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رسالتنا
تعزيز حب المعرفة لدى األطفال.

رؤيتنا
أن نكون تجربة ال ُتنسى في نشأة أطفال األردن.
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 أهدافنا االستراتيجية
2017 - 2015

• زيادة الوعي بمتحف األطفال ونشر تجربته محلًيا وإقليمًيا.	

• العمل على أن يكون االبتكار هو العالمة الرائدة للمتحف.	

• تكثيف وتعزيز جهود المتحف في المبادرات الخاّلقة التي 	

تخدم تنمية الطفولة المبّكرة.
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كلمة من جاللة الملكة
رانيا العبدالله المعظمة

»في متحف األطفال األردن يجتمع اللعب والتعلم مًعا في منظومة مدهشة 

بعيًدا عن الجمود والجدية، وينطلق الفضول واالكتشاف واإلبداع في بحور 

محطة  في  وصانعوه  المستقبل  قادة  يلتقي  المتحف  في  والمعرفة.  العلم 

فريدة على طريق نجاحهم.«

جاللة الملكة رانيا العبدالله
رئيسة مجلس األمناء
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كلمة من اإلدارة

إن الدور الذي تقوم به المتاحف عموًما هو دور محوري في تطوير المجتمعات واالرتقاء بمستواها 

الثقافي والتعليمي. وهي بال شك عنصر أساسي وذات أثر حقيقي في صناعة منظومة التغيير. 

وقد شهدت المتاحف والمراكز العلمية اهتماًما ملحوًظا على الصعيد العالمي خالل السنوات 

تبّنته  والذي   2016 لعام  والتنمية  السالم  أجل  من  للعلوم  العالمي  اليوم  موضوع  فكان  األخيرة؛ 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( يتمثل في االحتفاء بالمراكز والمتاحف 

العلمية، وال سيما أن العلوم تحتل مكان الصدارة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الصادرة 

عن األمم المتحدة، والتي اعتمدها قادة العالم في شهر أيلول 2015.
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خالد النّحاس
رئيس مجلس اإلدارة

سوسن الدلق
المديرة العامة

ونحن، في متحف األطفال األردن، نؤمن بأهمية ذاك الدور ونتكاتف الجهود ألجل 

والفنون  العلوم  ميادين  في  إليه  بحاجة  هم  ما  األردني  مجتمعنا  ألطفال  نقدم  أن 

واآلداب وغيرها مما يثير فضولهم وحبهم للمعرفة والتعلم.

لقد كان عام 2016 عاًما ال يقل تميًزا عن غيره من األعوام التي سبقته، بيد أن نتائجه 

من  زائًرا،   305.183 خالله  استقبلنا  وصواًل.  أوسع  وخططه  إيجابية،  أكثر  كانت 

بينهم 39.159 زائًرا في متحفنا المتنقل الذي يجوب سنويًا كل محافظات األردن.

تشرين  شهر  في  متحفنا  استضاف  األردن،  مستوى  وعلى  متميز  حدث  وفي 

األول من العام 2016، المؤتمر الخامس لرابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا 

والشرق األوسط تحت شعار: “تواُصل”، والذي يعد المؤتمر الوحيد من نوعه 

في المنطقة. وقد كانت تجربة ثرية وشيقة حًقا، وعادت بالفائدة والمنفعة على 

العديد من العاملين في مجاالت المتاحف والمراكز العلمية وغيرهم من شغوفي 

العلوم من شتى الدول العربية واألجنبية.

ختاًما، نتوجه بالتقدير والشكر لفريق متحف األطفال األردن على عطائه وإبداعه 

كل  إلى  موصول  والشكر  المتحف.  برسالة  إيمانه  على  ذلك  وقبل  المستمر، 

شركائنا وداعمينا من الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمدارس، إلى 

للجهود،  تكاتف  إلى  يحتاج  التغيير  أن  وعلموا  دورنا،  بأهمية  آمنوا  الذين  أولئك 

ويأملون بمستقبل أفضل.

