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 مشروع دعم السفر

 

 

انشأ الصندوق مشروع دعم السفر انطالقاً من اهدافه في دعم الجهود والبرامج التي تسعى الى دعم الريادة واالبداع 

مبادرة عند الشباب وبناء قدراتهم القيادية ، وذلك من خالل توفير فرص لهم للتفاعل والتواصل مع وتعزيز روح ال

التجارب من خارج االردن والتشبيك مع الشبكات والمؤسسات االقليمية والدولية، اضافة الى نشر ثقافة التعلم من 

 خالل السفر.

 

والشباب الرياديين للتفاعل والتواصل مع التجارب من  يسعى المشروع الى توفير فرص لطلبة الجامعات االردنية

خارج االردن والتشبيك مع الشبكات والمؤسسات االقليمية والدولية، اضافة الى نشر ثقافة التعلم من خالل السفر، 

 وذلك بتوفير الدعم المالي الالزم لتغطية مجموعة من تكاليف السفر.

 

اركة الشباب في األنشطة الشبابية المختلفة في أنحاء العالم من خالل ويقوم مشروع دعم السفر الدولي بتسهيل مش

 تغطية تكاليف تذاكر السفر )جزئياً أو كلياً(، وتكاليف الفيزا للطلبة المتميّزين في األنشطة الالمنهجية الهادفة.

 

 أهداف السفر التي يدعمها المشروع: 

 

 .نيةالمشاركة في االنشطة والفعاليات الثقافية والف - أ

 .المشاركة في االنشطة والفعاليات المتعلقة بريادة االعمال - ب

 .المشاركة في االنشطة والفعاليات بقطاعات تكنولوجيا المعلومات، البيئة، السياحة والتنمية البشرية - ت

 .تمثيل االردن في البطوالت الرياضية العربية والدولية - ث

 متعلقة بالتخصص العلمي للطالب او الطالبة.المشاركة في االنشطة والفعاليات ال - ج

 

 

  في حال كان المتقدم للحصول على الدعم طالب جامعي في المرحلة الجامعية الشروط الواجب توفرها

 )البكالوريوس(:االولى 

 .ان يكون المتقدم أردني الجنسية .1

 .27عام وال يزيد عن  18ان ال يقل عمر المتقدم عن  .2

 طالباً جامعياً في مرحلة البكالوريوس. ان يكون المتقدم .3

 

  في حال كان المتقدم للحصول على الدعم ناشط او مبدع / موهوب/ مبتكر في الشروط الواجب توفرها

 :مجال ما 

 .ان يكون المتقدم أردني الجنسية .1

 .35وال يزيد عن  16ان ال يقل عمر المتقدم عن  .2

 .رامج ومبادرات ومشاريع الصندوقان يكون عضو في شبكة المستفيدين من ب .3

ساعة عمل  ( 30ان يكون قد نفذ اعمال تطوعية خدمة للمجتمعات المحلية لمدة ال تقل في مجموعها عن ) .4

 تطوعي.

 

 معايير االختيار: 

 

 :اذا كان المتقدم طالب جامعي - أ

 .(20)للمشاركة بها مستوى معرفة المتقدم بموضوع وأهداف النشاط أو الفعالية التي يرغب بالسفر  •

 .(30) اسباب ودوافع المتقدم للسفر والمشاركة بالنشاط او الفعالية •

 .(35)  اثر مشاركة المتقدم في النشاط أو الفعالية على خبرته او قدراته او مهاراته •
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 .(15) السيرة الذاتية للمتقدم •

 : اذا كان المتقدم ناشط او مبدع / موهوب/ مبتكر في مجال ما  - ب

 .(20) مستوى معرفة المتقدم بموضوع وأهداف النشاط أو الفعالية التي يرغب بالسفر للمشاركة بها •

 .(30)اسباب ودوافع المتقدم للسفر والمشاركة بالنشاط او الفعالية  •

 .(30) اثر مشاركة المتقدم في النشاط أو الفعالية على خبرته او قدراته او مهاراته •

 .(20) التطوعي التي نفذها المتقدم وأثرها على المستهدفينعدد ساعات العمل  •

 

 :أحكام عامة 

 

 أن يكون التقديم فردياً ال جماعياً. -

 فقط. يتضّمن دعم مشاركة المتقّدم تذاكر من الدرجة السياحية -

بقيمة في حال تعّذر السفر من قبل المتقّدم، فعليه إبالغ الصندوق مع توضيح األسباب، وللصندوق حق المطالبة  -

 الدعم. 

