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زيارات اعتيادية

زيارة مفتوحة

اللعب واالستكشاف ملدة ساعة ونصف 
بني معروضات املتحف التفاعلية واألنشطة 

املختلفة.

مواضيع الورش:

مّدة الورش:

زيارة موجهة

يرافق ميرسونا التعليميون مجموعات الطلبة
للعب واالستكشاف ملدة ساعة ونصف بني

املعروضات واألنشطة املناسبة لصفوفهم.
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1. جديد قاعة معروضاتنا

التعلّم من خالل اللعب هو األفضل دامئًا!

تضم قاعة معروضاتنا الفريدة أكرث من 185 معروضة تفاعلية تتناول العديد من املوضوعات التي تهم املعلمني، وترتبط 

مبارشة باملنهاج الدرايس، وتقّدم لألطفال تجربة تعلّم ممتع من خالل اللعب واالستكشاف. يف نرشتنا اإلخبارية لهذ العام 

نسلّط لكم الضوء عىل معروضاتنا الجديدة واملحّدثة، كام ميكنكم االطاّلع عىل جميع معروضاتنا وتفاصيلها عىل املوقع 

.www.cmj.jo اإللكرتوين للمتحف

تهدف معروضة التكنولوجيا التي افتتحناها حديثًا إىل توضيح بعض املفاهيم التكنولوجية الشائعة االستخدام بطريقة 

سلسة وممتعة لألطفال، وال سيام أن التكنولوجيا أصبحت جزًءا من حياتهم دون معرفتهم بطريقة عملها أو ماهيتها. تضم 

منطقة املعروضة مجموعة من التجارب التفاعلية التي توّضح لألطفال مفهوم سحابة تخزين البيانات، وملاذا يجب أن تكون 

ة؟ وكيف يعمل املستشعر؟ وماذا يعني الرتميز؟ كلامت املرور ُمعقدَّ

تستهدف املعروضة األطفال من عمر ٧ أعوام فأكرث، وننصحكم بزيارتها واالستمتاع بتجربتها الغامرة خالل زيارتكم القادمة 

إىل املتحف.

معروضة التكنولوجيا
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بعد أن تم تحديثها يف عام ٢٠1٩، أصبحت معروضة البنك محطة رئيسة خالل جولة األطفال يف املتحف ملا تقدمه لهم من 

تجربة غامرة وممتعة يف الثقافة املالية وتطبيقاتها؛ فإىل جانب معرفتهم بقصة املال قبل مئات السنني، واطالعهم عىل 

فئات النقد األردين، تقّدم املعروضة لألطفال تجربة تفاعلية تبدأ بسحب النقود من جهاز الرصاف اآليل، ثم اختيار كيفية 

الترصف مبا ميلكونه من نقود يف صناديق اإلنفاق واالدخار واملشاركة، كام ميكنهم أيًضا تقمص دور موظّف صندوق يف 

البنك، وتصميم وطباعة عملتهم الخاصة ليحتفظوا بها كتذكار.

معروضة البنك

ال عجب أّن األردن بالنسبة ملساحته يعّد من الدول الغنية بتنّوعها الحيوي عىل مستوى العامل، ولكّن ما سيثري الدهشة 

والفضول هو مشاهدة تفاصيل ذاك التنّوع الحيوي يف معروضتنا التي ستُعّزز إدراك األطفال للبيئة التي يعيشون فيها 

من غابة، وصحراء، وكذلك معرفتهم باألنواع النادرة من الحيوانات والطيور التي تعيش يف األردن، وتلك التي متّر بها أثناء 

هجرتها.

التنوع الحيوي يف األردن
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٢. زيارات املجموعات املدرسية

يرّحب متحف األطفال األردن بزيارات املجموعات املدرسية؛ بدًءا من رياض األطفال وحتّى الصف السادس. وميكنكم االختيار بني 

زيارة مفتوحة أو زيارة موجَّهة.

لقد أضفنا لهذ العام خدمة الزيارة املوجَّهة، حيث يرافق 

ميرسونا التعليميون طالبكم ويتشاركون معهم اللعب 

واالستكشاف يف قاعة معروضات املتحف واألنشطة 

التعليمية. وميكنكم اختيار الجولة التي تناسب احتياجاتكم 

 بناًء عىل املستوى الصفي.

