
وجاهًيا أو عن ُبعد.. يستمر التعلم الممتع!

متحف األطفال األردن

٢٠٢٠



لمحة عن متحف األطفال األردن

ومناسبات،  برامج،  العام  مدار  على  ويقدم 
من  العديد  إلى  باإلضافة  ومخيمات.  وعروض، 
المرافق  في  ُتقدم  التي  اليومية  األنشطة 
الفن،  كاستديو  المتحف،  داخل  التعليمية 

واستديو التنكرة، والمكتبة، والحديقة السرية.

منذ ٢٠٠٧ وانطالًقا من رؤيٍة لجاللة الملكة رانيا 
إلى  األردن  األطفال  متحف  سعى  العبدالله، 
للتعّلم  وبيئة  عديدة،  معرفية  تجارب  توفير 
أن  سنة   ١٢  –  ١ لألطفال  يمكن  حيث  التفاعلي 
تحليٍل،  بعد  ويستنتجوا  بحريٍة  يستكشفوا 
ويتعلموا عن تجربة. وتحقيُقا لذلك، يضم متحف 
من  أكثر  مربع  متر   ٨,٥٠٠ مساحة  على  األطفال 
قاعة  داخل  تفاعلية  تعليمية  معروضة   ١٨٥

معروضاته وفي ساحته الخارجية، 
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رسالتنا

رؤيتنا
تنمية أجياٍل تسعى للمعرفة.

أن نجعل التعلم ممتًعا للجميع.
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أهدافنا االستراتيجية 
 :٢٠١٨ – ٢٠٢٢

المالية، للموارد  مربحة  كفاءة  على  الحفاظ  خالل  من  االستدامة  تحقيق   •
  والبشرية والبنية التحتية. 

• تطوير نماذج عمل من شأنها إثراء تجربة المتحف التعليمية، وتجربة الزائر ككل. 

المؤسسي.  االستقرار  لضمان  بمهنية  تطبيقه  يتم  فَعال  حوكمة  نظام  بناء   •

• الوصول إلى جماهير أكبر محلًيا وإقليمًيا. 
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قيمنا المؤسسية :

• نلعب 

• نفتح أبوابنا للجميع

• نستقبل زوارنا باحترام وسعادة

• نجازف بالتجربة ونتقبل الخطأ

• نسعى لنجاح اآلخرين

• نعمل بروح جماعية ونقّدر الفردية
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وجاهية  برامج  من  عليه  عملنا  ما   ٢٠٢٠ لعام  تقريرنا  في  لكم  نستعرض 

المتحف  أرجاء  في  أجريناها  التي  والتحديثات  اإلضافات  وعن  وإلكترونية، 

وخالل  القادم.  للعام  له  خططنا  ما  وبعض  ومرافقه،  معروضاته  على 

الــذي األطـــــفال  متحــــف  جوهـــــر  فيــــه  تلمســــــوا  أن  نرجــــو  له  قراءتكـــــم 

أيًضا. الخّالقة، وأن يلهمكــــم لالبتكــــار  باالبتكـــــار واألفكـــــار  لطالـــــما مّيزه 

فاغتنمنا دورنا األوسع الذي ال يتلّخص في التعليم وحسب، بل في توفير 
الدعم لألهالــي ومقدمـــي الرعايـــــــة، من خالل توظيــــف التعلـــم التفاعلـــي 
الممتــــع، وتقـــــــديم محتوى إلكترونـي متنـوع يســهل تطبيقــــــــــه وتناقلــــه.

من  زوارنا  وخدمة  المتحف  عمل  استدامة  هو  واألهم  األبرز  التحدي  كان 

جانب، وتخفيض األعباء المالية من جانٍب آخر، للتكيف مع الوضع الصعب 

بعد خسارة الدخل من تذاكر وعائد بعض البرامج الخاصة والخدمات، التي 

والعمل  االختبار  محط  قدراتنا  فكانت  المتحف.  إغالق  شهور  عن  نتجت 

الُبعــــد، رغـــــم  األَثر  خاللهــــــا  من  نحـــــــــقق  مبتكـــــــــرة  بحلــــــــول  لنخـــــــرج 

وجاهية. ال  إلكترونية  لتصبح  المنزل  إلى  المتحف  من  التعّلم  بيئة  وننقل 

كان  األردن،  في  متداعًيا  وبائًيا  وضًعا  فرضت  التي  الصعبة  الفترة  خالل 
المتحف ضمن القطاعــــات التي اضطـــرت إلى إغالق أبوابهــــا لفتــــرات طويلــــة 
كـــــورونا.  فـــيروس  انتشــــار  للحــــد من  الحــــكومية  كجــــــزء مـــن االســــتراتيجية 

الملموسة  الحسية  التجربة  العلمية والتعليمية تعتمد على  المتاحـــــف  وألن 
أكثر من أي شيٍء آخر؛ وجدنا أنفسنا أمام واقٍع جديد يتطلب منا االستجابة 
بشـــكٍل مختلف لنصل لألطفــــال وعائالتهـــــم في منازلهـــــم، ونخفــــف عنهـــــم 
الوطأة النفســــية الناتجة عن الحجــــر الصحــــي وخاصة خالل األشــــهر األولى. 

