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REGISTRATION FORM

APPLICANT DETAILS

Student Name: .................................................................................................. 

School Name: .................................................................................................... 

Grade:  10 [   ] - 11 [   ] - 12 [   ] 

Email: .................................................................................................................. 

Mobile: ................................................................................................................ 

Tel: .......................................................................................................................

[   ] YES, I would like to receive information about future events via 
Email:                                  Mobile: 

Saturday, March  5th, 2016
At The American University of Ras Al Khaimah Camps

For more information Call: 072210500 Ext: 1603 
or Email: eng.camp@aurak.ac.ae

AURAK Engineering Camp
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AURAK Engineering camp is a free, one day  activity that offers current high school students 
the opportunity to discover engineering through a variety of interactive, hands-on projects 

involving the university’s engineering students and faculty.

Saturday, March 5th, 2016

For more information Call: 072210500 Ext: 1603 or Email: eng.camp@aurak.ac.ae

AURAK Engineering Camp

At The American University of Ras Al Khaimah Camps
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مخيم الهندسة هو فعالية مجانية لمدة يوم واحد في الجامعة األمريكية في رأس الخيمة ويقدم للطلبة 
في المرحلة الثانوية الفرصة الكتشاف عالم الهندسة من خالل التدريب العملي على المشاريع 

والتفاعل مع طلبة كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس فيها.

يوم السبت  ٥ مارس ٢٠١٦ 

  eng.camp@aurak.ac.ae للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال 072210500 تحويلة: 1603 او عبر البريد اإللكتروني

AURAK Engineering Camp

في حرم الجامعة األمريكية في رأس الخيمة
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طلب التسجيل

معلومات مقدم الطلب

اسم الطالب: 

..........................................................................................

اسم المدرسة: 

.......................................................................................

المرحلة الدراسية:  الصف العاشر  [   ]  - الصف الحادى عشر  [   ]  - الصف الثاني عشر  [   ]  

البريد اإللكتروني: 

....................................................................................

الهاتف المتحرك: 

......................................................................................

الهاتف الثابت: 

.........................................................................................

[   ] نعم، أود الحصول على معلومات حول األحداث المستقبلية عن طريق

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال 072210500 تحويلة: 1603 
  eng.camp@aurak.ac.ae او عبر البريد اإللكتروني

AURAK Engineering Camp

يوم السبت ٥ مارس ٢٠١٦
في حرم الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

مقدمة
تنظم الجامعة األمريكية في رأس الخمية المخيم الهندسي ٢٠١٦ لطلبة المدارس في دولة االمارات العربية المتحدة من 

الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر.
يشتمل المخيم على جولة ميدانية في حرم الجامعة وأعمال في مختبرات ومعامل كلية الهندسة والمشاركة في بعض 

المشاريع الهندسية باالضافة الى جولة في الحرم الجامعي.
صمم هذا المخيم لمساعدة الطلبة على تطوير مهارات علمية وهندسية وللتعرف على المجاالت والتخصصات الهندسية 

المختلفة مما سيسهم في حسن اختيارهم لدراسة التخصص الهندسي الذي يرغبون به.
سيتيح المخيم الهندسي والذي يستمر على مدار يوم كامل الفرصة للمشاركين لالطالع على مشاريع التخرج لطلبة كلية 
الهندسة والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة. وكذلك فان المشاركين سيعطون الفرصة للعمل بأيديهم في بعض 
المشاريع الهندسية مما سيكسبهم المهارات اليدوية والتفكير الهندسي والمنطفي في مختلف التخصصات الهندسية.

أهداف المخيم
يهدف المخيم الهندسي العطاء طلبة المدارس الفرصة:

التعرف على طبيعة عمل المهندسين في التخصصات المختلفة والعمل ضمن فريق على بعض المشاريع الهندسية       •  
وبإشراف أعضاء هيئة التدريس.    