ميكن للمعلم أو املعلمة تنسيق الزيارة املوجهة مع • 

فريقنا لتكون ضمن مناطق أو مواضيع معينة حسب 

التفضيل والرغبة.

الرسوم: 3 دنانري للطالب الواحد

هة الزيارة املوجَّ

خصم ٢٥٪

عىل الزيارات املوجهة

خالل الفصل الدرايس 

الثاين.

من خالل الزيارة املفتوحة، ميكنكم االستمتاع بشكل حّر 

مع طالبكم يف قاعة املعروضات التي توفّر أكرث من 185 

معروضة تفاعلية.

كام ميكنكم املشاركة يف األنشطة التعليمية التفاعلية 

التي نقدّمها خالل يوم الزيارة يف قاعة املعروضات ومرافق 

املتحف، وعادة ما ترتاوح فرتة النشاط ما بني 1٠ إىل ٢٠ 

دقيقة. لالطاّلع عىل تفاصيل برنامج األنشطة اليومي، يرجى 

.www.cmj.jo زيارة

قد يخضع الربنامج للتغيري دون إشعار.

رسوم الدخول: ديناران أردنيان للطالب الواحد

الزيارة املفتوحة
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حجز زيارات املجموعات املدرسية:

لحرصنا عىل تقديم تجربة ممتعة ومفيدة لكم ولطالبكم، يحّدد املتحف الطاقة االستيعابية القصوى ملا عدده ٢5٠ طالبًا 

خالل فرتة الزيارة الواحدة. وميكنكم زيارتنا بحسب األيام والفرتات التالية:

• األيام: من السبت إىل الخميس )باستثناء الثالثاء(

• فرتات الزيارة: ٩:٠٠ – 45:1٠ | ٠٠:11 – 1٢:٣٠

ولضامن قضاء طالبكم وقتًا نوعيًا خالل زيارتهم، نوّد التأكيد عىل رضورة الحجز املسبق للزيارة.

مالحظات هامة حول الزيارة:

• يجب أاّل يقل عدد الطالب يف املجموعة الواحدة عن ٢٠ طالبًا. 

• يجب عىل املجموعات الحجز لزيارتها قبل 15 يوًما.

• يف حال رغبتكم بإلغاء الحجز أو التعديل عليه؛ فرُيجى إعالمنا بذلك قبل أسبوع من تاريخ الزيارة.

• يحق للمتحف رفض استقبال املجموعات التي مل تحجز بشكل مسبق أو التي مل يتم تأكيد حجزها.

للحجز واالستفسار، يرجى االتصال عىل الرقم ٠6٥4114٧٩، أو التواصل معنا

schoolbookings@cmj.jo عرب الربيد اإللكرتوين

• يجب أن تكون نسبة عدد الطالب لعدد املرافقني/ املرشفني كام ييل:

• للطالب بعمر يزيد عن 1٠ أعوام، تكون النسبة ٢٠:1.

• للطالب بعمر يقل عن 1٠ أعوام، تكون النسبة 1:1٠.
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ورش العمل التفاعلية لرياض األطفال

3. ورش العمل التفاعلية 

والعروض العلمية

طّور فريق التعليم والربامج ورش عمل تفاعلية وعروًضا علميّة تغطي سلسلة من املوضوعات. إذ تم تصميم ورش العمل التي 

يقودها ميرسون مدربون لدعم املنهاج الدرايس واتباع منهجية التعلّم من خالل اللّعب. وفيام ييل وصف موجز لورش العمل

التي نُقّدمها:

أنا وجراثيمي

أنا وأسناين 

يف هذه الورشة املسليّة، يقابل الطالب املحققة بؤبؤ، 

املشهورة بحل األلغاز، ويساعدوها يف التحّري عن أنواع 

الجراثيم املختلفة وطرق انتشارها، عرب سلسلة من 

األنشطة العلمية التي تنتهي بتعلم الطريقة الصحيحة 

لغسل اليدين للقضاء عىل هذه الكائنات الصغرية.