جميع  عن  فيه  نخبركم  الذي  السنوي  تقريرنا  لكتابة  نتشوق  عام  كل  في 
منجزاتنا خالل العام وعن تجاربنا التي ساهمت في نمّونا وبناء قدراتنا وقدرات 
زوارنا. وهذه السنة ليست مختلفة في الحقيقة، ولكنها من منظور استثنائي 
العالم. معنا  وعاشها  سوًيا،  عشناها  التي  االستثنائية  كالسنة  تماًما 

يمس  حدًثا  نعاصر  مرة  وألول  جميًعا،  لنا  كلًيا  مختلًفا  عاًما  كان   ٢٠٢٠ عام 
الجميع في كل دول العالم وفي ذات الوقت، وجدنا أنفسنا متحف األطفال، 
جديًدا  موقًفا  نواجه  أجمع،  العالم  في  العلمية  والمراكز  المتاحف  كمعظم 
المحدودة...  واألدوات  والمعرفة  المعطيات  من  القدر  نفس  نملك  ونحن 
األطفال. إلى  والوصول  للعمل  جديدة  آليات  استحداث  منا  يتطلب  موقًفا 

رسالة اإلدارة
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االفتراضية  والورشات  البرامج  عدد 
لألطفــــــــال  تصميمهــــــا  تــــــم  الــــتي 
منصـــات  عـبــــر صفحــات  وتقديمهـــا 
التواصل االجتماعي وتطبيـق زووم.

١١٢ ٤١
عدد الفيديوهات التعليمية 
المصــّورة التــي قــــمنا ببثهــا 
عبر صفحــاتنا على منصـــات 
التواصــــــــــــــل االجتماعـــــــــي.

١٢
 عــدد الــدول الــتي وصــلنا إلــيها 
بالمحتوى التعليمي اإللكتروني.

١٨,٠٠٩
البـــرامج  من  المســـتفيدين  عــدد 
التفاعليــة الوجاهية, ضــمن برامج 
الـــمجانية. الـــمجتمعي  الـــوصول 

٣٢
مقطـع فيــديو ولـــقاء حــواري تم 
بثه بالتعاون مع شركاء المحتوى.

١٣٥ ٤٥,٨٧٤
مــن  المســــتفيدين  عـــدد 
الوجاهية  التفاعلية  البرامج 
 – (المدفوع  المتحف  في 
والمجمـوعات). العــائالت 

التعليمية  واألنشطة  البرامج  عدد 
الـــــتفاعلية - الـــــوجاهية الـــــمقدمة 
– ١٢ ســــــنة.   ١ مـــــــــن  لألطفــــــــــال 

٢٥٠
عـــــــدد الـــدورات التدريبيـــــة 
التي حضرها فـريق المتحف 
خالل فترة الحجــر الصحـــي. 

٣,١٤٢
التعليمية  الصناديق  عدد   
التي تم تجهيزها وتوزيعها.

في شهر آذار

ثالثـــــــة  إلــــــى  الـــــوصول 
االفتتاح. منذ  زائر  ماليين 

في شهر تموز 

الـــكتب  إعـــارة  نظــام  تفعيــل 
الخاص باألعضاء في المكتبة.
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ثالثة  إلى  بوصوله  األردن  األطفال  متحف  احتفل  آذار  شهر  في 
التجارب  آالف  وتقديمه   ،٢٠٠٧ عام  في  افتتاحه  منذ  زائر  ماليين 
المعرفية محلًيا وإقليمًيا على مدار مسيرته البالغة ثالثة عشر عاًما.

الوصول إلى 
ثــالثة مالييــــن زائـــر 
منذ افتتاح المتحف
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تقديم التعلم 
التفاعلي - الوجاهي

للزوار



أكـــثر  والشــــتوية من  الصيفيـــــة  العــــطل  تعتبر 
متـحــــــف  خاللهـــــــا  يســـــــتقبل  التي  المواســـم 
األطفال أعداًدا أكبر من الزوار داخل مبناه في 
كــــل عطــــلٍة  العاصمـــة عّمان. ولذلـــــك وفـــي 
مميزة  تفاعلية  برامج  فريقنا  يصمم  مدرسية 
تجــــــارب متنوعـــــة في  خــــوض  تتيح لألطفـــال 
المبكــــــرة،  والطـــــــفولة   STEAM مواضيـــــــع 
وغيرهـــــــا  الماليــــــــة  والثقافـــــــــة  والبيئة، 
من األنشطة التي ُتسهم في عملية تعلمهم 
من خالل اللعب، وفي تنميتهم لمهارات القرن 
التجربـــــــة على  القائمــــــة  والعشـــــرين  الواحـــــد 

بحريـــــة واالســــتنتاج والتحليــــل. شـملت البرامج 
وبـــــــرامج  صيفيـــــــة،  وأنـــــدية  شــــــتوًيا  مخـــــيًما 
وأنشـــــــطة وورشـــــــــات تفاعليـــــــــة متنوعــــــــــة.

البرامج التفاعلية للعائالت في المتحف 
خالل العطلتين الشتوية والصيفية
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من  تمكّنا  الصيف،  فترة  خالل  أبوابنا  فتح  عند 
تقديم برنامج عيد األضحــــى داخل المتحف، أحد 
"أعياُدنا"،  برنامج  تحت  تندرج  التـــي  المناســــبات 
وقد كان له بهجته الخــــاصة وســــط العودة بحذر 
وااللتزام باشتراطات الصحة والسالمة والتباعد.

برنامج عيد األضحى المبارك ٢٠٢٠

أيـــــــام  أربعــة  خالل  زائًرا   ٤,٨٥٠ من  أكثر  استقبلنا 

من األطفـال وعائالتهم ممـن استمتعوا بألعاب 

لهم. قدمناها  التي  الممتعة  واألنشــــطة  العـيد 
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في الفترة الشــــتوية األولى من عام ٢٠٢٠، انطلق 
إلى  األولى  جولته  في  كالمعتاد  المتنقل  متحفنا 
ليقــــدم  شــــباط  شهر  في  األردنية  المحافظات 

محطــــاته التعليميـــة التفاعلية المتنوعــــة. 