التعرف على الحياة الجامعية من خالل التواجد في حرم الجامعة األمريكية في رأس الخيمة لمدة يوم واحد.  •  
التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في كلية الهندسة .  •  

زيارة مختبرات ومعامل ومراكز األبحاث في كلية الهندسة والمراكز األخرى في الجامعة.  •  
العمل اليدوي في بعض المشاريع الهندسية.  •  

االطالع على دور المهندسين في التخصصات الهندسية المختلفة فى تطوير وتنمية المجتمع.  •  
المشاركة في النشاطات االجتماعية والترفيهية المنظمة خالل فترة انعقاد المخيم.  •  

جرب بنفسك العمل وتعرف على:

بناء روبوت (انسان آلي) - توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية - كيفية عمل 
محرك السيارة - التحكم في اإلشارات الضوئية وغيرها... .

 

برنامج المخيم

  eng.camp@aurak.ac.ae للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال 072210500 تحويلة: 1603 او عبر البريد اإللكتروني

AURAK Engineering Camp

السبت (٥ مارس ٢٠١٦)
التسجيل   9:00 – 8:30

ألعاب ميكانيكة و صناعية  10:00 – 9:00
10:00 – 10:30 جولة في حرم الجامعة 

10:30 – 11:30 اكتشف عالم االتصاالت و االلكترونيات
30-11 – 12:30 غداء 

                                                                               

12:30 – 1:30  تصميم و بناء أجهزة الكمبيوتر
1:30 – 2:30   تصاميم معمارية و انشائية

2:30 – 3:30   أنشطة رياضية و اجتماعية و ترفيهية 
3:30 – 4:30   حفل الختام و توزيع الشهادات

Introduction
2016 AURAK Engineering Camp program is organized by AURAK for high school students in grades --10-12.
The Camp includes supervised time in the laboratory, organized team projects, and tours of AURAK’s campus.

The Camp is designed to help participants to develop their science and engineering skills, increase their exposure 
to a range of engineering fields, and assist them in choosing the engineering program that best suits their 
interests and talents.
During the one-day camp, participants will enjoy the chance to work closely with AURAK’s Engineering faculty 
and students on projects of their choice from a range of different engineering disciplines.  To give a sense of what 
can be achieved, previous senior graduation projects will be introduced and discussed. 

Objectives
In the 2016 AURAK Engineering Camp participants will enjoy opportunities to:
 • Explore several different areas of engineering during engineering workplace tours, group projects, and      
  faculty-led workshops and discussions.
 • Experience a university atmosphere at the AURAK campus.
 • Interact informally with engineering students and faculty members.
 • Visit the university engineering facilities, research centers and laboratories.
 • Collaborate with fellow participants in a variety hands-on engineering projects.
 •  Witness how engineering programs play an increasingly essential role in the development and improvement   
  of the human condition.
 • Participate in traditional camp recreational and social activities.

Light a lamp from the sun. Build a robot. Learn about auto engines. Learn 
how to control a traffic light!
You could do any of these things and more at AURAK’s Engineering Camp! Explore your possibilities by 
participating in the activities listed below. Who knows? Your Engineering camp at AURAK could be the 
spark you need to build a successful future.

Program

For more information Call: 072210500 Ext: 1603 or Email: eng.camp@aurak.ac.ae

AURAK Engineering Camp

March �5th, 2016 (Saturday)

8:30 AM - 9:00 AM  Registration

9:00 AM-10:00 AM  Mechanical & Industrial engineering games 
10:00 AM - 10:30 AM Campus Tour
10:30 AM - 11:30 AM Discover electronics, communication &
                                  electrical world
11:30 AM - 12:30 PM Lunch

12:30 PM - 1:30 PM  Design and build your own computer

1:30 PM - 2:30 PM  Architects & Civil engineers make the difference
2:30 PM - 3:30 PM Sport, social and recreation activities 
3:30 PM - 4:30 PM Closing and certificates award ceremony
                        