ال مانع من تناول الحلوى بعد هذه الورشة! برشط أن يتبّع 

الطالب الطرق الصحيحة للمحافظة عىل أسنانهم، والتي 

سيتعلمون عنها بأسلوب ممتع.

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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ينّمي الطالب مهاراتهم الحسيّة ويتعلمون عن حاالت 

املادة، وميزجون مواد مختلفة ليصنعوا الساليم اللزج 

الخاص بهم.

صناعة الساليمأنا وحوايس

تجربة حسية يعيشها طالبك خالل هذه الورشة، حيث 

يقطفون فيها الربتقال السحري ليستخدموه يف التعرّف 

عىل الحواس الخمسة وأهميتها.

يستكشف الطالب عامل النباتات، مبقارنة األوراق وفرزها 

من حيث اللون، والحجم، والشكل، وتعلّم التقنيات 

األساسية للبستنة.

البستانيون الصغاراملغناطيسات الرائعة

يشارك الطالب يف أنشطة تشجعهم عىل استكشاف 

املغناطيسات و طريقة تفاعلها مع األجسام 

املغناطيسية وغري املغناطيسية.

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٧٥ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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الهواء ليس له طعم أو لون أو رائحة ولكنه موجود حولنا 

أينام ذهبنا. خالل هذه الورشة، يتعلّم الطالب عن الهواء 

وخصائصه العديدة.

هواء مذهلالقياس باملكعبات

باستخدام املكعبات كأداة بديلة للقياس، يُصبح الطالب 

مهندسني صغار بينام هم يقارنون طول األجسام وارتفاعها، 

ويتعلّمون املصطلحات مثل متشابه، وأطول، وأقرص.

ما هو املطر ومن أين يأيت؟ يف هذه الورشة الحسيّة، 

يستكشف الطالب مصادر األمطار وأين يذهب املاء بعد 

حدوث املطر.

طقس ماطرهرهور يف الفضاء

يستمتع الطالب مبشاهدة عرض خيايل عن القمر 

ومراحله داخل القبة الفلكية. العرض يتتبع رحلة القط 

هرهور الذي تسلل داخل مركبة فضائية ليلحق بصديقه 

اإلنسان إىل إحدى قواعد القمر. يتبع العرض نشاط 

صناعة صاروخ فضايئ يأخذه الطالب معه للمنزل. 

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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ورش العمل التفاعلية للصفوف من األول إىل السادس

الدارات الكهربائية املذهلة 

خالل ورشة العمل هذه يبني طالبكم دارات كهربائية 

تيُضء األشياء، وتُصِدر األصوات، وتتحرّك!

ُصّممت الورشة لتعريف الطالب عىل أساسيات الكهرباء؛ 

مبا يف ذلك عنارص الدارة الكهربائية، واملواد املوصلة 

والعازلة، من خالل أدائهم للعديد من التجارب العملية.

ورشة غامرة يجمع خاللها الطالب مثار الربتقال السحرية 

لينطلقوا بعدها يف رحلة الستشكاف عامل الحواس 

الخمسة وأهميته.

أنا وحوايسيف فاي فو فام!

مستوحاة من قصة األطفال املحبوبة »جاك وشجرة 

الفاصولياء«، تشّكل هذه الورشة مقدمة رائعة لتعليم 

الطالب عن النباتات. فبينام هم يوظّفون املهارات القامئة 

عىل االستفسار؛ مثل املالحظة والتواصل، يستكشف 

الطالب طريقة منّو البذور إىل نباتات ويجّربونها بأيديهم؛ 

فيزرعون حبوب فاصولياء سحرية خاصة بهم يف أصيص 

مزخرف يأخذونه معهم إىل املنزل ملراقبة منّو النباتات 

فيه. 

العلوم الفّوارة

ورشة عمل شيقة لن ينساها طالبكم أبًدا! حيث 

يستكشفون من خاللها مفاهيم املواد الغازية، والصلبة، 

والسائلة بطريقة ممتعة وتُحّفز التفكري. سيجرّب طالبكم 

تشغيل صواريخ املاء وإطالقها وتحويل عصري الفاكهة إىل 

مرشوب غازي باستخدام الثلج الجاف.