إال أنــه وبســـــبب بدايـــــة الجائحــــة العالمية لفيروس 
كورونا وتغير الوضع الوبائي في األردن في منتصف 
شهر آذار، فقد تمكن الفريق من زيارة ثالثة مواقع 
جدوله  على  كانت  مواقع  ستة  أصل  من  فقط 

للجولة األولى؛ شملت الزرقاء والبلقاء والعقبة، 

العـــــــائالت  مـــن  مجاًنا  خاللهـــــا  واستقبل 
والمجموعات المدرسية ما مجموعه ٦,٣٩١ زائر.

الفترة  في  تحركه  المتنقل  المتحف  فريق  استأنف 
األردن  داخل  الوبائي  الوضع  تحسن  عند  الصيفية 
مواقع  خمسة  في  آمنة  زيارات  لينفذ  آنذاك، 
والجمعيات  التجارية  المجمعات  على  اقتصرت 
مجموعـــه  مــا  خاللهـــــا  وخدم  المجتمعية،  الخيرية 
المتنقـــــل  المتحـــــف  زوار  عـــدد  ليصبح  زائر،   ٢,٤٧٤
في المجمـــل خــــالل عــــام ٢٠٢٠ هــو ٨,٨٦٥ زائر، رغم 
أقصــــــــى  على  الحفـــاظ  ومـــع  التحديات  جميــــع 

معاييــــــــــر الصحــــــة والســـــالمة.

في المحافظات: 
جولة زيارات متحف األطفال المتنقل
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كـــــان نــــــادي "االكتشــــــاف" أحــــــد ُمخــــــرجات استجابتنا 
لنواجه المتغيرات التي فرضتها الجائحة، والتي منعت 
متحفنـــــــــا المتنقــــــل من الخــــروج بجــــوالته االعتيــــادية 
المطولة خالل العام. وُيعتبر نادي االكتشاف النسخة 
لتجربة  مشابهة  تجربة  توصل  التي  والمصّغرة  المرنة 
متحــــــف األطفـــــــال المتنقــــــل بمحـــــطاته العديـــــــدة.

تطوير "نادي االكتشاف " من متحف األطفال المتنقل

توفير  إلى  تهدف  االكتشــــاف" محطات  "نادي  يضم 
واإلبداع  االبتكــــــار  على  ترتكز  تفاعليـــة  تعلم  تجربة 
والبناؤون  واي،  الســــيد  عروض  وتشــــمل:  والعلوم، 
الصغار، ومســـرح الظــل. وقد اســـتفاد ١,٨٥١ زائر من 
برامج نادي االكتشـــــاف، وذلك خالل ١١ زيارة خرج بها 
إلى  عّمان،  العاصمة  داخل  المتنقل  متحفنا  فريق 
والطفولة.  باُألسرة  ُتعنى  مجتمعية  خيرية  جمعيات 
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وإلى جانب برنامـــج نادي االكتشــــاف، قام الفـــريق 
بتطوير برنامج "العلوم في كل مكان" الذي يركز في 
صيغتــــه على تقديم عروض علمية متنقلة بأسلوب 

درامي كوميدي لألطفال.

توفير  في  البرنامج  من  الرئيسي  الهدف  ويتمثل   
الصحـــي،  االجتماعي  التباعد  تراعي  تعليمية  تجربة 
مواضــــــــيع  في  األساسية  المفاهيم  وتبســـــّط 

العلــــــــوم لألطفـــــــــال والطــــــــالب.

برنامج العلوم في كل مكان 

ويتميز هذا البرنامج بمرونته وإمكانية تقديمه 
داخل الغرف الصفية، أو في األيـــام المفتوحـــة 
والمراكــــز  الجمعيــــــات  داخــــل  أو  للمــــــدارس، 
بالطــــفولة  ُتعنـــى  التي  المجتمعيـــــة  الخيريـــة 
واُألسـرة. ومن المقرر أن يخرج البرنامج في أول 
لــــه فـــي رمضــــان ٢٠٢١ ضمــــن برنامج  عروٍض 
رمضــــــاني خــــــــيري داخــل الجمعـــيات الخـــــيرية.

١٣



خرج فريقنا في عشر زيارات إلى المجمع التجاري "سيتي 
مول" لتقديم تجارب التعلم التفاعلي لألطفـــال هناك. 
العلوم  تواُجد  الزيارات هو  هـــذه  مّيز  ما  أفضــــل  ولعّل 
مألوف  غير  وبقالب  للعائالت  متوقع  غير  مكان  في 
دراجٍة  على  معظمها  في  العلوم  حملنا  فقد  أيًضا! 
هوائية تحت اسم "علوم على البسكليت" متجولين في 
والحماس. الفضول  من  جًوا  أضفى  مما  المجمع  أرجاء 

تمت الزيارات خالل فترة الصيف وأيام عيد األضحى 
باألنشـــطة  وعائالتهـــم  طفـــل   ٨٩٨ معنا  وشـــارك 
الزيارات  بعض  في  حملنا  كما  العلمية،  والتحديات 
"الطاقة من  تفاعلية مصغرة من محطة  معروضات 
التي  التعليمية  المحطات  من  جزء  هي  التي  حولنا" 
المحافظات  إلى  معه  حملها  المتنقل  متحفنا  اعتاد 
باللعب  األطفال  خاللها  من  تعلم  جوالته.  خالل 
وبأسلوب تفاعلي عن المصادر البديلة لتوليد الطاقة.

الزيارات بقالب خارج عن المألوف 
إلى المجمعات التجارية!
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البرامج  بعض  فرصًة إلعادة هيكلة   ٢٠٢٠ عام  لنا  أتاح 
حـــــدوث  فمع  للمـــــدارس،  نوفـــــرها  التي  التفاعليــــة 
المتغــــيرات منذ ٢٠١٨ على قوانيــــن الرحالت المدرسية 
بسبب  ُبعد  عن  والتعّلم  الهجين  للتعّلم  التحّول  ثم 
جائحة كورونا؛ كان الُبد لنا من تكييف برامجنا لنقدم ما 
دورهم  يدعم  وما  المدارس،  احتياجات  مع  يتناسب 
الذي اســــتمر في كل الظـــروف األخيرة واالستثنائية.

