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أعضاء مجلس األمناء وأعضاء مجلس اإلدارة
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ملحة عن

متحف األطفال األردن
العبدالله، سعى متحف األطفال  رانيا  الملكة  رؤيٍة لجاللة  منذ 2007 وانطالًقا من 
األردن إلى توفير تجارب معرفية عديدة، وبيئة للتعّلم التفاعلي حيث يمكن لألطفال 
تجربة.  عن  ويتعلموا  تحليٍل،  بعد  ويستنتجوا  بحريٍة  يستكشفوا  أن  سنة   12–1
وتحقيقاً لذلك، يضم متحف األطفال على مساحة 8,500 متر مربع، أكثر من 185 
ويقدم  الخارجية،  ساحته  وفي  معروضاته  قاعة  داخل  تفاعلية  تعليمية  معروضة 
على مدار العام برامج، ومناسبات، وعروض، ومخيمات. باإلضافة إلى العديد من 
األنشطة اليومية التي ُتقدم في المرافق التعليمية داخل المتحف، كاستديو الفن، 

ومختبر االختراع، والمكتبة، والحديقة السرية.
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رسالتنا

أن نجعل التعّلم 
ممتًعا للجميع.

رؤيتنا

تنمية أجيال
تسعى للمعرفة.
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أهدافنا االسرتاتيجية

2022 - 2018 
تحقيق االستدامة من خالل الحفاظ على كفاءة الموارد المالية، والبشرية، 	 

والبنية التحتية على مستويات مربحة.
تطوير نماذج عمل من شأنها إثراء تجربة المتحف التعليمية، وتجربة 	 

الزائر ككل.
ال يتم تطبيقه بمهنية لضمان االستقرار المؤسسي.	  بناء نظام حوكمة فعَّ
الوصول إلى جماهير أكبر محلًيا وإقليمًيا.	 
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نلعب.	 
نتعّلم ونكتشف مًعا.	 
نستقبل الجميع باحترام وسعادة.	 
نجازف بالتجربة ونتقبل الخطأ.	 
نتعاون ونسعى لنجاح االٓخرين.	 
نعمل بشكل جماعي ونقدر الفردية.	 

قيمنا 

املؤسسية



٦



7

كلمة من جاللة امللكة

رانيا العبدالله املعظمة

"بات مؤكًدا بأن الفكرة الخالقة واإلبتكار هما أساس التطور 
في هذا العصر وهما متطلبان رئيسيان لنجاح أطفالنا في 
آفاقهم،  المستقبل. في متحف األطفال نحرص على فتح 
يروا  فال  لمخيلتهم.  العنان  وإطالق  حواسهم،  وتغذية 

بعدها حدوًدا ويبدعوا في تخيل ما يمكن أن يكون."

جاللة امللكة رانيا العبدالله

رئيسة مجلس األمناء
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بدأ عام  2018 بنهاية لعقٍد من الزمان على تأسيس متحف األطفال األردن؛ 

قضيناه في التعّلم وبناء الخبرات والقدرات، وفي التجربة والتطوير، قبل 

أن نصل بما اكتسبناه إلى عاٍم فصل ما بين مرحلة البناء السابقة ومرحلة 

العطاء القادمة.

ورسم  الخطط،  وضع  على  تركيزنا  انصب  المنصرم،  العام  خالل 

وُخًطى  مستقبلية  بنظرٍة  المقبلة،  للسنوات  الرئيسية  االستراتيجية 

على  الرائدة  مكانتنا  تعزيز  على  عازمين  تحقيقه.  يمكننا  ما  إلى  واثقة 

اآلن  التفاعلي في األردن، والتي اتخذناها بما قدمناه حتى  التعلم  خارطة 

من مشاريع، ومعروضات، وبرامج، ومبادرات. 