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: 1٢٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: 1٢٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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طريقة جاذبة لتعلّم األنواع املختلفة لآلالت البسيطة، 

وكيف لهذه اآلالت أن تسّهل حياتنا.

باستخدام مجموعة متنوعة من املواد، نعمل مع الطالب 

لتصّور آالت بسيطة ميكنهم بناؤها، واالستمتاع بتصميمها 

وتجربتها! 

اآلالت الحركية

ورشة عمل تجمع العلوم بالفنون لتعليم الطالب حول 

زاوية االنعكاس، وكيف ميكن للضوء أن يتأثّر باملرايا. 

يصنع كٌل من الطالب لعبة مشكال خاصة به؛ ليفهم 

االنعكاس املتعدد، ويف نفس الوقت يستمتع مبالحظة 

األمناط واأللوان واالنعكاسات التي تنتج داخل املِشكال. 

الضوء واألشكالاضحك للكامريا!

يتعلّم الطالب الطبيعة الرائعة للضوء من خالل سلسلة 

من التجارب العملية مثل تقسيم الضوء األبيض إىل 

ألوان قوس القزح، وانكسار الضوء باستخدام العدسات، 

وصناعة الكامريا ذات الثُقب التي تكرس الضوء وتلتقطه 

إلنتاج صوٍر حقيقية!

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: 1٢٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًباالرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

ال شّك أّن التجارب العلمية يف ورشة العمل هذه ستجذب 

انتباه طالبكم وتستحوذ عليه! 

نستكشف مًعا خصائص املغناطيسات، ونتفقد أشكالها 

وأحجامها العديدة، ونخترب طريقة عملها وتفاعلها مع 

املواد املختلفة، ونصّنف األجسام إىل مغناطيسية وغري 

مغناطيسية.

املغناطيسات الرائعة

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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يف هذا العرض الخيايل املمتع عن القمر ومراحل تشّكله 

وعالقته باألرض، يتعلّم الطالب عن القمر ومراحله 

املختلفة ويصممون صاروًخا فضائيًا يأخذونه معهم.

هرهور يف الفضاءمحيطات يف الفضاء

يبدأ البحث عن الحياة يف الكون من أعامق محيطات 

األرض، ثّم ميتد ليصل النجوم! 

يُعرّف هذا الفيلم الذي يعرض يف قبتنا الفلكية الطالب 

عىل تنوع الحياة عىل األرض، والرحالت الالمتناهية لإلنسان 

يف البحث عن الحياة عىل الكواكب األخرى. 

حان الوقت ليتحّول طالبكم إىل مهنديس تصميم سيارات! 

طريقة حامسية للتعلّم عن مصادر الطاقة الصديقة 

للبيئة؛ إذ تشّجع هذه الورشة الطالب عىل تصميم طراز 

سيارات يعمل بخاليا شمسية ومحرٍك كهربايئ. يف 

النهاية تتنافس السيارات عىل مضامر السباق ليُعلَن عن 

التصميم األكرث استدامة ونجاًحا.

سباق سيارات الطاقة الشمسية 

الرسوم: 1٢٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًباالرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

طاقة من الرياح

كيف نحل أزمة الطاقة؟ رمّبا تعصف هذه اإلجابة مع الرياح! 

يف ورشة العمل هذه، يتعلّم الطالب عن مصادر الطاقة 

املتجددة وغري املتجددة، وال سيام الرياح، بينام هم 

يختربون مجموعة متنوعة من تصاميم شفرات توربني 

الرياح، ويحولون طاقتها إىل طاقة كهربائية، ويستخدمونها 

إلضاءة مصباح.

الرسوم: 1٢٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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من أين جاء اسم »اململكة األردنية الهاشمية« وماذا 

تعني ألوان علمنا؟ ورشة مليئة باألنشطة التي تنمي 

مشاعر الفخر واالعتزاز ببلدنا الحبيب. 

طريقة رائعة لتعزيز املهارات االجتامعية؛ مثل التواصل، 

والتعاون، والتسامح، واالحرتام، وتنميتها لدى الطالب من 

خالل ألعاب جامعية بدنية.