تواصــــلنا مع المـــدارس في بدايـــــة الفــــصل الدراســــي 
الثانـــي برسالٍة عنواها "نحُن معكم" لنؤكد على دعمنا 
لجهودهـــم، ونســــتعرض فيها خــــدماتنا الجـــــديدة التي 

التفاعلية وجاهًيا  تمثلت في تقديم ورشنا وأنشطتنا 
من  للصفــــوف  ُبــْعـــــد  عن  إلكترونـــًيا  أم  الصف  داخل 
الســـــــــادس.  الصـــف  حتـــى  والتمهيــــدي  البســـــــــتان 

عــــــروض  البرامــــــج ورش عمــــل، وســــــبعة  وشـــــملت 
علمية، وأندية، وأنشـــطة تفاعليـــة متاحـــة في األيام 
افتراضـــــي. علمــــي  ونادي  والمناســـــبات  المفتوحــــة 

تحديث وتطوير المحتوى التعليمي المقدم للمدارس

١٥



وبناء  الخبرات  تطوير  من  عاًما  عشرة  ثالثة  بعد 
منتجاته  المتحف  ليطرح  الوقت  حان  القدرات، 
التعليمية األصلية التي تجمع بين اللعب والتعلــم. 
منتجـــات  ســــتة  وصممنا  خططنا   ٢٠٢٠ عام  في 
والزراعــــــة،  والَتْنكــــرة،  العلـــــوم،  مواضيــــع  فـــي 
والــبيئة.  الــمالية  والــثقافـــة  والــفن،  والدرامــــــا، 

المرافقــــة  واألدوات  المنتجـــــات  من  كًال  يعمل 
المعارف  تنمية  على  أساسي  بشكل  بداخله 
في  األطفــــــــال  لــــدى  اإلبداعيــــــــــة  والمهـــــــارات 
ومنهـــــــا  تفاعلـــــــي.  بأســــــلوب  معيــــن  موضـــــوع 
والخيـــــــال،  الصحيـــــــــة،  والتغذيــــــة  المســــؤوليــة، 

البدء بتصميم منتجات تعليمية 
من متحف األطفال 

المشــــــــــكالت،  وحـــــــــل  اليدويــــــــــة،  والمهـــــــــــارات 
والـــــــــمزيد. واألدبيــــــــة  اللــــــــــغوية  والمهـــــــــارات 
الظــــل،  مســـــــرح  المنتجــــــــات:  من  ا  ـً بعضـــــ ونذكــــــر 
 ،٢ و   ١ التنكـــــــــرة  وصنــــــدوق  المـــــــالية،  وأجندتـــــــي 
الــــــــبيئة. ُحمـــــــــاة  ومنتـــــــــج  الـزراعــــــــة،  وصنــــــــدوق 

وحيث أن التركـــيز في هـــذا العــــام كـــان على مرحلتي 
التصميــــم وتجــــربة المنتجـــات، فمن المخطط أن تبدأ 
في  الستة  المنتجات  هذه  وإطالق  التصنيع  عملية 
الربع الثاني من ٢٠٢١ لتكون متوفرًة للبيـــع والتوزيع، 
وبالتزامن مع مواصلة تطوير وتصميم مجموعة أخرى 
.٢٠٢٢ عــــــام  فــــي  إنتاجهـــــا  ليتــــم  المنتجـــــات  من 
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تقديم التعلم 
التفاعلي - اإللكتروني

للجمهور (عن ُبعد)
استمر إغالق متحف األطفال بسبب الجائحة من منتصف شهر آذار حتى شهر تموز، ٢٠٢٠



على  الجائحــــــــة  فرضتــــــه  الذي  االســـــــتثنائي  التحــــدي  رغم 
متحــــــف األطفــــــال مما فرض علينا إغــــالق أبوابنــــا، إال أننـــــا 
واصلنــا تقديم محتوانا التعليمي وبرامجنا بشكل رقمي خالل 
أشــهر اإلغــــالق، للوصول لألطفال داخل عمان والمحافظات 
منازلهــــــــم،  فـــــي  الذكيــــــــة  أجهزتهـــــــم  شاشـــــــات  عبـــــــر 
المختلفـــــــة. االجتمـــــــــاعية  المنصـــــــــــــات  خـــــــــــالل  ومــــــــن 

يضم  الممتع،  للتعّلم  إلكترونًيا  برنامًجا  أسبوعًيا  نقدم  فكنا 
أنشـــطًة وتجارب وقراءات قصصيــــة، ولقاءات حوارية متنوعة 
أو اســـتضافات، يطل فيها فريقنا في مقاطع فيديو مصّورة، 
أو نتعــــاون فيهــــا مع شـــــريك محتوى مميــــز في كــــل مرة. 

برامج إلكترونية أسبوعية للعائالت 
عبر منصات التواصل االجتماعي 
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المناسبات  على  الضوء  تسليط  عن  نتوقف  لم 
بها  نحتفل  أن  اعتدنا  التي  المهمة  واالحتفاالت 
داخل المتحف، فحّولنا بعض برامج مناسباتنا إلى 
صفحاتنا  على  متاحًة  لتكون  إلكترونية  صيغٍة 
كذلك.  العربية  والمنطقة  األردن  داخل  لمتابعينا 

وتنوعت البرامــــــج لتشــــــمل عــــــروًضا موســــــيقية 
وعلمية،  فنية  تفاعلية  وأنشطة  ومسرحية، 
علميـــــــــة. وعـــــــــروًضا  قصصـــــــــية،  وقـــــــــراءات 

المناســــبــــــــــــــات:  تــــــــــــــلك  نعــــــــــــدد  وتالـــــــــــــًيا 

برنامج  ضمن  باألعياد  لالحتفال  برامج   •
"أعياُدنا": عيد األم، عيد العمال، عيد الفطر، عيد 

الميالد المجيد. 

