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تــــــــــّعلم

ما هو إشتا؟
برنامج إشتا املزمع إقامته في يناير القادم لعام ٢٠١٨ في دولة الكويت سيركز وبشكل أساسي على تهيئة 

الشباب الكويتي والعربي ذهنياً وسلوكياً من خالل تجارب ديناميكية ومغامرات ومحاضرات تفاعلية تحتوي على 
شتى أنواع املعرفة والتفكر مما يجعل املشارك في البرنامج دائم التحدي مع نفسه. 



حــــــقق

بــرنــامــج  إشــتا يــعد الــنسخة املــصغرة مــن بــرنــامــج الــبروتــيجيز بــمدة أقــصر مــع املــحافــظة عــلى كــمية وقــيمة املــعلومــات 
والــخبرات الــتي ســيتلقاهــا املــشاركــون خــالل رحــلتهم الــقصيرة، ويــجب أن تــتراوح أعــمار املــتقدمــني بــني ١٥ عــام ومــا 

فوق.



بــرنــامــج إشــتا يــعتبر نــقلة جــديــدة فــي عــملية إيــصال ونــقل املــعلومــات وذلــك عــن طــريــق اســتغالل أمــاكــن غــير مــعتادة 
إللــقاء املــحاضــرات عــلى أيــدي مــرشــديــن ومــعلمني عــلى مســتوى عــالــي مــن الــكفاءة وســيكون تــركــيزه فــي الــكويــت 

ويتخلله عنصر املفاجأة. 

آكــــــــــتشف



برنامج إشتا سوف يعزز فرصة املشاركني فيه لقبولهم في الجيل الثامن من برنامج البروتيجيز وسيمدهم بالخلفية األساسية عن برنامج 
البروتيجيز املزمع إقامته في صيف ٢٠١٨. 

والجدير بالذكر أن برنامج إشتا هو آخر ما طرحته منظمة البروتيجيز من برامج وقد سبق للمنظمة طرح برامج على مستوى عاملي مثل 
برنامج سمول توبيغ، برنامج نبض لتعزيز الثروة الوطنية، وبرنامج البروتيجيز. 

آكــــــــــتشف
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Duration of the program
 3 successive weekends/
 Thursday to Saturday
Jan. 11-13
Jan. 18-20
Jan. 25-27

تاريخ البرنامج (في عطل االسبوع) 
من الخميس الى الجمعه

يناير ١١-١٣
يناير ١٨-٢٠
يناير ٢٥- ٢٧



Timings
Thursday: 4pm-8pm
Friday: 2pm-8pm
Saturday: 9am-9pm

االوقات
الخميس: ٤ مساء الى ٨ مساء
الجمعه: ٢ مساء الى ٨ مساء

السبت: ٩ صباحا الي ٩ مساء



Who can apply to ESHTA?
Age: 15 to 30
 Nationality: Any (Arabic
(speaker

شروط التقديم:
السن ١٥ الى ٣٠

اللغه العربيه



TBILISI
GEORGIA 26th Jan - 30 Jan
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