المهــمة؛ اإلنجــازات  من  عــدًدا   2018 في  المتحف  شهد  وقــد 

معروضاتنا  قاعة  وفي  التعليمية  المعروضات  تصميم  صعيد  فعلى 

بدأنا  التي  األردن"  في  الحيوي  "التنوع  معروضة  افتتحنا  بالتحديد، 

ُتنفذ  معروضٍة  أول  بذلك  لتكون   2017 عام  في  وتطويرها  بتصميمها 

داخلًيا ومحلًيا، كما قمنا بتحديٍث كامل لـ "معروضة البنك" بما يتسق 

مع االستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة المالية عند الجيل القادم. كما 

المتنقل  متحفنا  يحملها  التي  العديدة  التعليمية  المحطات  على  طّورنا 

فأضفنا  األردنية؛  المحافظات  في  األطفال  إلى  السنوية  جوالته  خالل 

إلى  باإلضافة  المبتكرة،  األفكار"  صندوق  "محطة  وهي  جديدة  محطًة 

"الطاقة  محطة  إلى  انضمتا  محمولتين،  تفاعليتين  معروضتين  تطوير 

من حولنا".

موجز من اإلدارة لعام 2018
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رجا غرغور

رئيس مجلس اإلدارة

للعلوم  األردن  "مهرجان  في  العام  هذا  استثنائًيا  أداًء  قدمنا  فقد  البرامج،  صعيد  على  أما 

التعليمي  الحدث  أربع سنوات ليصبح  الذي أطلقناه منذ  المهرجان السنوي  والفنون"؛ ذلك 

التفاعلي  بمحتواه  استقطب  والذي  سنة،   14 سن  تحت  لألطفال  األردن  في  نوعه  من  األكبر 

الثري اهتماًما واسًعا انعكس في عدد شركائه الداعمين والتعليميين، والتغطية اإلعالمية 

الكبيرة، وعدد زواره الذي بلغ أكثر من 5,400 زائر من األطفال وعائالتهم.

ونفخر بأننا حققنا تلك اإلنجازات على مدار العام بدعم 1,117 متطوع ومتطوعة، دعموا جهودنا 

بجهودهم في سبيل تقديم أفضل التجارب التعليمية لزوار متحف األطفال، وشاركوا بقرابة 

8,٩3٦ ساعة من العمل التطوعي، وكان هذا ممكًنا من خالل برنامجنا التطوعي الذي يوفر 

فرًصا لليافعين الكتساب خبرة مهنية، ينعكس أثرها إيجاًبا على رفع كفاءة قدرات فئٍة مهمة 

من المجتمع المحلي، أال وهي فئة الشباب.

في   المدرسية  الرحالت  توقف  أبرزها  كان  التحديات،  بعض  مواجهة  من   2018 عام  يخلو  ولم 

آخر شهر تشرين األول على إثر مراجعة تعليمات الرحالت والزيارات المدرسية بعد الحادث 

التشغيلية، وخسارة  في عملياتنا  ملحوظ  بانخفاٍض  تسبب  مما  الميت،  البحر  في  المؤسف 

جزٍء كبير من دْخلنا المعتمد على زيارات المجموعات المدرسية.  

وختاًما، نود أن ُنعرب عن تقديرنا لفريق متحف األطفال المتفاني، وعن امتناننا لشركائنا على 

دعمهم، الذين لوالهم ما كان لهذا العام المتميز أن يكون. ونترككم مع تقريرنا السنوي الذي 

يتناول بمزيٍد من التفصيل ما لخصنا لحضراتكم آنًفا، شكًرا لكم.

سوسن الدلق

المدير العام
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أهم ما أنجزناه

يف عام 2018
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التي  التعليمية  التجربة  وإثراء  توسيع  إلى  سعٍي  في 
"الطاقة  التعليمية  المحطة  األطفال من  يحصل عليها 
في  لزواره  المتنقل  متحفنا  يقدمها  التي  حولنا"،  من 
المحافظات األردنية من ضمن محطاٍت تعليمية أخرى؛ 
عقد المتحف شراكًة مع بعثة االتحاد األوروبي، طورنا 
تتناوالن  جديدتين  تفاعليتين  معروضتين  بموجبها 
موضوع "ترشيد الطاقة" لتكّمال المعروضات الثمانية 
تفاعلي  بشكل  توصل  التي  المحطة  داخل  األخرى 
كالمياه  طبيعية  مصادر  من  الطاقة  توليد  موضوع 

والرياح، وبهذا تمنح المحطة بمعروضاتها العشرة نظرًة شاملًة لألطفال وعائالتهم عما يتعلق بالطاقة 
وارتباطها ببيئتنا وحياتنا.كما قام الفريق بتطوير أنشطٍة مساندة، يطبق من خاللها األطفال المفاهيم التي 

تعلموها.