ضمن  عليها  الضوء  تسليط  تم  مناسبات   •
الصحة  يوم  المجتمع":  مع  "التواصل  برنامج 
المالي،  للشمول  العربي  واليوم  العالمي، 
العالمي،  الطفل  ويوم  رمضان،  شهر  وبرنامج 
اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  الدولي  واليوم 

البرامج واالحتفاالت االفتراضية
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تــطوير  على  اإلغــــــالق  فترة  خــالل  فريقنا  عمل 
ممــــــــــتعة  إلكترونيـــــــــة  ورشــــــــــــات  وتصميـــــــــــم 
لألطفــــال فوق عمر ٦ ســـــنوات، قدمناهـــا بشكٍل 
جهزنا  ورشٍة  ولكل  زووم.  تطبيـــق  عبر  مباشر 
صناديــق خاصــة تـــحوي األدوات التي يســــتخدمها 
منازلهـــم. إلى  وأوصلناهــــا  المشــــاركون  األطفال 

مــــن  حميدة  وآراًء  كـــبيًرا،  إقـــباًال  الورشــــات  القــت 
األهـــــــل حـــــــــول اســــــتمتاع أطفـــــالهم واســـــتفادتهم 
مســــــتوى  جــــــودة  وحول  المنزل،  في  وقتهم  من 
اإلشــــراف المباشـــــر من ميســــرينا التعليمييــــن خــــالل 
الورشـــــات. تم تقديم ٢٤ ورشة إلكترونية في المجمل 
تفاعلي. صـــندوق   ١٤٢ وتوصيــــل   ،٢٠٢٠ عــام  خالل 

الورشات اإللكترونية
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منصة التعلم التفاعلي اإللكترونية
(Hands-onLine Platform)

من  كــــنوع  المشــــروع  هذا  شــــرارة  انطلقــــت 
كـــورونا"،  "جائحـــة  العـــالمية  لألزمـــة  االسـتجابة 
تعليمــــي  محتـــوى  وتطــــوير  بتصميــــم  وذلك 
مع  وهدفـــــه  جوهـــره  في  يتشـــابه  إلكترونــــي 
داخـل  الطفــــل  عليـــــه  يحصـــــل  الذي  المحتــــوى 
شــــكل  على  إلكـــــترونًيا  وتقديمــــه  المتحـــــف، 
إلكــترونية  منصــة  عبر  مصـــورة  فيديو  مقاطـــع 
اليوتوب. بقناة  مرتبطة  األطفال  بمتحف  خاصة 

Hands-onLine  موقع منصة التعلم التفاعلي اإللكترونية:
https://cmj.jo/ar/hands-on-line-platform/
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خلق ثقافة التعلم التفاعلــــي الممتــــع 
وهـــي  المجتمــــع.  لــــدى  الالمنهجــــي 
للكــــــل"،  "متحفنا  مبـــــادرة  مــــن  جــــزء 
الى  للوصــــول  رقميــــة  وســـيلة  وهـــي 
األطفــــال والمجتمعات غيــر القـــــــــادرة 
على االســـــتفادة من برنامجنــــا، ليكـون 
ما نقدمـــــــه من محتوى رقمــــي متوفر 
والعامليـن  لألهالي  وبشـــكل مســــتمر 
مــع األطفال فــــي الجمعيات الخيريـــــة.

األطفــــــال  متحــــف  مكانـــة  ترســــــــيخ 
للمحتـــــــــــوى  موثوقـــــــــة  كمرجعيــــــة 
المحيط  العربية في  باللغة  التعليمي 
عام  بعد  أصبح  الذي  أيًضا،  الرقمي 
الحيــــــــاة  مـــن  يتجــــــــــزأ  ال  جزًءا   ٢٠٢٠
اليوميــــة للجمهور وعمل المؤسسات 
مضــــــــى. وقـــــــــٍت  أي  مــــــن  أكـــــــــــثر 

من  النــــــــــوع  هذا  إتاحــــــــة  إمكانيـــــــــة 
المحتـــــــوى لشــــــــريحة أكــــــــبر وأبعــــــد 
مــن الجمهـــــور خـــــــارج حــــــدود األردن 
سهولة  بســـبب  العربيــــة،  والمنطقة 
نشـــــره ووصوله في محيــــط رقمـــي، 
مــن  منـــــه،  االســـــــتفادة  وســـــهولة 
وقـــــــــــــــت.  أي  وفــــــــــي  مكــــــــــان  أي 

الشــــــــــركاء  دور  أهـــــــــــــــمية  إبــــــــــراز 
االســـتمرارية  دعــــم  في  والداعمين 
الممتع  التعلم  توفير  على  والقدرة 
المختلفــــــــة.  بأشـــــــــكاله  لألطفــــــــال 

لماذا منصة التعلم التفاعلي اإللكترونية؟
نطمح بهذا العمل إلى:
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المرحلة األولى: تطوير وتصوير وإنتاج فيديوهات تعليمية 

في بادىء األمر وعند بداية تداعي الوضع الوبائي 
إغالق  إلى  اضطررنا  العالم،  حول  كما  األردن  في 
لمدة  اسـتمر  الذي  المنزلي  بالحجر  وااللتزام  أبوابنا 
فريقنا  فيه  فكر  جديًدا  وضًعا  هذا  وكان  أشهر. 
منازلهـــم،  داخل  لألطفــــال  الوصــــول  بكيفيــــة 
خالل  ذويهم  وعن  عنهم  النفسي  األثر  وتخفيف 

هذه الفترة الصعبة. 

