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All camps start from 9:00 am to 12:30 pm.
Fees:
62.50 AED for all museums per week.
115 AED for Sharjah Science Museum per week
All fees include 5% VAT

C
r
e

مساء
12:30  صباحًا حتى9:00 تبدأ المخيمات من
َ
:الرسوم
 درهم لجميع المتاحف أسبوع ًيا62.5
 درهم لمتحف الشارقة العلمي أسبوع ًيا115
5% الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة

متحف الشارقة لآلثار
 18يوليو  21 -يوليو 2022

لألطفال من  7إلى  12سنة
انضــم إلينــا فــي جــو ملــيء بالمــرح والترفيــه وتعــرف علــى
األساســيات التــي اســتخدمت ســابقًا و بعــض الكماليــات
التــي صنعهــا االنســان كالمجوهــرات و الحلــي مــن خــال
مجموعــة مــن الــورش التعليميــة و الترفيهيــة .
 25يوليو  28 -يوليو 2022

لألطفال من  7إلى  12سنة
شــارك معنــا وتعــرف علــى أهــم المكتشــفات األثريــة مــن
ابتــداء بالعصــر الحجــري إلــى
النقــوش والزخــارف القديمــة
ً
يومنــا هــذا ،و اكتشــف الكتابــة األولــى التــي اســتخدمت في
إمــارة الشــارقة ،مــن خــال مجموعــة مــن الــورش التعليمــة
والترفيهيــة الممتعــة.
للحجز واالستفسار 065665466

Sharjah Archaeology Museum
18 July – 21 July 2022
Children ages 7 to 12 years

Join us and learn about the tools and jeweller y
used by the ancestors in the past through a
series of fun and educational workshops.

25 July – 28 July 2022
Children ages 7 to 12 years

Join us and learn about the impor tant
archaeological discoveries, beginning from
the Stone Age and up to this day. Discover the
first script used in Sharjah through a series of
fun and educational workshops.
For bookings and inquiries 06 5665466

متحف الشارقة العلمي
 18يوليو  21 -يوليو 2022

لألطفال من  8إلى  10سنوات
اســتمتع معنــا بالتجــارب العلميــة المســلية وتعــرف
علــى علــوم الفضــاء وخــواص المــاء والهــواء والضــوء
وطــرق تحليــل ألــوان الطيــف.
 25يوليو  28 -يوليو 2022

لألطفال من  11إلى  12سنة
اغتنــم الفرصــة وانضــم إلينــا للتعــرف علــى عالــم
الطاقــات الشمســية والكهرومغناطســية ،عجائــب
المرايــا وأجــزاء جســم اإلنســان.
للحجز واالستفسار 065668777

مربى الشارقة لألحياء المائية
 18يوليو  21 -يوليو 2022

Sharjah Science Museum
18 July – 21 July 2022
Children ages 8 to 10 years

Enjoy the fun and educational experiments and
discover space sciences, the properties of water,
air and light, and the colours of the spectrum.
25 July – 28 July 2022
Children ages 11 to 12 years

Seize the opportunity and join us to learn about
the world of solar and electromagnetic energies,
the wonders of mirrors and the human body.
For bookings and inquiries 06 5668777

Sharjah Aquarium

لألطفال من  9إلى  12سنة

18 July – 21 July 2022
Children ages 9 to 12 years

لألطفال من  9إلى  12سنة

25 July – 28 July 2022
Children ages 9 to 12 years

 25يوليو  28 -يوليو 2022

شــارك معنــا فــي الــورش التعليميــة واأللعــاب الترفيهيــة
ملهمــا واقتــرح الحلــول المناســبة للتقليــل مــن
وكــن
ً
مخاطــر التلــوث فــي البيئــة البحريــة.
للحجز و االستفسار 06 5285288

متحف الشارقة للفنون
 18يوليو  21 -يوليو 2022

لألطفال من  6إلى  12سنة
اكتشــف روح اإلبــداع لديــك واصنــع أعمالــك الفنيــة الجميلــة
باســتخدام تقنيــة البورتريــه الورقــي واألعمــال التركيبيــة.
 25يوليو  28 -يوليو 2022

لألطفال من  6إلى  12سنة
ابتكــر واحفــظ أعمالــك الفنيــة الجميلــة الملونــة باســتخدام
تقنيــات التجريــد والطباعة.
للحجز واالستفسار 065688222

Join the educational workshops and fun
games. Get inspired and think of solutions to
reduce pollution in the marine environment.
For booking and enquiries 06 5285288

Sharjah Art Museum
18 July – 21 July 2022
Children ages 6 to 12 years

Unleash your creativity and create beautiful
ar tworks using the paper por trait technique
and installation ar t.
25 July – 28 July 2022
Children ages 6 to 12 years

Create and preser ve your colour ful ar tworks
using abstract ar t and printmaking techniques.
For bookings and inquiries 06 5688222

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
 1أغسطس  4 -أغسطس 2022
لألطفال من  8إلى  12سنة

اكتشــف وتعلــم وابتكـر :األخشــاب ،المباخـر ،وغيرهــا الكثير،
واســتمتع بالعديــد مــن البرامــج التعليميــة واألنشــطة
المميــزة.
 8أغسطس  11 -أغسطس 2022
لألطفال من  8إلى  12سنة

انضــم إلينــا وتعــرف علــى أســرار المجوهــرات ،المبتكــرون
الصغــار ،عجائــب العلــوم ،واســتمتع بالعديــد مــن البرامــج
التعليميــة واألنشــطة المميــزة .
للحجز و االستفسار 065655455