متحف  فريق  بخبرات  وُنّفذت  ُصممت  تفاعلية  معروضة  أول  بافتتاح  قمنا   ،2018 عام  من  آذار  شهر  في 
األطفال وباالستعانة بقدرات محلية، لتستعرض موضوع "التنوع الحيوي في األردن".

في داخل المعروضة، يخوض زائروها رحلًة معرفيًة على األقدام، يمرون خاللها باألنماط البيئية المختلفة 
التي يحتضنها األردن، من غاباٍت وصحراء ومسطحاٍت مائية، ويتعرفون على الكائنات الحية التي تعيش في 

كٍل منها.

ونشير إلى أن هذه المعروضة هي أول إنجازاتنا في مجال تصميم وبناء المعروضات التفاعلية، والتي ُتعّد 
صناعًة ناشئًة في الشرق األوسط والمنطقة العربية.

افتتاح معروضة

"التنوع الحيوي يف األردن"

تطوير معروضات جديدة

عن "ترشيد الطاقة" ضمن متحف األطفال املتنقل
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البنك  التفاعلية، فقد قمنا وبدعٍم من  التعليمية  المعروضات  آخر في مجال تصميم وتطوير  إنجاٍز  وفي 
األهلي األردني بتحديٍث كامل لـ "معروضة البنك" والتي لطالما كانت من الزوايا المحببة لزوارنا من األطفال.

المالية لألطفال،  الثقافة  بناء  التفاعلي في  اللعب  أقسام جديدة تسهم ومن خالل  التحديث على  اشتمل 
لديهم،  والعشرين  الواحد  القرن  مهارات  إحدى  تطوير  وبالتالي  األموال،  إدارة  ألساسيات  واكتسابهم 
مواكبين بذلك احتياجات العصر ومتطلبات المستقبل. تستعرض المعروضة المحّدثة أبعاًدا عدة لعالم 

المال، كمصادره وتاريخه، وُسبل إدارته، وتعريًفا بدور بعض المؤسسات المالية المهمة كالبنوك.

تحديث "معروضة البنك"

الذي  المتنقل  متحفنا  إلى  جديدة  تعليمية  بإضافة محطة  قمنا  بال حدود،  مكتبات  منظمة  مع  بالتعاون 
يجوب المحافظات األردنية سنويًا، وأُطِلق عليها اسم "صندوق األفكار". 

تعتبر المحطة الجديدة مركًزا تعليمًيا تفاعلًيا متعدد الوسائط ومكتبًة متنقلة، وقد تم تطويره من ِقبل 
برامج  لألطفال  لتقدم  إبداعي  بشكل  محتوياتها  وبناء  فكها  يتم  مكعبة،  أربعة صناديق  ويضم  المنظمة، 
وتطبيقات تعليمية متنوعة. وقد رافقت المحطة الجديدة فريقنا في كلتا جوالته لعام 2018 إلى المحافظات 

األردنية.

إطالق محطة "صندوق األفكار"

التعليمية ضمن متحف األطفال املتنقل
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في الثاني عشر من  شهر نيسان 2018، قدم فريق المتحف آخر عروضه العلمية ضمن مشروع خارج أسوار 
المتحف، وبذلك وصل مشروعنا التعليمي المتنقل إلى نهاية رحلته المقررة التي بدأت في عام 2017 بهدف 
من  جزٌء  وهو  لهم،  المضيفة  والمجتمعات  الالجئين  ومخيمات  المستشفيات،  في  األطفال  إلى  الوصول 

جهودنا التي تندرج تحت مبادرة "متحفنا للكل" لتكون تجربتنا التعليمية متاحًة ألكبر عدد من األطفال. 