مصــــــورة  فيديـــــــو  مقاطـــــع  بتصويــــر  فريقنـــا  فبدأ 
بكـــــاميرات هواتفهــــــم ومن منازلهــــم وبثهــــا على 
التواصـــــــل  مواقـــــــع  علـــــى  المتحــــــف  صفحـــــات 

االجتماعــي، 

استخدموا فيها مواًدا بسيطة، حتى بات لدينا مع 
نهاية الحجر الصحـــي أكثـــــر مــن ٧٥ فيديــــو. مقاطـــع 
الفيديو هـــي عبــــارة عن أنشــــطًة فنية أو علمية أو 
ممتعة  أنشطًة  أو  لألطفال،  محببة  قصص  قراءة 
للطفــــولة المبكـــــرة، يمكـــــن لألهــــل تطبيقهــــــا مع 
أطفالهم فـــــي المـــــــــنزل واالســـــــــــتفادة منهـــــــــــــا. 

تدريجًيا  األردن  في  الوبائي  الوضع  تحسن  عند  ثم 
بتقديم  االستمرار  أهمية  أدركنا  الصيف،  فترة  في 
المحتوى الرقمي المتوفر لألطفـــــــال ومقدمـــــــــي 

الرعايـــــــة لهـــــــــم. 
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المرحلة الثانية: تطوير الموقع اإللكتروني
للمتحف وبناء المنصة 

بعد إدراك الحاجة إلى توفر محتوى تفاعلي إلكتروني 
الــــقرار  اتخذنــــا  لـــهم،  الرعايــــة  لألطفــــال ومقدمــــي 
باالســـتثمار في هـــــذا المشــــــــروع وتطـــــوير منصــــٍة 
إلكترونية للتعلم التفاعلـــي ترتبــــط بقنـــــاة اليوتــــوب 

الخاصة بالمتحف. 

ولتحقيق هذا الهدف بدأنا العمل في الربع األخير من 
لمتحف  اإللكتروني  الموقع  تحديث  على   ٢٠٢٠ عام 
منه،  جزًءا  المنصة  لتكون  أدواته  وتحديث  األطفال 
ليتم إطالقها في الربع األول من ٢٠٢١. على أن تضم

المنصة ثالثة تصنيفات للمحتوى:  

منها الموجه لألطفال، والموّجه لألهل، والموّجه 
 ،STEAM :للمعلمين، وأن تغطي المواضيع التالية
الطفولة المبكرة، الثقافة المالية، والبيئة والزراعة، 
قصصـــية  وقــــراءات  علميــــة،  وتجــــارب  وعـــــروض 

والَتْنكرة، والصحة وغيرها. 

وحتى اللحظة يعمل فريقنا أســــبوعًيا على تطويـــــر 
متنوعة  تعليمية  فيديوهات  وإنتــــاج  وتصويــــر 
اليوتوب  وقناة  المنصة  على  متوفرًة  لتكون 

للجمهور في العام القادم. 

Hands-onLine
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خارج  األطفال  إلى  الوصول  الصعب  من  كان  لّما 
األطفــــال  متحف  جوالت  تعليق  بســــبب  المتحف 
المتنقــــل بيــن المحافظــــات بسبب األزمة الوبائية، 
قمنا بتجديد االتفاقية مع بعثة االتحاد األوروبــــي 
بهــــدف تعزيــــز معرفــــة األطفــــال حــــول مفاهيــــم 
وتطبيقــــات الطــــاقة المتجــــددة وكفـــاءة الطاقة، 
والتي كانت جزًءا مما يتعلمه األطفال داخل محطة 
"الطاقة من حولنا"؛ إحدى محطات متحف األطفال 
جـــــوالته. فـــي  يقدمهــــا  أن  اعتـــــاد  التي  المتنقــــل 

تطوير وتصميم وتوزيع ثالثة آالف صندوق تعليمي للتوعية بمفاهيم وتطبيقات 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالشراكة مع بعثة االتحاد األوروبي في األردن

تعليمي  صندوق  وإنتاج  بتصميم  قمنا  االتفاقية  وضمن 
أنشطة  كتيب  على  احتوى  الطــــاقة"  "صـــــندوق  باســــم 
ُتمّكـــــن  األدوات  من  ومجموعــــة  الطــــاقة،  عن  تعليميــــة 
الطاقة  يســـــتخدم  لبيــــت  األطفـــال من صناعــــة مجســــم 

الشمســـــية، ومجسم لطاحونة رياح. 

في  األطفال  على  الطاقة  صناديق  من   ٣٠٠٠ وّزعنا  وقد 
المحافظــــات  مــن  عــــــدد  في  المحلية  المجتمعات 
األردنيـــــة شــــــــــملت مـــــــادبا، والطــفيلة، ومعــان، وعمــان، 

وإربــد، والــــكرك، والــــــبتراء. 
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اإللكـــــتروني  التعليمي  كان للطالب نصيب من محتوانا 
والتعليـــــم  التربيــة  وزارة  مع  بالتعـــاون  فقمنــــا  أيــــًضا، 
ُبعد  عن  للتعليم  "درَســـــــك"  منصة  لتزويد  األردنيـــة 
المحتــــوى  إثراء  بهـــــدف  مصّورة  تعليمية  بأنشــــطة 
المنصـــــة،  على  للطلبة  المتوفــر  الرقمـــــــي  التعليمــي 
استجابًة   ٢٠٢٠ عام  مطلع  في  الوزارة  أطلقتهــا  والتي 
لألزمة الوبائية التي فرضت التحّول إلى التعليم عن ُبعد 
التعليميـــــــــــة.  العمليـــــــة  اســـــــــتدامة  على  حرًصـــــــا 