تاريخنا

طبيعة األردن

أردنّنا

ألعاب من أجل حقوق اإلنسان

يف ورشة العمل هذه يتعلم الطالب عن تاريخ األردن، ونظام 

الحكم املليك ويلعبون أدواًرا مختلفة يف القصة التفاعلية 

التي تروي أحداث الثورة العربية الكربى.  

خوضوا مغامرة استكشاف الطبيعة والجغرافيا املتنوعتنْي 

لألردن، وتعرّفوا عىل جميع املدن املهمة واملواقع 

التاريخية، والتضاريس املختلفة يف البالد.

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

الرسوم: ٩٠ ديناًرا أردنًيا    السعة: 3٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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نُقّدم عروض علمية مليئة بالتجارب، واالنفجارات، واملشاركة العملية للطالب، نوصل من خاللها 

املفاهيم العلمية بأسلوٍب مضحك وشيق عىل منصة يعتليها مقّدمونا؛ لُنلِهم الطلب بتتبع العلوم خارج 

الغرفة الصفية، وإيجاد املتعة يف التعلّم. نوفّر سلسلة من العروض العلمية التي ميكنكم االختيار من 

بينها بناًء عىل احتياجات صفوفكم/مدارسكم. وفيام ييل وصف موجز عن كٍل من العروض التي نقدمها: 

العروض العلمية

أين اختفى املاء؟ حّقق مع مقّدمينا يف حالة املاء 

املختفي، وتعلّم الحاالت املختلفة للامدة، وطريقة 

تغرّيها من حالة إىل أخرى. 

يُعرّف هذا العرض الطالب عىل حاالت املادة والتغيريات 

التي تحدث لها.

غاز، سائل، صلب

رحلة يف الفضاء

شاهد محاوالت مقّدمتنا للسفر إىل الفضاء الخارجي، 

واستكشافها لعدد من املفاهيم العلمية وراء الجاذبية 

والقوى. 

يُعرّف هذا العرض الطالب عىل موضوع الجاذبية والقوى.

الرسوم: 3 دنانري / طالب   الحد األدىن: 6٠ طالًبا

الرسوم: 3 دنانري / طالب   الحد األدىن: 6٠ طالًبا

امليش عىل البيض، والنوم عىل رسيٍر من مسامري، 

وإطالق الصواريخ يف السامء، هي ُمجرّد جزء من 

التحديات العلمية الشيقة التي سنستمتع بها خالل 

العرض ونحن نتعلّم عن الضغط.

يوفّر هذا العرض ملحة أقرب عىل الضغط وتأثريه عىل 

األشياء من حوله.

العمل تحت الضغط

الرسوم: 3 دنانري / طالب   الحد األدىن: 6٠ طالًبا

اشعر بالنشاط والطاقة بينام تُشاهد مقّدمتنا وصديقها 

الهيكل العظمي يستكشفان الجهاز العضيل الهيكيل. 

يُعرّف هذا العرض الطالب عىل طريقة عمل الجهاز 

الهيكيل والعضيل. 

شارع ٢٠6 عظمة

الرسوم: 1٥٠ ديناًرا   السعة: ٥٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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كان يا ما كان لقمة

بطريقة فكاهية وممتعة، تتبع رحلة شطرية الربغر التي 

تُدعى هاّمم يف الجهاز الهضمي، وتعرّف عىل طريقة عمله. 

يرشح هذا العرض العلوم وراء طريقة عمل الجهاز 

الهضمي. 

الرسوم: 1٥٠ ديناًرا   السعة: ٥٠ طالًبا

جاهز، استعد، تفاعل

هل هذا سحر أم علم؟ ساعد مقّدمنا يف كشف الغموض 

عن الظواهر والُخَدع التي تُشبه السحر يف هذا العرض 

الذي نسلط به الضوء عىل أنواع التفاعالت املختلفة.

يُعرّف هذا العرض الطالب عىل التفاعالت الكيميائية 

والفيزيائية.

سباق ثاين أكسيد الكربون

إنّه سباق إنقاذ األرض! شاهد منافسة مصادر الطاقة 

املختلفة لتعرف مصدر الطاقة األكرث صداقًة للبيئة. خالل 

هذا العرض العلمي ستتعلّم خصائص مصادر الطاقة 

املختلفة وملَ تُعّد مستدامة أو غري مستدامة.