بين أيديكم، تجدون ثمرات عملنا لعام مضى، وبذور حصادنا لعام قادم. متمّنين 

لكم قراءة ممتعة لتقريرنا السنوي 2016.
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أعضاء مجلس األمناء
• صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة – رئيسة المجلس	
• معالي السّيد عقل بلتاجي – أمين عّمان ونائب رئيسة المجلس	
• السّيد خالد نّحاس	
• السّيد رجا غرغور	
• السّيدة ريم معشر	
• شركة زين األردن - يمّثلها السّيد طارق البيطار	
• السّيدة سامية السلفيتي	
• معالي السّيدة سوزان عفانة	
• البروفيسور صفوان المصري	
• السيدة عبلة زريقات	
• شركة موتوروال	
• السّيد نديم حّداد	
• شركة نستله الشرق األوسط - يمّثلها السّيد أسامة القاضي	

أعضاء مجلس اإلدارة
• السّيد خالد نّحاس – رئيس المجلس	

• السّيد رجا غرغور – نائب رئيس المجلس	

• السّيدة ريم معشر	

• شركة زين األردن - يمّثلها السّيد طارق البيطار	

• السيدة سامية السلفيتي	

• معالي السّيدة سوزان عفانة	

• البروفيسور صفوان المصري	

• السّيدة عبلة زريقات	

• معالي السّيد عقل بلتاجي، أمين عّمان	

• السّيد نديم حّداد	

• السّيد ياسين التلهوني	
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اإلنجازات التي حّققناها
خالل عام 2016
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قاعة المعروضات

تصميم وبناء معروضة التنوع الحيوي
بالتعاون  األردن  في  الحيوي  بالتنوع  خاصة  معروضة  وبناء  تصميم  على  العمل   2016 عام  في  بدأنا 

والشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ويتوقع افتتاحها في شهر حزيران من العام 2017.

تهدف المعروضة إلى التعريف بالتنوع الحيوي وتحدياته بطريقة تفاعلية، وتتيح لألطفال والعائالت 

فرصة التعرف على الكائنات الحية العديدة التي تعيش ضمن األنماط البيئية األربعة في األردن 

من خالل محتويات المعروضة التي تم تصميمها بشكل يحاكي البيئات األصلية لتلك الكائنات. كما 

وتسلط المعروضة الضوء على طائر الُحبارى وعلى أهمية حمايته.
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تطوير منطقة ومعروضة الطيران

ومعروضة  منطقة  لتطوير  األردنية  الملكية  مع شركة  تفاهم  مذكرة  متحفنا  وقع 

من  والتي  المحّدثة،  المنطقة  تصميم  الطرفين  بين  بالشراكة  تم  وقد  الطيران، 

المتوقع االنتهاء من تنفيذها خالل النصف األول من عام 2017.

كاملة  تجربة  األطفال  تمنح  لها  عديدة  تفاصيل  إضافة  المنطقة  تطوير  سيتضمن 

أن  فيمكنهم  ممتعة؛  تفاعلية  بطريقة  الطيران  مجال  في  عاملين  أو  كمسافرين 

يكونوا طيارين، أو مهندسي طائرات، أو مضيفي طيران، أو مراقبي طائرات في برج 

المراقبة.

واإلشراف  تنفيذهما  ويتم  تصميمهما،  تم  قد  المشروعين  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

عليهما بالكامل بقدرات محلية مشتركة بين فريق متحف األطفال األردن والشركات 

الداعمة.
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برامجنا

    برنامج التواصل مع المجتمع

نهدف من هذا البرنامج إلى زيادة وعي األطفال لقضايا عالمية هامة، وتعزيز إدراكهم إلى أهمية 

القضايا  تلك  تعكس  أنشطة  والبرامج  التعليم  فريق  ويطور  يصمم  العالم.  هذا  في  دورهم 

ويضعها بقالب تفاعلي شّيق. خالل عام 2016 خصصنا 3 أشهر لهذا البرنامج هي:

استقبلنا خالله 36.662 زائًراشهر نيسان من كل عامشهر األرض

استقبلنا خالله 21.657 زائًراشهر تشرين األول من كل عامشهر الطفل العربي

استقبلنا خالله 16.699 زائًراشهر كانون األول من كل عامشهر األشخاص ذوي اإلعاقة

    برنامج أعيادنا 

يقيم متحفنا احتفاالت سنوية في بعض المناسبات واألعياد الوطنية الرئيسة، وتجمع البرامج التي 