التعاون مع وزارة التربية والتعليم إلثراء المحتوى 
التعليمي على منصة "درسك" اإللكترونية 

الدراسية  بالمناهج  الفيديوهات  هــــذه  معظم  ارتبطت 
الســادس،  الصف  إلى  التمهيدي  مرحلة  من  للصفوف 
بمختلـــــف والعلــــوم  الفـــــن،  في  مواضيــــع  وغطـــــــت 
الُمبكـــــرة.  والطفـــولة  والوطنيـــــة،  واألدب،  فروعهــــا، 
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طّورناه  الذي  اإللكتروني  المحتـــــوى  كان 
البرامج  هيكلة  إعادة  من  جزًءا  للـــــمدارس 
ذكرنا  كما  للمدارس  نوفرها  التي  المدرســـية 
المتوفرة  العمل  ورش  أغلب  فأصبحت  آنًفا. 
متاحًة  المدرســــة  داخـــل  ُوجاهًيا  لتقديمها 
مـــن  للصـــــــفوف  ُبعــــــــد  عـــن  إلكـــــــترونًيا  أيًضا 
البســــتان والتمهيـدي حتى الصــــف الســادس. 

هذه  في  التفاعل  ميزة  على  وللحرص 
األدوات  صناديق  المتحف  يوّفر  البرامج، 
لتطـــبيق  الـــــطالب  يســـــتخدمها  التي 
عبر  فريقنا  مع  تفاعلي  بشكل  الخطوات 
البرامـــــــج  شـــــــملت  كمـــــا  زووم.  تطبيق 
إلكـــــتروني  نـــاِد  للمــــدارس  اإللكــــترونية 
ُبعد.  عن  علمية  عـــروض  وثالثــــة  واحــــد، 
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في مبنى المتحف 
وفي قاعة المعروضات



المياه"  بعــــــد العمل علـى تحديـث معروضة "تدفق 
التفاعلية  في نهاية عــــام ٢٠١٩ -إحدى المعروضات 
إلى  تهدف  التي  التغيير"  "أنا  منطقة  في  الممتعة 
موارد  وتحديات  البيئة،  عن  األطفال  وعي  زيادة 
قمنـــــا  ترشــــــيدهما-  وُسبـــــــل  والطــــــاقة  الميــــــاه 
بأعمـال  القائمة  بحضـــــور  آب  شـهر  في  بافتتاحها 
ساساهارا.  كاريـن  السـيدة  األمريكيـة،  السفارة 

واجهــــة  على  المحــــّدثة  المعروضـــــة  واشــــتملت 
جرافيكية رقمية، باإلضافة إلى تكـــــنولوجيا محاكـاة 
افتراضية تســــمح لألطفـــال بالتفاعـــل والمشــــاركة 
باســــتخدام أجســــامهم، في رحلـــــة توصيـــل الميــاه 
الجوفية فـي األردن مــن باطن األرض إلى المنـــــازل. 

ق المياه"  إعادة افتتاح المعروضة التفاعلية "تدفُّ
بعد تحديثها بدعم من سفارة الواليات المتحدة 

األمريكية في األردن

٢٩



مع  األطفال  متحف  وقعها  التي  االتفاقية  ضمن 
مؤسســــة عبد الحميد شـــومان، ذراع البنك العربي 
 ،٢٠١٩ عام  في  االجتماعية  الثقافيــــة  للمســـؤولية 
تطوير  على   ٢٠٢٠ عام  في  المتحف  فريق  عمل 
محطتي القبة الفلكية، وجسم اإلنسان التعليميتيـن، 
سُتسهم  جديدة  ومعروضات  وإضافات  بتحديثـات 
زوار  من  لألطفـــــال  أفضــــــل  تجربـــة  تقديـــــم  في 
المحافظـــــــات.   فـــي  المتنقـــــل  األطفـــال  متحـــــف 

االنتهاء من تحديث القبة الفلكية ومعروضات محطة 
جسم اإلنسان ضمن محطات متحف األطفال المتنقل  

ســــــــــــــوف تكـــــــــــــون متـــــــــــــاحة 
اســـــــــتئناف  فـــــــــــور  لألطفــــــال 
جوالت المتحـــــف المتنقـــــل مرًة 
أخـــرى عند التمــــــــّكن من ذلـــــك.
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 (ZINC) التعاون مع شركة زين األردن ومنصة زين لإلبداع
لتحديث منطقة التكنولوجيا   

ُتمّكن المسـابقة الشباب المصممـين والمهندسين 
من المشاركة، وتوّفر لهم ما يلزمهم من معــــدات 
لصنــــع نمــــاذج أولية لتصاميمهـــــــم، ويتــم اختيـــار 
تواُفق  أهمها  عدة  معايير  حسب  الفائز  الفريــــق 
إيصـــــال  في  األطفال  متحف  نهج  مع  التصميم 
من  تفاعلـــــــــي  بشـــــــــكل  التعليميــــــــــة  الرســـــــــــالة 

خالل اللعـــــــب. 

وســــــــتقدم شــــــركة زيــن دعـــــًما نقــــــــدًيا إضــــــــافًيا 
المتحــــــــــف  داخــــــــل  الفائـــــــــز  التصميـــــــم  لتنفيـــــذ 

خــالل عــام ٢٠٢١. 