وخالل مدة المشروع الذي استغرق عاًما واحًدا، استطاع فريقنا القيام بما مجموعه 84 زيارة، وبمشاركة 
4,884 طفل استفادوا واستمتعوا بالعروض العلمية الكوميدية التي قدمناها لهم.

وبدعٍم واهتماٍم كبيرين من العديد من الشركاء، شملت الزيارات مخيمي الزعتري واألزرق، ومركز الحسين 
للسرطان، ومستشفى المواساة، ومستشفى الملكة رانيا لألطفال، وبعض المجتمعات المضيفة.

ونتوجه بالشكر إلى أولئك الشركاء الذين ساعدونا لنرسم البسمة على وجوه األطفال، وهم منظمة "قلب 
لألطفال" الخيرية األلمانية، ومختبرات مدالب، ومنظمة أطباء بال حدود، وبمشاركٍة من مؤسسة األنوف 

الحمراء الدولية.

اختتام مرشوع

"خارج أسوار املتحف"
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تجارب ال تُنىس 

صنعناها لزوارنا

يف 2018
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أبرز الربامج 

والفعاليات

للسنة الرابعة على التوالي أقمنا هذا المهرجان السنوي الذي أصبح الحدث التعليمي األضخم من نوعه 
لألطفال 4 – 14 سنة، لتقديم محتوى تفاعلي متميز بالشراكة مع عدة مؤسسات تعليمية، يشمل ورشات 
واألدب،  والفنون،  العلوم،  في  مواضيع  عدة  تغطي  وثقافية  علمية  وعروض  تفاعلية  وأنشطة  عمل، 
تطبيقات  في  ُيقدم  ما  أفضل  واحد  مكاٍن  في  تجمع  ليكون منصًة  المهرجان  نجح  وقد  وغيرها.  والتقنية، 

التعلم التفاعلي في األردن.

وحظينا هذا العام باستقبال قرابة 5,400 زائر من األطفال وعائالتهم، ممن استمتعوا ببرنامج المهرجان 
الزاخر بالمعرفة والتعّلم.

مهرجان األردن للعلوم والفنون 
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أطلقنا هذا البرنامج في عام 200٩ لنحتفل ببعض المناسبات الدينية والوطنية الرئيسية السنوية، ببرامج 
المواطنة لدى األطفال، وتعكس  الثقافة، وروح  القيم وعناصر  المجتمعي في تعزيز  تبرز دورنا  تفاعلية 
التنوع الثقافي الذي برز في مجتمعنا األردني في السنوات األخيرة في ظل التغيرات السياسية واالقتصادية 

في المنطقة.

ضمن هذا الربنامج، نقيم خمسة احتفاالٍت سنوية:

• عيد الميالد المجيد • عيدّي الفطر واألضحى    • عيد العمال   • عيد األم  

ضمن هذا البرنامج نحتفل بعدة تواريخ وقضايا عالمية، نهدف 
من خاللها إلى زيادة وعي األطفال اتجاه مجتمعهم وعالمهم، 

ودورهم األكبر فيه.
في عام 2018، قدمنا هذه البرامج التعليمية التفاعلية لزوارنا 

من العائالت والمدارس:

الربيع واألرض: نهاية أسبوع مميزة من 12 – 14 نيسان.• 
شهر رمضان المبارك.• 
شهر الطفل العالمي: طيلة شهر تشرين الثاني.• 
أنشطًة علمية تفاعلية بمناسبة اليوم العالمي لمراكز • 

العلوم والمتاحف العلمية: 10 تشرين الثاني.
اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة: 3 كانون األول.• 

برنامج "أعيادنا"

برنامج "التواصل مع املجتمع"
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تقديم عرض علمي في أسبوع عّمان للعلوم، الذي نظمته السفارة األمريكية.• 
استضافة مهرجان الفيلم العلمي 2018.• 
قّدم فريق إدارة المتحف ثالث أوراق عمل في مؤتمر الشبكة األوروبية لمراكز ومتاحف العلوم • 

.)Ecsite(

شارك فريق المتحف في المؤتمر السادس لرابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط • 
)NAMES( بثالث ورشات عمل وجلسات نقاشية.