نقدمها لزوارنا خالل تلك االحتفاالت بين المتعة والتعليم. خالل عام 2016 أقمنا 6 احتفاالت هي:

استقبلنا خالله 1.222 زائًرافي 19 آذارعيد األم

استقبلنا خالله 1.237 زائًرافي 28 نيسانعيد العّمال

استقبلنا خالله 1.655 زائًرافي 21 أياركرنفال االستقالل

استقبلنا خالله 4.050 زائًرافي ثاني وثالث أيام عيد الفطرعيد الفطر

استقبلنا خالله 4.344 زائًرافي ثاني وثالث ورابع أيام عيد األضحىعيد األضحى

استقبلنا خالله 1.013 زائًرافي 16 كانون األولعيد الميالد المجيد
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      مهرجان العودة إلى المدارس؛ بالشراكة مع مهرجان الفكر الجديد

بشكل  ويهدف  العام،  مدار  على  متحفنا  يقيمه  مهرجان  أضخم  هو  المدارس  إلى  العودة  مهرجان 

أساسي إلى تشجيع األطفال على حب العودة للمدرسة وتحفيزهم على فضول المعرفة والتعلم.

أقمنا مهرجان العودة إلى المدارس بالشراكة مع مهرجان الفكر الجديد 2016 والذي امتد برنامجه على 

يومين في 20 و 21 من شهر آب، واستقبلنا فيه ما يقارب من 5.000 زائر من األطفال وعائالتهم. اشتمل 

برنامج المهرجان الذي جمع بين العلوم والفنون واألدب والتسلية على 24 ورشة عمل، و24 نشاًطا 

تفاعلًيا، و3 عروض علمية، إضافة لجلسات حوارية مخصصة لألهل. وقد شارك في تقديم المحتوى 

أكثر من 15 مؤسسة تعليمية ال منهجية عريقة وعدد من المتحدثين واألخصائيين التربويين.

 برامج المدارس التفاعلية

يعمل فريقنا التعليمي بشكل دوري على تطوير برامج تفاعلية مخصصة لطالب المدارس بغرض 

برامجنا  تعتمد  المتعة عليها.  بإضافة جانب  التعليمية  العملية  الدراسي، وتعزيز  المنهج  دعم 

بين  تتنوع  تفاعلية  وعروض  عمل  ورش  وتتضمن  للتعلم،  كأساس  واالستكشاف  اللعب  على 

علمية وفنية وأدبية. خالل عام 2016 قدمنا 116 ورشة تفاعلية استفاد منها 2.577 طالًبا وطالبة.
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    برامج الزّوار اليومية

إلى جانب قاعة معروضاتنا الفريدة، نوفر لزوارنا برامج يومية على مدار العام تشتمل 

على أنشطة وورش وعروض تهدف في مجملها إلى إثراء تجربة التعلم التفاعلي لدى 

األطفال وإلى تنمية مهاراتهم ومعارفهم وفضولهم.

مرافقنا  في  لهم  ونقدمها  محتواها،  في  وتتنوع  دوري  بشكل  البرامج  تلك  وتتجدد 

التعليمية كاستديو الفن والمكتبة ومختبر االختراع وفي قاعة المعروضات وعربات 

العلوم.

     العروض العلمية

عادًة ما يستضيف المتحف في كل عام خالل شهر آذار واحًدا من العروض العلمية 

والعائالت  المدارس  من  لزوارنا  فيه  نعرض  عام  أول  كان   2016 عام  أن  إاّل  العالمية، 

فريقنا  بالكامل  طوره  عرض  وهو  هاواي«،  إلى  واي  »علوم  الخاص  العلمي  عرضنا 

التعليمي وشاركنا به أيًضا في مهرجان أبو ظبي للعلوم. لقد كانت تجربة رائعة حًقا 

بشهادة من الحضور الكرام.



www.cmj.jo

16

     المخّيمات والنوادي

يقيم المتحف مخيمات ونواٍد شتوية وصيفية تهدف ألن يشغل األطفال وقتهم خالل العطلة الفصلية 

المدرسية في برنامج متميز وخاّلق يساهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم بطابع مليء باألنشطة 

المسلية والشيقة وفي بيئة آمنة.