قــــــــاعة  وإثـــــــراء  تجـــــــــديد  إطـــــــار  في 
األردن  زين  شركة  قدمت  المعروضـــات، 
ومنّصــــة زيـــن لإلبـــــداع (ZINC) دعـمهمــــــا 
خـــــــــــــالل  مـــــن  األطفـــــــــــال  لمتحـــــــــــــــــف 
إطـــــــالق مســـــابقة لتصميـــــم معروضـــــات 
لمنطقــــــــــــة  ومبتكــــــــــرة  ُكلًيا  جــــــــديدة 
المـــــــــــــــــــتحــــف. فــــــــــــــي  التكنولــــــــــــوجيــــا 
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المشاركة والوصول 
محلًيا وإقليمًيا 



المهرجـــــان  في  األطفــــال  متحف  فريـــق  شارك 
للعلوم"  ظبي  أبو  "مهرجان  الضخـم  اإلقليمي 
دولة  ظبي-  أبو  مدينة  في  سنوًيا  يقام  الذي 

اإلمارات العربية المتحدة. 

ثاني  "سباق  العلمي  العرض  بتقديمه  وذلك 
أكسيد الكربون" لآلالف من زوار المهرجان، وهو 
يصممها  التي  العديدة  العلمية  العروض  أحد 

ويقدمها فريق المتحف داخل   

وخارج األردن في  مختلـــف الفعاليات التعليمية 
إحـــــدى  هي  العلميـــــة  والعـــــروض  والثقافيـــــة. 
متحف  يتبعهـــا  التي  التفاعلـــي  التعلم  أساليب 
األطفـــــــال في نقــــــــل المعرفــــــــــة إلى األطفال، 
إلى  ومتعة،  بسالسة  لهم  العلوم  وتوصيل 
جانــب كـل ما يقدمـــه من برامج تعليمية تفاعلية 
على مدار العام لـزواره من العائالت والمدارس. 

المشاركة في مهرجان أبو ظبي للعلوم
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متاًحا  األطفــــــال  متحــــف  داخــــل  التجــــّول  لنجعــــَل 
فقد  األردن،  وخارج  داخل  المتحف  محبي  لجميع 
عملنا مع فريــــق True Markets 3D لتطوير جولة 
بعيش  لمتصفحها  تسمح  األبعاد،  ثالثية  افتراضية 
إلــى الحقيقــــة في التجـــول في أنحــــاء  تجربة أقرب 
درجـــة.   ٣٦٠ بتقنيـــة  معروضــــاته  وبين  المتحـــــف 

تطوير جولة افتراضية ثالثية 
األبعاد للمتحف 

زيارة  خالل  من  االفتراضية  الجولة  زيارة  يمكن 
www.cmj.jo اإللكتروني  المتحف  موقع 
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شركاء  أحد  األطفال  متحف  كان  آب،  شهر  في 
العلوم  "أسبوع  االفتراضي  الحدث  في  المحتوى 
وتبسيط  نشر  هدفهـــا  مبادرة  وهو   ،"٢٠٢٠ العربـي 
الوطن  في  المتخصص  غير  العام  للجمهور  العلوم 
كافـة  في  تفاعية  وأنشطة  محتوى  عبر  العربي 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا، بمشـاركاٍت من علمــاء 
وبحـثية.   وتعليميــــة  علميـة  ومؤسســات  وباحــثين 

عرض  تقديم  في  فريقنا  مشاركة  تمثلت  وقد 
يسلط  الذي  المســــتقبل"  "وقود  بعنوان  علمي 
وبعـــض  وأنواعها  الطاقـــة  موضــــوع  على  الضوء 
مصــــادرها واألثر الضار لغاز أكســيد الكـــربون على 
بدائـــــــــــل  واســـــــــتعراض  البيئــــــــــة،  وعلى  حياتنـــــــا 

للــــــطاقة النظيفـــــة غير الضـــــارة. 

 ٢٢٣ من  مشــــــاركات  الضخــــم  الحـــــــدث  جمـــــــع 
متحــدث، و ٤٤ دولـــــــة.

المشاركة في 
أسبوع العلوم العربي ٢٠٢٠ 
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٩٧٥,٤٢٥

١٩٤,٩٢٠

٢٤,٦٢٠

١١٦,٤٩٢

١٤,٣٩٤

١,٣٢٥,٨٥١

١,١٢٦,٦٩٥

٥١٨,٩٧٩

٣٥,٦٨٠

٢٤٠,٨٧٧

١٥,١٢٢

١,٩٣٧,٣٥٣,

إيرادات

إيرادات منح نقدية

إيرادات منح غير نقدية

إطفاء إيرادات 
منح مؤجلة

إيرادات أخرى

مجموع الدخل

٢٠٢٠
(دينار أردني)

٢٠١٩
(دينار أردني) اإليرادات

٣٩٥,٣٣٨مصاريف إدارية

٨٩٣,٧٥١

١,٢٨٩,٠٨٩

٣٦,٧٦٢

٥٠٦,١٤٣

١,٤٣٤,٧٥٧

١,٩٤٠,٩٠٠

(٣,٥٤٧)

مصاريف تشغيلية

مجموع المصاريف

أرباح/ عجز السنة

٢٠٢٠المصاريف
(دينار أردني)

٢٠١٩
(دينار أردني)
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أعضاء مجلس اإلدارة

• السيد رجا غرغور – رئيس مجلس اإلدارة

• السيدة خليل مقدادي – نائب رئيس مجلس اإلدارة

• معالي أمين عّمان – ممثل عن أمانة عّمان الكبرى

• السيدة زينة جردانة

• السيدة دينا السعودي

• صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة – رئيسة المجلس

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

• السيد خالد نّحاس

• 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

أعضاء مجلس األمناء
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شكًرا للداعمين
لقد كانت سنتنا الثالثة عشرة ممكنًة بسببكم، فقد كنتم جزًءا منها، وسبًبا في نجاحها. فشكًرا لكم ولدعمكم.
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