تقديم أنشطة علمية في مهرجان الفحيص.• 
تقديم أنشطة علمية للعائالت في مكة مول بمناسبة اليوم العالمي لمراكز العلوم والمتاحف العلمية.• 
تقديم أنشطة علمية للعائالت في مكة مول بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية.• 

املشاركة يف املهرجانات والفعاليات املحلية والدولية

البرامج اليومية للزوار.• 

برامج الطفولة المبكرة )لألطفال 1 – 5 سنوات(.• 

اليوم المفتوح الثامن لمعلمي المدارس الخاصة بعنوان "شّكلوا زيارتكم".• 

المخيم الشتوي "مخيم الفن واالبتكار - آرِتنكر"• 

برامج وورشات العمل التفاعلية الخاصة بالمدارس.• 

فعاليات 

وبرامج أخرى
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ضمن مبادرة

"متحفنا للكل"



1٩

املحافظةالجولة
زيارات مجموعات 

مدرسية
املجموعزيارات عائالت

الجولة األولى
10,٩373,73714,٦74الكرك

1,3٩43441,738عجلون 

الجولة الثانية

٦,5321,5328,0٦4إربد 

450-450عجلون 

5٦8-5٦8جرش

25,494 زائر5,613 زائر 19,881 زائراملجموع الكيل لزيارات املتحف املتنقل 2018

المتحف  تجربة  بهدف جعل   2012 عام  إطالقه في  تم  الذي  المجانية  األردن  األطفال  برامج متحف  أحد  هو 
التعليمية تجربة شمولية ألكبر عدد من األطفال في األردن، ولما كان من الصعب على أطفال المحافظات 
في  المتحف  إلى  الوصول  من  المادية  العوائق  أو  الجغرافي  كالبعد  معينة  ظروف  لهم  تسمح  لم  ممن 
عّمان؛ ينقل متحفنا المتنقل تجربة التعّلم الممتع إليهم، خالل جولتين رئيسيتين تتزامنان مع الفصلين 

الدراسيين األول والثاني. 

يجوب المتحف المتنقل محافظات المملكة األردنية، محواًل المساحة التي يستقر فيها إلى متحٍف مؤقت 
يقدم العديد من المعروضات والبرامج التفاعلية كالقبة الفلكية ومحطات االكتشاف المتعددة وغيرها، 
ليوفر فرصة لجميع األطفال لالستمتاع بتجربته الذكية العلمية في التعلم التفاعلي مجاًنا ودون أي رسوم.

مـن  أكـثر  أيـار 2018   عـام 2012 وحتى شهـر  انطـالقه في  منـذ  األردن   – المتنـقل  األطفال  استقـبل متحف 
275,٦00 زائر. أما أعداد زواره في 2018 فكانت:

متحف األطفال املتنقل يف 2018

أعداد زوار متحف األطفال املتنقل لعام 2018

انطالًقا من سعينا إلى "الشمولية"؛ أطلقنا هذه المبادرة في عام 200٩ للوصول بتجربتنا التعليمية 

إلى أكبر عدد من األطفال، ضمن جميع فئات المجتمع. وقد اندرج تحتها منذ ذلك العام هذه البرامج 

المجانية:
برنامج زيارات طلبة المدارس الحكومية.• 
برنامج زيارات طلبة مدارس وكالة الغوث )األونروا(.• 
برنامج زيارات الجمعية الخيرية ودور رعاية األيتام.• 
برنامج األيام المفتوحة )للعائالت غير المقتدرة(.• 
متحف األطفال المتنقل.• 
مشروع خارج أسوار المتحف )والذي اخُتتمت أعماله في شهر نيسان من عام 2018(.• 

عن "مبادرة متحفنا للكل"
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زوارنا

يف عام 2018
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بحسب فئات الزوار بدخول اعتيادي