     المشاركة في المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية

يشارك متحفنا وفريقه المبدع سنويًا في العديد من المهرجانات والفعاليات المحلية والعالمية، 

نقدم خاللها عدًدا من الورش التفاعلية والبرامج التعليمية المميزة. في عام 2016 شارك المتحف في:

• القرائي في شهر 	 التعليمي في مهرجان الشارقة  القرائي – شارك فريقنا  مهرجان الشارقة 
ولكن  المعروفة  القصة  تتناول  التي  والفاصولياء«  »جاك  ورشة  المهرجان  خالل  وقدم  نيسان، 

بطريقة عرض مختلفة؛ فالعمالق هو من يسردها. وتبع رواية القصة نشاط زراعة الفاصولياء 

في بيت بالستيكي.

• أبو ظبي 	 التوالي يشارك متحفنا في مهرجان  الرابع على  للعام   – للعلوم  أبو ظبي  مهرجان 
للعلوم بورش تفاعلية وعروض علمية مبتكرة. في مهرجان 2016 قدمنا العرض العلمي »علوم 

واي إلى هاواي« الذي انتهى بتصفيق حار وثناء من الحاضرين والمنظمين.

• مهرجان الفيلم العلمي - منذ عام 2012 وبالتعاون مع معهد غوته، يستضيف متحفنا خالل 	
شهر تشرين الثاني مهرجان الفيلم العلمي. يعرض هذا المهرجان العالمي -الذي يقام في عدة 

اللغة العربية، يتبعها مشاركة في ورش عمل  إلى  دول كل عام- أفالًما علمية وثائقية مدبلجة 

تفاعلية. وتتم استضافة المهرجان في كٍل من متحفنا ومتحفنا المتنّقل بين المحافظات؛ ليصل 

إلى أكبر عدد ممكن من األطفال.
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• ونقله 	 التراث  على  الحفاظ  في  الهام  المتاحف  بدور  إيماًنا   – للمتاحف  العالمي  اليوم 
 »ICOM« للمتاحف الدولي  المجلس  المختلفة، خصص  المجتمعات  من خالل عملها مع 

العالم في هذا  المتاحف حول  أيار من كل عام، حيث تشارك  للمتاحف في 18  يوًما عالمًيا 

والفضاءات  “المتاحف  العالمي هو  اليوم  كان شعار   2016 عام  في  بنشاطات خاصة.  اليوم 

الثقافية”، وقد شارك متحفنا بتلك المناسبة وفتح أبوابه مجاًنا أمام الزوار.

• 	 10 في  عام  كل  العالم  يحتفل   – العلمية  والمتاحف  العلوم  لمراكز  العالمي  اليوم 
تشرين الثاني باليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية والذي أطلقته اليونيسكو 

»UNESCO« في عام 2001. في عام 2016 ونظًرا ألهمية دور المتاحف والمراكز العلمية في 
توصيل العلوم للمجتمعات المختلفة، وكذلك لدورها في تحقيق خطة التنمية المستدامة 

2030 المعلنة من ِقبل األمم المتحدة، فقد تقرر إطالق يوم سنوي في ذات التاريخ تحت 

اسم اليوم العالمي لمراكز العلوم والمتاحف العلمية. شارك متحفنا في ذلك اليوم ببرنامج 

خاص للزوار مسّلًطا الضوء على خطة وأهداف التنمية المستدامة.
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مبادرة »متحفنا للكل«
إن أحد أهم القيم التي تتزين بها خططنا االستراتيجية هي الشمولية؛ فمتحف األطفال األردن هو 
متحف لكل األردنيين وسكان األردن، ونحرص دوًما على أن يستفيد من تجربته التعليمية كل أطفال 
المجتمع دون أن يحول بينهم وبين ذلك أي عوائق مادية أو جغرافية. ولتحقيق ذلك، أطلقنا في 
المتحف،  إلى  مجانًيا مدعوًما  توفر دخواًل  مبادرة  للكل«، وهي  أسميناها »متحفنا  مبادرة   2010 عام 
من  والداعمين  الشركاء  بفضل  عام  كل  منها  المستفيدين  وأعداد  برامجها  مظلة  توسعت  وقد 
إلى 141.302 زائًرا،  المؤسسات الحكومية والخاصة حتى وصل عدد المستفيدين منها في عام 2016 

وبما يشّكل تقريًبا 46.3% من إجمالي أعداد الزوار.