يُعرّف هذا العرض الطالب عىل مصادر الطاقة املتجددة 

وغري املتجددة.

الرسوم: 3 دنانري / طالب   الحد األدىن: 6٠ طالًبا

استمتع مبشاهدة مقّدمينا يف مواجهة املستحيل 

وتحدي بعضهم البعض لكشف العلوم ما وراء الهواء مثل 

خصائصه وأثره عىل األجسام.  

يُعرّف هذا العرض الطالب عىل مبدأ برنويل وضغط 

الهواء.

عالًيا يف الهواء

الرسوم: 3 دنانري / طالب   الحد األدىن: 6٠ طالًبا الرسوم: 3 دنانري / طالب   الحد األدىن: 6٠ طالًبا

خصم ٢٠٪

عند حجز ثالث ورش أو 

عروض علمية فأكرث خالل 

الفصل الدرايس الثاين.
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الحجز لورشة عمل تفاعلية: 

ُصمِّمت ورش العمل التفاعلية لتستوعب غرفة صفية واحدة يف كل مرة، عىل أاّل تتجاوز سعتها ٢٠ طالبًا لورش العمل 

لرياض األطفال، و٣٠ طالبًا لورش العمل للصفوف 6-1.

تتوفّر ورش العمل للحجز يف األيام والساعات التالية:

• األيام: األحد إىل الخميس )باستثناء الثالثاء( 

• ساعات الزيارة: ٣٠:8 – ٠٩:٣٠ | 1٠:٠٠ – ٠٠:11 | ٣٠:11 – 1٢:٣٠  

مالحظات مهمة حول زيارتكم: 

م ِورَش العمل يف املتحف وميكن تقديم بعضها يف املدرسة.   • تُقدَّ

• ميكنكم الحجز لثالث ورش عمل يف اليوم الواحد، رشيطة تخصيص اسرتاحة مدتها ٣٠ دقيقة فيام بينها؛ ليتمّكن 

    الفريق من إعادة ترتيب املواد. 

• ميكن إضافة زيارة ملساحة محددة داخل قاعة املعروضات الخاصة بنا إىل ورشة العمل الخاصة بك )مشمولة يف  

    الرسوم(. 

• تتوفر جميع ورش العمل باللغة العربية، وتتوفر ورش عمل مختارة باللغة اإلنجليزية. 

م يف املدرسة. • تُضاف رسوم قيمتها ٢٠ ديناًرا لورش العمل أو العروض العلمية التي تُقدَّ

• ترتاوح فرتات ورش العمل من 45 إىل 6٠ دقيقة بناًء عىل املستوى الصفي.

للحجز واالستفسار، يرجى االتصال عىل الرقم ٠6٥4114٧٩، أو التواصل معنا

schoolbookings@cmj.jo عرب الربيد اإللكرتوين
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الربمجة

يتعلّم الطالب مفهوم الربمجة وينشؤن ألعاب وبرامج من 

Tynker خالل تطبيق

فك وتركيب األلعاب

يتعلّم الطالب طريقة استخدام أدوات يدوية لتفكيك 

الدمى وصناعة أخرى جديدة. 

كرات ومتاهاتصناعة األفالم

يصنع الطالب أفالًما قصرية باستخدام تقنية إيقاف 

الحركة.

يصمم الطالب متاهات ويصنعونها باستخدام مواد 

مختلفة.

آالت الخربشة

يصنع الطالب آالت رسم كهربائية، تتحرّك، وتخربش 

بطرٍق مختلفة. 

أشياء تطري

يصمم الطالب ألعاب تطري، ويصّنعونها، ويتعلّمون عن 

أساسيات ديناميكيات الهواء. 

للحجز واالستفسار، يرجى االتصال عىل الرقم ٠6٥4114٧٩ الرقم الفرعي ٢٠٩1

 schoolbookings@cmj.jo أو التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين 

يُرجى مناقشة املتطلبات اللوجيستية مع فريق املتحف عند الحجز.

الّدارات الكهربائيةبناء الجسور

يخترب الطالب تحويل األفكار ثنائية األبعاد إىل هياكل

ثالثية األبعاد.  

