مجلس - بيت الشعـر

•  مطاعم ومكان للشواء

•  جميع المخيمات آمنة

•  المخيم محاط بأسوار ومزود بأضواء كاشفة

•  مخيم الطالبات مظلل ومستور ومزود بحراسة 

وأمن   على مدى ٢٤ ساعة لتحقيق البيئة اآلمنة

•  جميع المخيمات مزودة بخدمات اإلسعافات 

األولية 

وبمتخصصين في السالمة العامة

•  دورات مياه الطلبة

•  دورات مياه الموظفين

•  خيمة صــالة

•  مكتب إلدارة المخيم وعيادة

مرافق المخيم



يجب على جميع الطلبة ارتداء الزي الوطني طوال فترة 

المخيم واألنشطة الداخلية والخارجية

(للطالب - عصامة / غترة) (للطالبات شيلة / عباءة)

قائمة االحتياجات

•  المالبس (اليومية / رياضية / للنوم)

•  معطف شتوي

•  عصامة / غترة (للطالب)

•  شيلة / عباءة (للطالبات)

•  جًوارب

•  أحذية رياضية

•  أدوية (في حال حاجة الطالب)

•  أدوات النظافة (فرشاة / معجون / صابون / شامبو)

•  مصباح كهربائي

•  بطاقة المدرسة

•  الهاتف المحمول

مالحظة
اإلدارة غير مسؤولة عن ضياع األغراض الشخصية.

يجب اإلفصاح عن أي حال صحية تتطلب رعاية خاصة.
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الوقت بالساعاتمن إمارة المسافه بالكيلومتر

المسافات والزمن
في الجدول االتي، يتم توضيح المسافات والزمن المستغرق للوصول إلى المخيم من جميع أنحاء دولة اإلمارات.

٣ ساعات و ٢٠ دقيقة ٣٤٣  كيلومتر                 الفجيرة                             

٣ ساعات و ٤٠ دقيقة ٣٥٨  كيلومتر                 رأس الخيمة و أم القيوين  

٢ ساعات و ٢٠ دقيقة ٢٥٨  كيلومتر                 دبي                                  

٣ ساعات ٣١٩  كيلومتر                 الشارقه و عجمان                                   

ساعه و ٤٠ دقيقة ١٧٤  كيلومتر                 أبوظبي                                  

٣ ساعات ٢٨٣  كيلومتر                 العين                                  

١٠0C - ١٢0C صباًحا 

٢٢0C - ٢٤0C ظهًرا 

٦0C   - ٨0C مساءً 

درجات الحرارة المتوقعة في المخيم
درجة الحرارةالوقت في اليوم



Dubai

Abu Dhabi

Ras Al-Khaimah
رأس الـــخــــــــــيمة

Umm Al Quwain
 أّم الـــــقـــــــيويــن

أبوظــــبي

دبـــي Fujairah
الفجــيرة

العين
Al AIn

Al Dhafra Festival Site
مـــــهرجان الــظـفرة

Sharjah
الشارقة

خارطة الوصول الى موقع المهرجان



خارطة مهرجان الظفرة
ومواقع الفعاليات

GPS Coordinates
 N‘’44.01 ‘33 23o
 E‘’4.00 ‘45 53o

إحداثيات نظام

تحديد المواقع

موقع جمعية الظفرة

مستشفيات الغربية

السوق الشعبي

مركز إدارة النفايات