يتوقع إطالقه في  إليها  آخر  برنامج  4 برامج أساسية، وهناك مخطط إلضافة  المبادرة حالًيا  وتضم 
شهر نيسان من عام 2017. وتلك البرامج هي:

برنامج زيارات المدارس الحكومية1

ضمن مذكرة تفاهم طويلة األمد أبرمها المتحف مع وزارة التربية والتعليم، يمّكن هذا البرنامج 

جميع طلبة المدارس الحكومية من زيارة المتحف مجاًنا خالل الفصول الدراسية. كما يمكن 

لمعلمي المدارس الحكومية وعائالتهم أيًضا زيارة المتحف مجاًنا في معظم أوقات السنة. خالل 

عام 2016 استفاد منه 36.035 طالًبا وطالبة، و 15.754 من المعلمين وعائالتهم.
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مدارس  لطلبة  المدعومة  المجانية  الزيارات  برنامج 
وكالة الغوث )األونروا(

إضافة لبرنامج زيارات المدارس الحكومية، وبهدف توسيع دائرة استفادة طلبة 

وكالة  مدارس  زيارات  المتحف  يستقبل  المختلفة،  المجتمعات  من  المدارس 

هذا  ومن  مدعومة.  مجانية  دخول  برسوم  الدراسية  الفصول  خالل  الغوث 

البرنامج، استقبلنا في عام 2016 ما مجموعه 11.665 طالًبا وطالبة.

األيام المفتوحة

وعلى صعيد العائالت، وتحديًدا تلك التي ال يمكنها زيارة المتحف ألسباب مادية، 

يفتح المتحف أبوابه لهم مجاًنا في أول يوم جمعة من كل شهر ليستمتعوا مع 

أطفالهم بتجربة عائلية تعليمية ممتعة. استقبلنا في أيام الجمع المفتوحة لعام 

يزيد عن  ما  أحدها  الزوار في  زائًرا. وقد وصل عدد  ما مجموعه 37.097   2016

6.000 زائر.

ومن الجدير بالذكر بأنه في عام 2016 قدمت أمانة عمان الكبرى مشكورة دعًما 

كريًما إلقامة نصف يوم مفتوح في 29 نيسان، وقد استقبلنا خالله 1,592 زائًرا.

2

3
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متحف األطفال المتنقل

متميًزا  مشروًعا  يعد  والذي   ،2012 عام  في  المتنقل  األطفال  متحف  مشروع  متحفنا  أطلق 

وفريًدا من نوعه في المنطقة. يوفر المتحف المتنقل لألطفال في المحافظات تجربة تعليمية 

تفاعلية شيقة تحاكي في مضمونها تلك التي يعيشها زوار المتحف في العاصمة عمان، وفي ذات 

الوقت يتيح لنا وسيلة نتجاوز بها الحواجز الجغرافية واالقتصادية التي قد تحول دون وصول 

األطفال إلى المتحف في عمان.

4

يحمل المتحف المتنقل معه عدًدا من المعروضات والبرامج التفاعلية؛ كالقبة الفلكية ومحطة 

الطاقة من حولنا ومحطة الفن وغيرها من محطات االكتشاف، ويفتح أبوابه للعائالت والمدارس 

على حٍد سواء، ويحظى حًقا بشعبية كبيرة أينما حط رحاله.
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استقبل متحف األطفال المتنقل
خالل عام 2016

39.159 زائًرا

محافظات الجنوب 
)الكرك وألويتها(

20.486

محافظة العاصمة
)مثابة دار اإليمان لرعاية األيتام، مركز الملكة رانيا لألسرة والطفل(

2.031

محافظات الشمال 
)عجلون، جرش، إربد(

16.642
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تطوير محتوًى خاص ليونيسكو األردن: ورش 
عمل تفاعلية عن موقع أم الجمال األثري 

شارك فريق التعليم والبرامج في متحفنا بتقديم محتوًى خاص بموقع أم الجمال األثري ضمن برنامج 

»أم الجمال لألطفال« والذي يندرج تحت مشروع »تمكين النساء الريفيات في محافظة المفرق« بشراكة 

ما بين منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونيسكو« وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

يهدف برنامج »أم الجمال لألطفال« إلى تقديم خدمات تعليمية في مجال التراث لألطفال بين عمر 