يبني الطالب داّرات كهربائية من مواد غري تقليدية. 

4. النوادي املدرسية: نادي التنكرة

يرسنا أن نقّدم نادي التنكرة للصفوف من الثالث حتى السادس يف مرافقكم وهو مستوحًى من استديو التنكرة يف متحف األطفال 

األردن. تم تصميم النادي ليكتسب الطالب مهارات القرن الواحد والعرشين مثل التفكري التصميمي، والتفكري النقدي، وحل 

املشكالت، والتواصل، والتعاون.

يف نادي التنكرة، تتاح للطالب فُرصة العمل باستخدام أدوات ومعدات حقيقية لفهم جوانب العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة 

والرياضيات )STEM( باتّباع منهجية التنكرة؛ والتي تعّزز التعلّم من خالل تحفيز مهارات حل املشكالت، واتّباع فلسفة

»التعلّم بالتجربة«.

م الجلسات جميعها يف مدرستكم.   يضم نادي التنكرة مثاين جلسات؛ مدة كٍل منها 6٠ دقيقة. وتُقدَّ

رسوم النادي: 3٥ ديناًرا أردنًيا للطالب الواحد 

سعة النادي: ٢٥ طالًبا 
X

3٠ ديناًرا 

للطالب لغاية نهاية 

الفصل الدرايس 

٢٠٢3
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٥. أنشطة األيام املفتوحة 

والفعاليات الخاصة

ميكنكم جلب حامس متحف األطفال األردن إىل الفعاليات الخاصة واأليام واملفتوحة يف مدرستكم! 

تُناسب أنشطتنا التفاعلية األيام املفتوحة والفعاليات الخاصة بالعائالت واألطفال من عمر 6 أعوام حتى 1٢ عاًما. وفيام ييل قامئة 

األنشطة التي نقّدمها.

تجارب العلوم 

علوم عاملايش

اخرت من بني تجاربنا العلمية العملية 

املمتعة، والتي يتوفّر منها: 

• الصواريخ الكيميائية

• املعجونة املوصلة

• الديدان االسفنجية 

دراجتنا املتجولة مليئة بالُخَدع املمتعة 

والتجارب التي تضمن بكل تأكيد استمتاع 

األطفال طوال عرضها.

الرسوم 18٠/ اليوم الواحد

املدة: ٢٠ دقيقة، تُكّرر عىل مدار اليوم

السعة: ٢٠ طالًبا

الرسوم: 16٠ لليوم الواحد

املدة: 1٠-٢٠ دقيقة، تُكّرر عىل مدار اليوم



٢1

مصنع الفقاعات

يف الحركة بََركة

زاوية االخرتاع - سباق السيارات

زاوية االخرتاع - أشياء تطري

مساحة مليئة باألنشطة الخاصة بالفقاعات، مبا يف ذلك: صنع 

عصا الفقاعات، واللعب بأطواق صنع فقاعات عمالقة، وصنع 

فقاعات داخل الفقاعات، بل حتّى الجلوس داخل فقاعة ضخمة.

ألعاب وتحديات ومباريات بدنية شيقة، والكثري من املرح 

والضحك ميأل األرجاء، بقيادة فريقنا امليلء بالطاقة.

مساحة إبداعية وجاذبة تسمح لألطفال باالبتكار واالخرتاع. 

اصنع السيارات بكل أنواعها، واختربها عىل مضامر السباق.

مساحة إبداعية وجاذبة تسمح لألطفال باالبتكار واالخرتاع. 

صمم ألعاب تطري، وطائرات من الورق وصواريخ نّفاثة.

الرسوم: 18٠/ اليوم الواحد

املدة: ٢٠ دقيقة، تُكّرر عىل مدار اليوم

السعة: ٢٠ طالًبا

الرسوم: 16٠/ اليوم الواحد

املدة: ٢٠ دقيقة، تُكّرر عىل مدار اليوم

السعة: ٢٠ طالًبا

الرسوم: 18٠/ اليوم الواحد

املدة: 3٠ دقيقة، تُكّرر ٥ مرات عىل مدار اليوم

السعة: ٢٠ طالًبا

الرسوم: 18٠/ اليوم الواحد

املدة: 1٥ دقيقة، تُكّرر 1٠ مرات عىل مدار اليوم

السعة: ٢٠ طالًبا
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للحجز واالستفسار، يرجى االتصال عىل الرقم ٠6٥4114٧٩ الرقم الفرعي ٢٠٩1

 schoolbookings@cmj.jo أو التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين 

يُرجى مناقشة املتطلبات اللوجيستية مع فريق املتحف عند الحجز.