الفئة

مجموع الدخول 

االعتيادي

لعام 2018

مجموع الدخول 

املجاين املدعوم 

لعام 2018

مجموع عدد

الزوار

لعام 2018

35,172٦0,230٩5,402المدارس والمجموعات

٩0,87073,4041٦4,274العائالت

4,273-4,273أعياد الميالد وتأجيرات المرافق

 263,949 زائر133,634 زائر130,315 زائراملجموع

عدد الزوارالفئة

المدارس والمجموعات:

30,57٩زيارات المدارس الخاصة والمجموعات

3,3٦٦زيارات المدارس الخاصة األعضاء

1,227ورشات العمل المدرسية

35,172 زائرمجموع الزوار من المدارس والمجموعات بدخول اعتيادي

العائالت:

5٦,٩51زيارات العائالت االعتيادية

23,032زيارات العائالت من أعضاء المتحف

42٦زيارات شركاء المتحف المخفضة

10,4٦1زيارات الفعاليات والمناسبات والعروض

٩0,870مجموع الزوار من العائالت بدخول اعتيادي

أعياد الميالد وتأجيرات المرافق:

3,00٦أعياد الميالد

1,2٦7تأجيرات المرافق

4,273مجموع الزوار من أعياد الميالد وتأجيرات المرافق بدخول اعتيادي

130,315 زائراملجموع الكيل ألعداد الزوار بدخول اعتيادي

مجموع أعداد الزوار لعام 2018
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عدد الزوارالفئة

المدارس والمجموعات:

22,115زيارات طلبة المدارس الحكومية

5,303زيارات طلبة مدارس وكالة الغوث )األونروا(

٩,٦٦5زيارات أطفال الجمعيات الخيرية ودور رعاية األيتام

1٩,881زيارات متحف األطفال المتنقل )المحافظات – طلبة مدارس ومجموعات(

زيارات مشروع خارج أسوار المتحف )أطفال المستشفيات ومخيمات 
٩٩8الالجئين والمجتمعات المضيفة لهم(

1,7٩5زيارات الفعاليات والمناسبات والعروض

60,230مجموع زوار املدارس واملجموعات بدخول مجاين ومدعوم

العائالت:

35,370زيارات األيام المفتوحة )للعائالت غير المقتدرة(

5,٦13زيارات متحف األطفال المتنقل )المحافظات – عائالت(

3,8٦2زيارات الفعاليات والمناسبات والعروض

25,010زيارات شركاء المتحف المجانية

3,54٩زيارات مجانية أخرى

73,802مجموع زوار العائالت بدخول مجاني ومدعوم

 133,634 زائراملجموع الكيل ألعداد الزوار بدخول مجاين ومدعوم

بحسب فئات الزوار بدخول مجاين ومدعوم
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قامئة اإليرادات واملصاريف للسنة املنتهية

يف 31 كانون األول 2018

الفئة
2018

دينار أردين

2017

دينار أردين

اإليرادات

4٦4,515٦33,755إيرادات 

1,108,0301,070,844إيرادات منح نقدية

25,70020,٩00إيرادات منح غير نقدية

241,255222,158إطفاء إيرادات منح مؤجلة

٦٩,03315,227إيرادات أخرى

1,٩08,5331,٩٦2,884مجموع الدخل

المصاريف

)2,037,٩٦0()1,٩71,70٩(مصاريف إدارية

)75,076()63,176(عجز السنة
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التطوع في متحف األطفال في  "بدأُت رحلة 
منذ  التطوعي  للعمل  كان  وقد   ،2013 عام 
ذلك الحين جانًبا كبيًرا من حياتي وعاماًل في 
التغيير الذي حدث في شخصيتي، فعملت 
المهام  وطبيعة  المجتمع،  فئات  جميع  مع 
مباشر  احتكاك  فيها  بها  أقوم  كنت  التي 
التواصل  مهارات  أكسبني  وهذا  الزوار  مع 
وعزز ثقتي بالوقوف أمام الجمهور والحديث 
المشكالت  حل  جانب  إلى  باإلضافة  معهم، 
تطوري  بالمهام.  المتعلقة  القرارات  وأخذ 
لالنخراط  الثقة  منحني  العملي  المجال  في 
الجامعة  في  اآلن  وأنا  مختلفة،  أنشطٍة  في 
للرابطة  الطالبي  الفرع  رئيس  أشغل 
العالمية لمهندسي الكهرباء واإللكترونيات، 
رئيًسا  ألكون  مؤخًرا  اختياري  تم  كما 
هالت  جائزة  ألعمال  جامعتي  الستضافة 
أفخر  التي  األنشطة  من  وغيرها  العالمية، 