تدريبي وخمس ورش عمل حول مواضيع  دليل  تطوير وتصميم  تم  الغاية  ولهذه  عاًما،   13 و   8

مختلفة؛ كأهمية موقع أم الجمال األثري، والتقنيات المعمارية التي تم استخدامها قديًما في أم 

الجمال، وغير ذلك من المواضيع الهامة والشيقة.
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إطالق قصة بسام والقمر –
أول قصة من إنتاج المتحف

احتفل متحفنا ضمن فعالية خاصة بأعضاء المتحف في 1 تشرين األول بإطالق قصة 
»بسام والقمر« للكاتبة رشا دبابنة، أحد أفراد فريق التعليم والبرامج في المتحف، 

وهي أول قصة من إنتاجه.

قصصي  بأسلوب  علمًيا  موضوًعا  والعشرين  االثنتين  صفحاتها  في  القصة  وتتناول 

المراحل  خاللها  من  يكتشف  بسام،  الفضولي  للطفل  مغامرًة  تعرض  فهي  شّيق؛ 

التي يمر بها القمر خالل الشهر القمري، وكيف يتغير شكله مع دورانه حول األرض. 

وتهدف بذلك إلى توضيح تلك الظاهرة، وإلى حّث األطفال على التأمل بما يدور حولهم 

والتساؤل عّما يرونه من ظواهر وأشياء غريبة.
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يهدف المؤتمر بشكل عام -والذي يقام مرة كل عامين- ألن يكون ملتقى للخبرات ومساحة لتبادل 

المعارف والمهارات في قطاع ناشئ وسريع التطور على مستوى العالم. تناول برنامج المؤتمر 

ألفراد  التعلم  جمهورك:  األول  رئيسة؛  محاور  ثالثة  في  وطرحه  »التواصل«  مفهوم  الخامس 

مجتمعك، والثاني محتواك: معروضاتك وبرامجك من وحي مجتمعك، والثالث تأثيرك: المتاحف 

والمراكز العلمية كأحد ركائز التغيير والتطوير االجتماعي.

استضافة المؤتمر الخامس لرابطة 
المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق 

األوسط »تواُصل«
الخامس  المؤتمر  تنظيم  على  وأشرف  متحفنا  استضاف  األردن،  في  نوعه  األول من  في حدث هو 

تم  والذي  »تواُصل«،  2016 تحت شعار  األوسط  والشرق  أفريقيا  العلمية بشمال  المراكز  لرابطة 

إقامته في الفترة من 26 – 28 من شهر تشرين األول في فندق إنتركونتيننتال عّمان، وشارك فيه 

230 من العاملين في قطاع المتاحف والمراكز العلمية وغيرهم من محبي العلوم ومن شتى الدول.
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وقد تم تغطية تلك المحاور من خالل 16 من الجلسات التي تنوعت بين ورش عمل 

العربية  المنطقة  من  والباحثين  المتحدثين  نخبة  من   38 قدمها  نقاشية  وعروض 

وأوروبا والواليات المتحدة.

وعلى صعيد معرض المؤتمر، فقد شارك في المعرض 15 من الشركات والمؤسسات 

المتخصصة في مجاالت المتاحف، وقاموا بعرض خدماتهم ومنتجاتهم، مما ساهم 

والمحتوى  المعروضات  تطوير  مجاالت  على  المشاركين  تعرف  في  فاعل  بشكل 

التعليمي للمتاحف والمراكز العلمية.

ونظًرا للجهود التي بذلها المتحف في إدارة ودعم دور الرابطة خالل فترة رئاسته لها 

للدورة 2015 - 2016، فقد صّوت أعضاء مجلس إدارة رابطة المراكز العلمية بشمال 

لعامين  للرابطة  المتحف  إدارة  رئاسة  فترة  تمديد  على  األوسط  والشرق  أفريقيا 

آخرين.
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عام 2016 باألرقام

149,784
زائًرا

305,183
زائًرا

الدخول المدعوم والمجاني: 149,784
الدخول المدفوع: 155,399

مبادرة متحفنا للكل:
برنامج زيارات المدارس الحكومية: 51,789

برنامج الزيارات المجانية المدعومة لطلبة مدارس
وكالة الغوث )األونروا(: 11,665

األيام المفتوحة: 38,689
متحف األطفال المتنقل: 39,159

زيارات األفراد من الشركاء والداعمين: 6,119

زيارات مجانية أخرى: 2,363

الدخول المدعوم والمجاني
)بحسب عدد الزوار(

الدخول المدعوم والمجاني مقارنة مع الدخول المدفوع
)بحسب عدد الزوار(
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اإليرادات