 ة واحدة فقط.مر في حال كان طالباً جامعياً  يقدم الدعم للمتقدم -

الحصول على دعم مرة  المتقدم ناشط او مبدع / موهوب/ مبتكر في مجال مايقدم الدعم للمتقدم في حال كان  -

 واحدة كل ثالث اعوام.

 .أسابيع على األقّل من موعد الرحلة 6طلب الدعم قبل  تقديميجب  -

متوفر الخاص بالدعم، والأن يقوم بتعبئة النموذج  خارجيّةمشاركة  لطالب الراغب بالحصول على دعماعلى  -

 )WWW.KAFD.JOعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالصندوق  اإلنجليزيةباللغتين العربية و

 مالية المتبعة.يرجى االطالع على الدليل المالي والذي يحكم االجراءات ال -

 

  الدعم مع طلب التاليةأن يرفق الوثائق في حال كان طالباً جامعياً  يجب على المتقدم: 

o  والصفحة التي تظهر التأشيرة إذا تطلب إصدارها. سفرالصورة عن جواز 

o  السيرة الذاتية 

o من الجهة الداعية/المنظمة للفعالية األصلية دعوةالعن رسالة  صورة. 

o .كتاب إثبات طالب من الجامعة 

o  تعد في صالح مقدم طلب  في جامعته االرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجينرسالة توصية من مدير مكتب تقديم

 الدعم.

o  لتذكرة السفر يتضمن خط السفر والسعر. أسعارض وعر( 3)يجب على المتقدم أن يرفق 

 

  في حال كان أن يرفق الوثائق  مبتكر في مجال ماكان المتقدم ناشط او مبدع / موهوب/ يجب على المتقدم

 التالية مع طلب الدعم:

 

o  والصفحة التي تظهر التأشيرة إذا تطلب إصدارها. سفرالصورة عن جواز 

o  السيرة الذاتية 

o من الجهة الداعية/المنظمة للفعالية األصلية صورة عن رسالة الدعوة. 

o ان وجدت( صورة عن بطاقة عضوية شبكة المستفيدين(. 

o ( عروض أسعار لتذكرة السفر يتضمن خط السفر والسعر.3يجب على المتقدم أن يرفق ) 

 

 للحصول على دعم التقديم ليةآ: 

  .travel@kafd.jo إلى البريد اإللكترونيالدعم طلب  يُرَسل -

 ميته.يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم من حيث طبيعة البرنامج وأه -

 .يتم مقابلة مقدم الطلب من قبل لجنة دعم السفر  )   -

 يقوم الصندوق بإرسال رسالة الكترونية لمقدم الطلب بموافقة أو رفض الدعم. -

- .  

 ا.لتسديد ثمنه االصلية ةفاتورة التأشيربالصندوق  يزّودم أن يجب على المتقدّ  -

 الصندوق عند استالم تذكرة السفر والشيك. المتقدم توقيع نموذج إخالء مسؤولية والمتوفر لدىعلى يجب  -

يزود الصندوق بتقرير عن المشاركة ومن األفضل تقديم خطة عمل ألنشطة شبابية يمكن أن  يجب على المتقّدم -

 ، بموعد اقصاه اسبوع من تاريخ العودة. تنفيذها إلفادة عدد اكبر من الشباب األردني

 ال يتم الدعم بأثر رجعي. -

http://www.kafd.jo/
mailto:travel@kafd.jo
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 من طالب جامعي نموذج طلب دعم 