بكوني جزًءا فاعاًل منها."
ليث الزمر – 19 سنة - أحد املتطوعني

الشباب يف متحف األطفال

"لقد كانت غرفًة كئيبًة حيث األطفال يخضعون للعالج 
نبدأ بسماع ضحكات األطفال واحًدا  أن  الكيميائي، قبل 
الكوميدي.  العلمي  للعرض  تقديمنا  خالل  األخر  تلو 
اقتربت  العرض  بعد  للرحيل  أغراضنا  توضيب  وأثناء 
بالدموع  عيناها  اغرورقت  وقد  فريقنا  من  األمهات  أحد 
تشخيصه  منذ  مجدًدا  يبتسم  طفلها  لرؤية  لتشكرنا 

بالمرض قبل ستة أشهر."
 رشا دبابنة - مديرة مرشوع خارج أسوار املتحف، خالل 

أول زيارٍة ملركز الحسني للرسطان

تعرفت  المتنقل  األطفال  متحف  إلى  زيارتي  "خالل 
خالل  منزلنا  في  الكهرباء  استهالك  ترشيد  طرق  على 
مشاركتي في محطة "الطاقة من حولنا"، وتعلمت عن 
الكواكب والفضاء، وأحببت القبة الفلكية وزاوية الرسم 

كثيًرا".
نور محمد القواسمة - ۱٤ سنة

إحدى زوار متحف األطفال املتنقل

"من القصص التي شهدناها وأسعدتنا، كانت مع أحد 
العائالت الزوار عندما زارنا طفالن مع أمهما وقد أحضرا 
مدخراتهما التي جمعاها خصيًصا ليحصال على عضوية 
أن  كم  األم  وضحت  وقد  متحفنا،  في  سنوية  عائلية 
طفليها يحبان المتحف، وأنها تدرك أهمية تكرار زياراتها 
لهذا  باالدخار  يبدآ  أن  عليهما  فاقترحت  إليه  معهما 
الهدف، وأضافت بينما كانت مع أطفالها في معروضة 
البنك الجديدة "أريدهما أيًضا أن يتعلما إدارة أموالهما 
وأن يكونا أصحاب القرار فيما يحصالن عليه وأن يفاضال 

بين قيمة األشياء قبل الحصول عليها".
روان السخن – موظفة يف قسم االستقبال

يف متحف األطفال

شهادات ملِهمة
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• صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة - رئيسة المجلس

• معالي أمين عّمان – ممثل عن أمانة عّمان الكبرى - نائب رئيسة المجلس

• السيد خالد نحاس

• السيد خليل مقدادي

• السيدة دينا السعودي

• السيد رجا غرغور

• السيدة زينة جردانة

• السيدة سامية السلفيتي

• معالي السيدة سوزان عفانة

• شركة زين األردن – يمثلها السيد طارق البيطار

• السيدة هناء رمضان دروزة

• السيد ياسين التلهوني

• السيد رجا غرغور - رئيس مجلس اإلدارة

• السيد خليل مقدادي - نائب رئيس مجلس اإلدارة

• معالي أمين عّمان – ممثل عن أمانة عّمان الكبرى 

• السيدة زينة جردانة

• السيدة دينا السعودي

أعضاء مجلس األمناء

أعضاء مجلس اإلدارة
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نتوجه بعظيم الشكر لشركائنا والجهات المانحة إليمانهم بنا.

الشركاء المؤسسون

شركاؤنا في  2018