عيد استقالل األردن

لقاء العلامء

العروض العلمية القصرية

احجزوا عرض الكرنفال بشخصياته األردنية األصيلة.

لقاٌء حاميس يُعيد الطالب إىل الزمن القديم للتعرّف عىل عدد 

من علامء املسلمني والشخصيات املسلمة.

ميكنكم اختيار واحٍد من العروض التالية: 

• عرض التفاعالت الكيميائية 

• عرض الضغط 

يتوّفر يف شهر أيار فقط 

الرسوم: 18٠ ديناًرا 

املدة: ٢٠- 3٠ دقيقة 

يتوّفر خالل شهر رمضان املبارك فقط. 

الرسوم: 18٠ ديناًرا أردنًيا لليوم الواحد 

املدة: ٢٠ دقيقة، تُكّرر عىل مدار اليوم 

السعة: ٢٠ طالًبا

الرسوم: 16٠/ اليوم 

املدة: ٢٠ دقيقة، مرتني يف اليوم 

السعة: 3٠ طالًبا/ العرض الواحد 
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6. برنامج العضوية املدرسية

انضم إىل برنامج عضوية املدارس الخاص 

باملتحف، واستمتع باملزايا التالية: 

رسوم عضوية املدارس: 

• عدد من الزيارات الجامعية الذاتية خالل العام الدرايس )بناًء عىل مستوى العضوية(، وأهلية للحصول عىل 

   خصم 1٠%  عىل الرسوم االعتيادية ملا ييل: 

• ورش العمل التفاعلية والعروض العلمية.   

• الجوالت املوجَّهة.   

• الربامج التدريبية، وورش العمل، والفعاليات التي يُقّدمها املتحف أو ينظّمها.   

• نادي ما بعد املدرسة.   

• خصم ٢٠% عىل استئجار مرافق املتحف )خاضع للتوفّر(. وتُعطى األولية يف الحجوزات والرتتيبات للجدولة املسبقة. 

• إذن باستخدام شعار املدرسة العضو يف متحف األطفال يف جميع املواد الرتويجية للمدرسة. 

• زيارة مجانية توضيحية وللتخطيط املسبق مع معلّميكم، وتلقي النرشة اإلخبارية الخاصة باملتحف، وتقويم فعالياته، 

   وأي إشعارات للفعاليات والربامج الخاصة به. 

نوع العضوية

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

عدد الطالب 

 ٢,٠٠٠

 1,٠٠٠

 5٠٠

رسوم العضوية لكل سنة 

 ٢,5٠٠ ديناٍر أردين 

 1,4٠٠ ديناٍر أردين 

8٠٠ ديناٍر أردين 
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٧. حفالت تخريج رياض األطفال

 نُقّدم فعاليات تخريج شيقة جًدا مع العديد من املزايا: 

• قاعة كبرية جًدا مبساحة ٢٠٠ م٢، تتسع ملجموعة من 1٧٠ شخًصا. 

• ميكن الرتتيب مسبًقا لربوفة مدتها ساعتان لضامن نجاح التخريج. 

• دخول مجاين للمتحف للمدعوين يف يوم فعالية التخريج ذاته.

• خدمات طعام ورشاب خاصة. 

• منصة عرض بحجم ٧م × ٣.5م، وخدمات ما وراء الكواليس )غرفة تغيري مالبس، وحاممات(. 

• نظام صوت وصورة مدمج )شاشة وجهاز عرض بيانات(. 

• بابان )باب للدخول وباب للكواليس(. 

• موقف مجاين الصطفاف السيارات.

الرسوم: 3٥٠ ديناًرا أردنًيا )شامل رضيبة املبيعات ٪16( 