متحف الشارقة البحري

Sharjah Museum of Islamic Civilization
1 August – 4 August 2022
Children ages 8 to 12 years

Discover, Learn, and Create: wood, incense
and more. Enjoy a series of fun and educational
programmes and activities.
8 August – 11 August 2022
Children ages 8 to 12 years

Join us and learn about the secrets of
jeweller y, the little innovators and the wonders
of science and enjoy numerous educational
programmes and activities.
For booking and enquiries 06 5655455

Sharjah Maritime Museum

 1أغسطس  4 -أغسطس 2022
لألطفال من  9إلى  12سنة

1 August – 4 August 2022
Children ages 9 to 12 years

 8أغسطس  11 -أغسطس 2022
لألطفال من  9إلى  12سنة

8 August – 11 August 2022
Children ages 9 to 12 years

ابحــر معنــا الستكشــاف كنــوز البحــار والتعــرف علــى تــراث
األجــداد البحــري مــن خــال مجموعــة مــن األلعــاب الترفيهيــة
والــورش التعليميــة.
للحجز و االستفسار 065222002

متحف المحطة

Sail with us to discover the treasures of the
sea and marine heritage through a collection
of fun games and educational workshops.
For booking and enquiries 06 5222002

Al Mahatta Museum

 1أغسطس  4 -أغسطس 2022
لألطفال من  9إلى  12سنة

1 August – 4 August 2022
Children ages 9 to 12 years

 8أغسطس  11 -أغسطس 2022
لألطفال من  9إلى  12سنة

8 August – 11 August 2022
Children ages 9 to 12 years

شــارك معنــا فــي الــورش التعليميــة والترفيهيــة وكــن
ملهمــا وابتكــر طائرتــك الخياليــة فــي أجــواء مفعمــة
ً
بالتحــدي والنشــاط فــي عالــم الطيــران.
للحجز و االستفسار 065733079

Join the educational and fun workshops and
create your own airplane in an energetic and
exciting atmosphere.
For booking and enquiries 06 5733079

الشروط واألحكام
• الرجــاء االلتــزام بأوقــات الحضــور واالنصــراف.
المتحــف غيــر مســوؤل عــن المشــاركين خــارج
األوقــات الرســمية للمخيــم.
• يجــب إبــاغ إدارة المتحــف قبــل  3أيــام مــن بدايــة
المخيــم فــي حــال انســحاب المشــارك الســترداد
المبلــغ المالــي.
• لــن يتــم اســترداد المبلــغ المالــي الخــاص
برســوم االشــتراك إال فــي حــال انســحاب المشــارك
قبــل  3أيــام مــن بــدء المخيــم.

Terms and Conditions
• Please adhere to the program timings. The
museum is not held responsible for participants
outside the official times of the camp.

• In case of withdrawal, the museum should
be informed at least 3 days prior to the start
of the camp in order to receive a full refund.

• The subscription fee shall not be refunded if
the participant does not inform the museum
of his/her withdrawal at least 3 days before the
start of the camp.

• لــن تمنــح شــهادة مشــاركة فــي حــال عــدم
التــزام المشــارك بالحضــور بــدون عــذر لمــدة تزيــد
عــن يومــان.

presented if the participant misses more
than two days of the program.

• فــي حــال كان المشــارك مــن األفــراد مــن ذوي
االعاقــه يرجــى إبــاغ المتحــف بذلــك مــع تحديــد
نــوع اإلعاقــة.

• If the participant with special needs, please
inform the museum about it and specify the
type of disability.

مساء.
تبدأ المخيمات من  9:00صباحًا حتى 12:30
َ
الرســوم ألسبوع واحد:
 62.5درهم لجميع المتاحف
 115درهم لمتحف الشارقة العلمي
الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة 5%

• The certificate of participation will not be

All camps start from 9:00 am to 12:30 pm.
Fees per week:
62.50 AED for all museums
115 AED for Sharjah Science Museum
All fees include 5% VAT

استمارة تسجيل

“مخيم إجازة

سعيدة”

Registration Form

“”Happy Holiday Camp

اسم الطفلChild’s Name : ............................................................................................ :
تاريخ الميالد Date of Birth: ............................................................................................ :
الجنسيةNationality: ................................................................................................... :

اللغة:

اللغة العربية

هل يعاني طفلك من أية حساسية تجاه األطعمة؟

English

Language:

?Is your child allergic to any type of food

يرجى ذكرها في حال كانت اإلجابة نعمIf yes, kindly mention ....................................................................

المخيم الذي تم اختياره
 28 - 18يوليو 2022

يوليو July
21 - 18

Selected Camp
يوليو July
28 - 25

Sharjah Archaeology Museum

متحف الشارقة لآلثار

Sharjah Science Museum

متحف الشارقة العلمي

Sharjah Aquarium

مربى الشارقة لألحياء المائية

Sharjah Art Museum

متحف الشارقة للفنون
 11 - 1أغسطس 2022

18 – 28 July 2022

أغسطس

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
متحف الشارقة البحري
متحف المحطة

أرقام التواصل

August
4-1

أغسطس
August
11 - 8

1 – 11 August 2022

Sharjah Museum of Islamic Civilization

Sharjah Maritime Museum
Al Mahatta Museum
Contact Details

اسم ولي األمرGuardian Name: ........................................................................................ :
رقم التواصلContact number 1: .................................................................................. :1
رقم التواصل Contatct number 2: ................................................................................. :2

التوقيـــــع :بالتوقيـــــــع علــــى هــــــذه االستمــــــارة أوافــــــق علـــى مشاركــــــة ابنــي  /ابنتــي
Signature: By signing this form I agree to allow my child to participate in the event