2016
دينــار

2015
دينــار

552,078537,321 إيرادات

1,010,850907,776إيرادات منح نقدية

30,10031,250إيرادات منح غير نقدية

220,376201,562إطفاء إيرادات منح مؤجلة

8,77854,439إيرادات أخرى

5,47614,585إيرادات فوائد

1,827,6581,746,933مجموع الدخل

المصاريف

)1.520.075()1,486,740(مصاريف إدارية

)363.063()371,982(استهالكات

)11,477()1,939(خسائر بيع واستبعاد ممتلكات ومعدات

)1,894,615()1,860,661(مجموع المصاريف

)147,682()33,003(عجز السنة

قائمة اإليرادات والمصاريف 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

2016 - 2015
المقارنة السنوية لعدد الزوار

2015
136,976

2016
149,784

2016
155,399

2015
163,832

الدخول المدفوعالدخول المدعوم والمجاني
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شهادات نعتز بها

المتحف مكان جميل وممتع وفيه الكثير من األقسام التعليمية المفيدة. أكثر ما أعجبني كان القبة 

الفلكية ألنها تتحدث عن الفضاء والكواكب.

حال غيث

طالبة مدرسة

فريق المتحف لطيفين ومتعاونين، ويشعروننا دوًما بالترحيب. شكًرا لمنح طفلي تجربًة رائعة.

دياال ياسين

أُم زائرة

المتحف يساعدنا كمعلمين بأن يختبر الطالب بشكل عملي المفاهيم التي يدرسونها في المنهاج، 

ليفهموها بشكل أفضل.

ليلى الطوبجي

معلمة

ما يميز المتحف هو تشجيع األطفال على اإلبداع واالكتشاف وخاصة فيما يتعّلق بالعلوم، فضاًل عن 

أن المتحف هو مكان رائع بجميع مناطقه.

رابعة محمود خليل

زائرة في أحد االحتفاالت

بشكل عام، المتحف هو من أحب األماكن لنا كعائلة، كما أن تعامل فريق المتحف ممتاز ويتسم 

بالمهنية العالية. كما أنه يتم التواصل معنا باستمرار لتعريفنا بمستجدات المتحف أواًل بأول.

عالء عباسي

عضو في المتحف
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شركاؤنا

نتوجه بعظيم الشكر لشركائنا والجهات المانحة إليمانهم بنا.

 الشركاء المؤسسون

الشركاء االستراتيجيون
• حكومة المملكة األردنية    

   الهاشمية
• زين

• المركزية - تويوتا األردن
• الجمعية  الملكية  لحماية  

   الطبيعة

شركاء المتحف المتنقل
• زين

• شركة البوتاس العربية
• االتحاد األوروبي

شركاء برنامج التواصل مع 
المجتمع

• البنك العربي 
• النسر العربي للتأمين
• مهرجان الفكر الجديد

شركاء البرامج التعليمية 
• كيمابكو

• ميس الورد

الشركاء الداعمون لعام 2016

شركاء برنامج أعيادنا
• بنك االتحاد
• ميت اليف

شركاء برنامج اليوم المفتوح
• أمانة عمان الكبرى

• بنك األردن
• شركة أدوية الحكمة

شركاء برنامج زيارات 
المدارس الحكومية

• وزارة التربية والتعليم

شركاء برنامج زيارات مدارس األونروا
• شركة أدوية الحكمة

• كيا األردن - الشركة الوطنية
   العربية للسيارات

الشركاء اإلعالميون
• صحيفة الغد

• المرجع للمطبوعات
• سيغلز | بيت/مود/وتر إف إم

• مزاج إف إم
• هال إف إم

• رؤيا

المؤسسات الراعية
• شركة دار الغذاء - حليب صحة

شركاء الدعم العيني
• كوزمو 

• جاليريا مول
• سلطة منطقة العقبة

   االقتصادية الخاصة