 للمشاركة في فعاليات خارجيّةتغطية تكاليف السفر 
 

 معلومات شخصية:اوالً: 

 

 االسم  العمر 

 الجامعة  التخصص 

 المستوى الدراسي  المعدل التراكمي 

 المحافظة 

  العنوان الدائم 

 )مكان السكن(

 رضياأل الهاتف  الخلويالهاتف  

 البريد اإللكتروني 

 

 

 والدينمهنة ال

 

  

 االهتمامات و الهوايات

 

 

 

 

 الدول التي قمت بزيارتها

مع ذكر السبب )سياحة،  

 (...الخعمل، دراسة

 

 

 

 

 

 اً طلبت دعمأن هل سبق و

للسفر من جهات أخرى؟ 

الرجاء ذكرها مع تحديد مبلغ 

 الدعم

 

هل سبق وان طلبت دعماً  

 للسفر من الصندوق؟ 

الرجاء ذكر وجهة السفر، 

 الدعم، وفي اي عام.ومبلغ 

  

هل سبق وشاركت بنشاطات 

 تطوعية؟

في حال كانت االجابة نعم 

يرجى ذكر عدد الساعات 

التطوعية، و الجهات 

المنظمة للفعالية ، والدور 

 في المشاركة؟

مهارات اللغة اإلنجليزية  

 )قراءة، كتابة، محادثة(
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كاتب الصندوق لإلرشاد الوظيفي الثاني للتنمية أو م ق الملك عبد هللاأن اشتركت في أحد نشاطات صندوو هل سبق لكثانياً: 

 في جامعتك ؟ ومتابعة الخريجين

 

    نعم    ال

  

؟ما هي طبيعة هذه المشاركة  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :التي ترغب بالسفر للمشاركة بها تفاصيل الفعاليةثالثاً: 

 

 عنوان الفعالية 

  
اسم الجهة المستضيفة في 

 الخارج

 

 

)التي اسم الجهة المنظمة في األردن 

التي رشحته و سيمثلها المشارك

 للمشاركة(

  

 ة الفعاليةمكان إقام

 العنوان()الدولة و
 

 نوع الفعالية

برنامج  )مؤتمر، ورشة عمل،

 ، تبادل شبابي ...(يتدريب

 

 
 أهدافهاوصف مختصر عن الفعالية و

 عدد المشاركين من األردن 

 

 
 الدول األخرى المشاركة

 مدة الفعالية   )التاريخ(من و إلى  

 

 

أسباب آلية اختيارك كمشارك و

 االختيار

 

 

المشاركة بهذه ب ماذا ترغب ل

 الفعالية؟

 و ما هو دورك بالتحديد؟
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ما مدى ارتباط الفعالية بتخصصك 

 او نشاطك الالمنهجي؟ االكاديمي

 

 

 

هل سبق لك أن شاركت بفعاليات 

 ؟)خارج األردن( مماثلة من قبل

 

 

هل قمت بالتحضير للمشاركة في 

الفعالية؟ اذا كانت اجابتك بنعم الرجاء 

 يح كيف قمت بذلك توض

 

 

برأيك كيف ستنعكس مشاركتك في 

الفعالية عليك؟ وكيف ستستفيد من 

 المشاركة؟

 

 

 

مااا هااي خطتااك بعااد عودتااك لمشاااركة 

  في االردن؟ تجربتك مع شباب آخرين

 

 

 

 التكاليف:رابعاً: 

 

 

الدعم المقدم من الجهة المستضيفة أو 

 جهات أخرىمن 

 

 الدعم المتوقع من الصندوق
 كلفة )المبلغ(الت

 بالدينار األردني
 البيان

    

)تحديد تذكرة السفر 

  خطوط الطيران(

 

    

 الفيزا

    

 نفقات أخرى

    

 المبلغ اإلجمالي

 

 


